
Кушнаренко Ірина Миколаївна 

Учитель фізики,математики, інформатики; 

класний керівник 9-А класу 

Життєве кредо: ’’В житті нема нічого неможливого, а на 

неможливе потрібно трохи більше часу !’’ 

Педагогічне кредо: "Спочатку треба пробудити душу в 

дитині, а потім  шліфувати розум". 

Проблема, над  якою працюю як класний керівник : 

“Активізація індивідуальної роботи з учнями та їх батьками як 

фактор формування позитивного психоемоційного клімату в 

класному колектив’’. 

Проблема, над якою працюю як учитель-предметник : 

’’Розвиток зацікавленості учнів до вивчення фізики засобами 

впровадження у навчальний процес ситуативних завдань ! ‘’ 

1. Які навчальні заклади закінчили, у якому році, 

спеціальність за дипломом:  

Слов’янський Державний педагогічний університет, фізико-

математичний факультет, спеціальність - учитель фізики та 

інформатики, який закінчила у 2003році. 

2. Місце роботи : 

 середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ім.Тараса 

Шевченка м. Новогродівки Донецької області; 85483 м. 

Новогродівка, вул. О.Кошового, 38, т. 0623734069 



 3. Стаж роботи - 12 років, загальний -12 років.  

4. Кваліфікаційна категорія: Друга 

5. Участь у конкурсах: 

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»-щорічно(Результат 

2013року-3 «Золотих» та 8 «Срібних» сертифікатів). 

Всеукраїнський математичний  конкурс «Кенгуру»-щорічно 

(Результат 2014 року-1 «Золотий» та 4 «Срібних» сертифіката). 

6. Міжкурсовий період: 

2012 р.- участь у тренінгах Національного проекту «Відкритий 

світ» у м. Донецьк та впровадження ідеї і задач тренінгу ( 100% 

оволодіння учителями ІКТ- технологій) у рідній школі. 

2014р.-проходження дистанційної школи : «Молодого творчого 

педагога», результатом якої є створення авторського 

проекту:«Розвиток зацікавленості учнів до вивчення фізики засобами 

впровадження у навчальний процес ситуативних завдань!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прості поради, як можна стати успішною та 
щасливою людиною й учителем 

 Диригуйте своїм життям талановито! 

 Пишіть своє життя геніально! Пишіть його відразу набіло, 
жодних чернеток! І пишіть своє життя самі, при цьому 
користуючись давно відкритими та добре відомими законами 
життєграфії! Будьте живими переписувачами, насолоджуючись 
власним чистописанням! 

 Яскравих вам фарб життя, нескінченної палітри з великою 
розмаїтістю тонів і півтонів, а також різноманітних картин і полотен! 

 Мрійте свої мрії й невпинно працюйте над їх перетворенням у 
життя. 

 Перетворюйте труднощі та складності життя в нові для себе 
можливості та ступені дорослішання, особистісного росту, 
придбання досвіду. 

 Використовуйте всі шанси, надані життям, і досягайте успіху. 

 Завжди майте надію на краще. І не тільки майте надію, але 
всіма силами наближайте це краще. Кажуть, надія вмирає 
останньою. Упевнена, для позитивно налаштованих людей надія не 
вмирає ніколи. Сподівайтесь і дійте. Дійте і сподівайтесь. 

 Прощайте людей навкруги себе. Уміння прощати - відмінний 
лікар наших негативних емоцій. 

 Умійте зрозуміти та визнати правоту інших. Пам'ятайте: праві 
не тільки ви одні. Часто буває так, що праві відразу кілька людей. 
Адже в кожної людини в житті своя правда. І кожний по-своєму 
правий. 

 


