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заступник директора з навчально-виховної роботи з 2005р.,  

вчитель фізики та астрономії, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, учитель-методист,  
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•розвиток пізнавального інтересу до предмету 

•розвиток життєвої компетентності через 
використання інноваційних технологій 

•розвиток творчих здібностей учнів 

Принципи роботи: 

Інноваційні технології в управлінській 
діяльності 

Науково-методична проблема: 

«Навчаючи — вчуся, беру приклад з кращих, 
постійно практикуючись» 

Педагогічне кредо: 



Друковані роботи в часописах 
 

2003р. 

        Газета «Шкільний світ», №14(170), травень 2003 

       Урок-семінар, 10-й клас, «Застосування похідної та інших 

елементів математики у фізиці та техніці» 

2004р. 

Газета «Все для вчителя», №1-2, січень 2004 

       Інтегрований урок-рольова гра ««Застосування похідної та 

інших елементів математики у фізиці та техніці» 

 

Газета «Позакласний час» №10, квітень 2004 

Урок з фізики у 8-му класі «Закони постійного струму» 

(тематичне оцінювання) 

2005р. 

       Нагороджена сертифікатом учасника Всеукраїнського 

відкритого конкурсу серед вчителів за кращу навчально-

методичну розробку заняття з енергозбереження для ЗОНЗ 

2005р. 

Методичний посібник для вчителів фізики та математики ЗНЗ 

      «Інноваційні технології навчання на основі міжпредметних 

зав'язків математики і фізики» (інтегровані уроки) 



Друковані роботи в часописах 
2007р. 

Науково-методичний журнал «Фізика в школах України» 

     №6(82), березень 2007, Позакласний захід для учнів 

молодших класів «Вечір цікавої фізики», (ст.39-40) 

Науково-методичний журнал «Фізика в школах України» 

№ 10(86), травень 2007,  «Інноваційні технології навчання на 

основі міжпредметних зв'язків математики і фізики» 

(інтегровані уроки розроблені сумісно з вчителем 

математики Дніпренко В.І.), (ст.1-16) - методичний блок  №1 

Науково-методичний журнал «Фізика в школах України»,  

     №  16  , методичний блок  №2 

2009р. 

“Математичні основи фізики ” – довідник  для  

учнів 7-11 кл. 

2015р. 

Збірник “ На допомогу молодому заступнику ” 

2016р. 

Стаття  в науково-методичному посібнику 

“ Виховання творчої особистості. Система роботи 

 з обдарованими учнями ” 

 



Результативність роботи 
 - кожного навчального року: переможці олімпіад з 

фізики районного, міського та обласного рівнів, 

переможці Всеукраїнського фізичного конкурсу 

“Левеня” 

- подяка міського голови за якісний показник 

результативності учнів в олімпіадах різного рівня, 2010 

- нагороджена дипломом та премією  за перемогу 

в конкурсі «Я іду на урок» - ІІ місце, 2011 

 

- подяка МОН України за якісну роботу координатора 

Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня», 2014 

   

- грамота департаменту  Дніпровської міської ради 

за високий професіоналізм, 2017 





Декада природничо-математичних дисциплін 

 « Фізика в гостях у малюків» 



Відкритий  урок  
з астрономії 





Міський семінар для вчителів біології, 

фізики, хімії, 2016р. 



Міський семінар учителів фізики, 2015р. 


