
Луцький базовий медичний коледж 
 

Портфоліо  

викладача фізики  

Базилюка Віктора Івановича 



Автобіографічні дані 
24.03.1980 р. 
народився в  

м. Луцьк  
Волинської області 

01.09.1986 р.  

пішов до першого класу Луцької       
ЗОШ І-ІІ ступенів № 20 

 

15.06.1997 р. 

 закінчив Луцьку середню 
загальноосвітню школу №20  

І-ІІ ступенів з поглибленим вивченням 
математики, отримавши свідоцтво з 

відзнакою та золотою медаллю 

 



Автобіографічні дані 

01.09.1997 р. 

вступив до Волинського державного 

університету ім. Лесі Українки на 

фізичний факультет 

 

06.07.2001 р.  
 отримав базову вищу освіту за напрямом 

підготовки “Фізика” та здобув кваліфікацію 
бакалавра фізики 

 
02.07.2002 р.  

 отримав повну вищу освіти за 
 спеціальністю “Фізика” та здобув  

кваліфікацію магістра фізика, викладача фізики  
(диплом магістра) 



З 2003 року і на даний момент 
працюю у Луцькому базовому 
медичному коледжі на посаді 

викладача фізики 

 

Предмет викладання:  

фізика. 

Стаж роботи:  

15 років. 

Категорія:  

Викладач вищої категорії. 

 



Життєве кредо: 

 

 

Ми не маємо бути ідеальними, 
проте маємо цього прагнути 

Педагогічне кредо 

Щоб мати право навчати, необхідно 

постійно навчатися самому. 

При цьому студенту необхідно 

віддавати не тільки певну суму знань, 

але і частинку своєї душі. 

 



Нагороди та подяки 

 

 

Нагороди та подяки 

 

 



Підвищення кваліфікації 

 

27 жовтня 2017 р. виконав та 
захистив випускну роботу на 

тему: «Формування професійної 
компетентності майбутнього 
медика при вивченні фізики»  

у Волинському Інституті 
післядипломної педагогічної освіти 



Навчально-методична діяльність Навчально-методична діяльність 

• викладання 
фізики та основ 

біологічної 
фізики  

• співпраця з обласним методичним 
об'єднанням викладачів фізики та 

математики.  
14.04.2010 р – засідання обласного 

методичного об'єднання викладачів 

фізики та математики вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації на базі  

Луцького базового медичного коледжу 

• Робота з обдарованими студентами за 
індивідуальними планами та підготовка до 

написання наукової роботи 

• Застосування мультимедійних засобів 
навчання та використання 

моделювання фізичних процесів у 
навчальному процесі 



Навчально-методична діяльність Навчально-методична діяльність 

• Використання міжпредметних зв’язків у процесі 
вивчення фізики та основ біофізики 

 
 

• Використання інноваційних технологій навчання 
 

• Розробки дидактичного та роздаткового матеріалу 
 
 



Навчально-методична діяльність Навчально-методична діяльність 

• Розробки буклетів  
 

• Розробки комп'ютеризованих тестів у програмній 
оболонці MyTestX  
 

• Створення презентацій до занять фізики та основ 
біофізики 

 
•   

 



  



Розробка власного програмного 
забезпечення заняття 

Розробка власного програмного 
забезпечення заняття 



  



Використання інформаційно-
комунікаційних технологій 

Використання інформаційно-
комунікаційних технологій 

Програмний комплекс "Віртуальна 

фізична лабораторія  

Фізика." Віртуальні 3D-

моделі 



  

Обласна студентська наукова студентська 

конференція «Виховання здорового способу 

життя – запорука формування здорової 

нації» 



  

VII Міжнародна наукова студентська 

конференція «Молодь як стратегічний 

потенціал розбудови національної економіки» 

Коледж технологій, бізнесу та права.  

Крупнік Ірина, ІІ місце 

2014 р. 



  

Міжнародна науково-практична конференція 

студентів та молодих учених «Інноваційні 

напрямки розвитку освіти, сфери послуг і 

технологій» 

Волинський коледж НУХТ, з нагоди 50-річчя 

коледжу,  

Пшава Юлія,  2016 р. 



  



  



У наших руках найбільша цінність 
світу - людина. Ми творимо людину, 
як скульптор творить свою статую 

з безформного шматка мармуру.  

                      В.О.Сухомлинський. 

 

Цінності викладача –  

цінності студента. 

Д Я К У Ю    

З А   

У В А Г У 

 


