




  1995-2009 роки              

працювала  в 

ЗОШ №3 вчителем фізики  

та математики 

  

 з 2009 працюю в НВК №12  

Посада: вчитель фізики і 

математики 

Категорія: вища 

Звання: старший вчитель 

 



№ Рік 

проходження  

Заклад Номер 

свідоцтва 

Тема 

1 09.11- 02.12 

2000 

РОІППО 3490 Конспекти уроків з фізики у 7-8 

класах з тем: “ Рух і взаємодія тіл 

”, “ Теплові явища ” 

2 28.05 -

10.06.2001 

РОІППО 

 

1425 “ Дидактичні ігри на уроках 

математики ” 

3 14.11-

01.12.2005 

РОІППО 

 

050934 “ Екологічне виховання учнів на 

уроках фізики ” 

4 01.11 -

24.11.2010 

РОІППО 

 

103314 “ Сучасні комп'ютерні засоби та їх 

вплив на зміст освіти ” 

5 01.04 – 

30.04.2011 

РОІППО 

 

196912 “ Активізація пізнавальності учнів 

на уроках математики ” 

6 23.02 – 

19.03.2015 

РОІППО 

 

0003961 “ Використання інтерактивних 

технологій на уроках фізики ” 

7 20.01 – 

29.04.2015 

РОІППО 

 

0001530 “ Активізація пізнавальної 

діяльності учнів на уроках 

математики ”  









Січень , 2011 Підготовка дітей до участі в МАН 

Листопад, 2012 (НВК №19) Залучення дітей до пошуково-пізнавальної 

діяльності на уроках фізики та в 

позаурочний час 

Лютий, 2013 (ЗОШ №1) Як зацікавити дітей до уроку та 

позакласної роботи. 

Січень, 2014 Організація позакласного заходу з фізики, 

хімії, біології «Вода знайома та 

незнайома» 

Лютий ,2016 Особливості роботи з обдарованими 

дітьми 

19  листопада 2015р. Робота в класах з поглибленим 

вивченням математики 



17.02.2016 р. Сертифікат № 00050 за публікацію 

педагогічних напрацювань на 

методичному порталі управління освіти. 

Рівненського міськвиконкому ВООК-

SERVER 10 публікованих статей. 

Досвід затверджено від 

15.01.2016 р.  

Екологічне виховання учнів на уроках 

фізики 



2011 р. 1. Конспект уроку «Умови плавання тіл» 8 клас (Переможець) 

2. Позакласний захід «Перспективи і проблеми енергетики 

21ст.» (Лауреат) 

3. Програма «Експериментальна фізика» (гурток МАН) 

(Лауреат) 

2012 р. 

 

1. Конспект уроку «Парова і газова турбіни. Двигун внутрішнього 

згоряння» 

2. Позакласний захід . «Суд над тепловим двигуном» 

2013 р. Урок-змагання. Узагальнення і систематизація знань з теми: «Теплові 

явища» 

2014 р. 

 

Позакласний захід з фізики, хімії та біології «Вода знайома та 

незнайома» (Переможець) 

2015 р. 

 

Використання інтерактивних технологій на уроках фізики» (Лауреат) 



2015 р.  Позакласна робота з математики (ІІ місце в І турі ХІІ обл. 

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості) 

Досвід затверджено 

№11 від 15.01.2016 

р. 

Активізація пізнавальної діяльності учнів через 

інтерактивні технології на уроках математики 

№ 2 (62) лютий, 2016 

р. (основа) 

«математика в 

школах  України». 

Позакласна робота 

Інтерактивні технології  в позакласній роботі 

А методичному 

порталі управління 

освіти Рівненського 

міськвиконкому 

Конспект уроку: «Теорема Піфагора», 8 клас 



Навчаль- 

ний Рік 

Олімпіади МАН Конкурси 

2011- 

2012 

ІІ (міська) Берник  , 7-А  

ІІІ(міська) Руденко  , 8-А 

І (область) Андрушко, 11-А 

ІІІ (Україна) Андрушко, 11-А  

29 учнів (7-А кл.) 

учасники  «Кенгуру» 

12 учнів (7-А) «Фенікс» 

2012- 

2013 

ІІ(міська) Берник  , 8-А 

ІІІ(міська) Руденко  , 9-А 

II(міська) Страхонюк , 9-А  

29 учнів (8-А,8-В,) 

Учасники Левеня» 

2013- 

2014 

ІІ(міська) Берник , 10-А 

 

ІІ (область) Берник, 9-А 

ІІІ(область) Замлинний, 9-А 

5 учасників (область) : 

Андрущук, Граб , Стасюк, 

Нагуляк 9-А 

13 учнів 9-А 

Учасники «Левеня» 

2014- 

2105 

ІІ (міська) фізика Берник , 10-А 

І (міська) астр. Берник , 10-А 

ІІІ(міська) астр. Бистрякова, 10-А 

І (міська) астр. Берник, 10-А 

ІV (Україна) Берник , 10-А 

ІІІ (область) Берник, 10-А 

Два учасника 

Замлинний, 10-А 

Граб, 10-А 

32 учня 10-х кл., 

учасники «Левеня» 

2015-2016 І (міська) фізика Берник  

IІI(міська) Ковба, 8-Г 

І (міська) астр. Берник . 11-А 

ІІІ(міська) астр. Замлинний, 11-А 

ІІІ (міська) астр. Ніколайчук, 11-А 

І (обласна) астр. Берник , 11-А 

І (область) Беринк, 11-А  

Учасник 

Замлинний, 11-А 

19 учнів «Левеня» 

ІІ м.(обл.) конкурс-тур 

раціоналізаторів і 

винахідників Берник, 

11-А, Замлинний, 11-А 



Навчальни

й рік 

Олімпіади Конкурси 

2011-2012 І (міська) Ніколайчук, 7-А 

ІІІ (міська) Берник 7-А 

ІІ (обласна) Ніколайчук, 7-А 

29 учнів «Кенгуру» 7-А клас 

2012-2013 ІІ (міська) Ніколайчук, 8-А 

ІІІ (міська) Берник, 8-А 

ІІІ (обласна) Ніколайчук, 8-А 

ІІ (обласна) Берник, 8-А 

28 учнів «Кенгуру» 8-А клас 

 

2013-2014 І (міська) Берник, 9-А 

ІІ (міська) Ніколайчук, 9-А 

ІІ (обласна) Берник, 9-А 

28 учнів «Кенгуру» 9-А клас 

 

2014-2015 ІІІ (міська) Берник, 10-А 

ІІІ (міська) Ніколайчук, 10-А 

28 учнів «Кенгуру» 10-А клас 

 

2015-2016 ІІІ (міська) Берник, 11-А 24 учнів «Кенгуру» 11-А клас 

 



2011 р. Грамота Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

2012 р., №209 Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації  

Управління освіти і науки 

2012 р. Подяка Рівненський навчально-виховний комплекс №12 

«ШКОЛА-ЛІЦЕЙ» Рівненської міської ради 

Вересень 2013 

р. 

Грамота управління освіти виконавчого комітету Рівненської 

міської ради 

Квітень 2013 

р. 

Подяка управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації 

2013 р. Подяка рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

2013 р., №181 Подяка рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

2014 р., №625 Почесна грамота Рівненської державної адміністрації  

Управління освіти і науки 



2015 р. Подяка управління освіти і науки  Рівненської обласної 

державної адміністрації  

2015 р. Диплом Рівненської міської ради  

Виконавчого комітету 

Управління освіти 

2015 р., №43 Грамота управління освіти виконавчого комітету 

Рівненської міської ради 

2015 р. Подяка Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

2014 р. Диплом Рівненської міської ради  

Виконавчого комітету 

Управління освіти 

2014 р. Подяка управління освіти і науки  Рівненської обласної державної 

адміністрації  

2014 р. Рівненського навчально –виховного комплексу №12  

Рівненської міської ради 

2015 р. Подяка управління освіти і науки  Рівненської обласної державної 

адміністрації  









Методи розв’язування олімпіадних 

задач 

Морехідна астрономія 

Практична фізика    

Теоретична фізика 











1. Підготовка до шкільних, міських , обласних та олімпіад 

України; 

2. Підготовка учнів до шкільних, міських, обласних, конкурсів  

– захистів Наукових робіт МАН; 

3. Залучення учнів до участі у Міжнародних, фізичних і  

математичних конкурсах “ Левеня ”, “ Кенгуру ”; 

4. Залучення учнів до участі в обласних конкурсах  

винахідників і раціоналізаторів. 





                В роботі з класом керуюся принципами: 

1. Найвища цінність – особистість учнів. 

2. Виховуй учнів власним прикладом. 

3. Сприймай дитину серцем і розумом… 

4. Пам'ятай: вчинки і настрій вчителя відбиваються  

       на душевному стані дитини. 

5.   Умій визнавати провину, учись вибачати і вибачатися. 

6.   Учитель – це усмішка, радість, спокій і підтримка. 



5 клас – “Що таке самовиховання”, “Пізнай себе”, “ Дав слово -         

  виконай його” 

6 клас – “Про самовиховання здібностей і працелюбності”, “Мій                

  родовід”,  “ Я і мій ідеал” 

7 клас – “ Чи знаєш ти себе?” “ Як долати свої недоліки”,  

8 клас – “ Вільний час. Який він?”, “ Що значить цікава  

                людина?”, “ З чого починається дорослість?” 

9 клас – “ Вміння бути самим собою”, “Умій контролювати свої  

 бажання”, ”Пізнай себе і ти пізнаєш світ” 

10 клас – “ Допоможи собі”, “ Обачність у справах”, 

               “Як досягти успіху в житті ?” 

11 клас – “ Закони життя”, “ Моя майбутня професія”,                         

“ Кар’єра”, “Година Землі” 








