
                                                                                                         

Моє життєве кредо: 

 «Дізнатися більше та прагнути уперед!» 

Як учитель фізики  вищої категорії, досконало володію методикою 

викладання фізики, ефективними інноваційними формами організації 

навчально-виховного процесу. В своїй роботі впроваджую досвід 

вчителів – новаторів з проблеми «Педагогічні інновації при вивчення 

фізики». Маю великий обсяг матеріалу: доповіді, творчі завдання, 

розробки уроків,  тести, комп’ютерні   та учнівські презентації. 

Використовую на практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної 

науки та перспективного педагогічного досвіду. 

           Серед форм уроків перевагу надаю тим , які спонукають учнів до 

самостійного спостереження явищ природи, вчу аналізувати, 

порівнювати, робити висновки. Постійно знайомлю своїх учнів з 

новинами техніки, новими приладами. Намагаюсь на кожному уроці 

проводити демонстраційний експеримент, який допомагає учням 

розібратися в фізичних процесах та законах, спонукає  їх  розвивати 

пізнавальний інтерес   до предмету,  самостійність та  активну практичну 

діяльність. Тільки добуті власною працею знання і вміння стануть 

міцними,  тільки вони приносять задоволення,  пробуджують прагнення 

до продовження процесу пізнання. На моніторинговій основі вивчаю та 

аналізую рівень і якість знань, практичних умінь і вихованість учнів. 
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Велику увагу приділяю роботі з обдарованими дітьми. Протягом 

багатьох років залучаю моїх учнів до співпраці в шкільному науковому 

товаристві «Інтелект»,  участі у конкурсах, олімпіадах. Учні були 

переможцями ІІ та учасниками ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 

фізики,  та астрономі, їа деякі  вчилися, закінчили фізичний факультет і 

стали вчителями фізики. 

 Завжди перебуваю у постійному творчому пошуку, який допомагає мені 

вирішувати складні питання викладання фізики. 

 

                                                                                                                                                                           

      

 

 

  

 

 

Девизом моей души и педагогической деятельности являются слова 

известного ученого-химика  Д.И. Менделеева: 

  «Вся гордость учителя в учениках, в радости 

посеянных в них семян» 

 



                          

  Я горжусь своими учениками: в классах, где была классным руководителем 

и где преподавала физику. У меня было 5 выпусков в СОШ № 10: 1983, 1985,1992, 

2000, 2001 г. г. и 2 класса в школе №8, которые я, к сожалению, не выпустила. 

Дорогие мои, я всех Вас помню и люблю. Желаю всем выпускникам всегда 

добиваться поставленных целей трудолюбием, дисциплиной, обладать 

глубокими знаниями, практическими умениями и, конечно, везением. 

 Пусть будет у Вас и Ваших семьях все хорошо и окружают Вас добрые, 

честные и неравнодушные люди! 

 

 

 



                                      


