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створення середовища 
для самореалізації та 
всебічного розвитку 
особистості через 
використання сучасних 
інформаційних 
технологій на уроках 
фізики. 



- курси вчителів фізики 
(Intel), РОІППО, 2015; 

- «Курс Microsoft із 
цифрових технологій» , 
РОІППО (сертифікат 
Digital Literacy №987981 
від 22.11.2013 р.); 
 

- курс за програмою Intel 
«Навчання для майбутнього» з 
використання інформаційно-
комунікаційних технологій при 
викладанні навчальних 
предметів відповідно до 
Державного стандарту освіти 
України (сертифікат №ВР/138, 
2015). 



- виступ на міському семінарі учителів фізики 
«Сучасний урок фізики – це поєднання 
традиційних та інноваційних методик» 

(2014 р.); 
- виступ на міському семінарі учителів фізики 

«Позакласна робота з фізики» (2014 р.); 



- показовий урок для вчителів міста на тему 
«Потужність та одиниці її вимірювання» в 
рамках фестивалю творчих уроків, 
майстер-класів, консультаційних пунктів 
учителів фізики (2014 р.).  



- лауреат міського заочного методичного конкурсу 
серед учителів фізики «Методична скарбничка» 
(2012 р., 2014 р., 2015 р.); 

- лауреат міського конкурсу-ярмарку педагогічної 
творчості в номінації «Фізика» (2012 р., 
методичний посібник «Тиждень фізики та 
астрономії в школі»). 



- 2011-2012 н. р. – Андрушко В., 11 клас (ІІ місце на 

ІІ етапі, ІІ місце на ІІІ етапі); 

- 2012-2013 н. р. – Пестерніков В., 7 клас (ІІ місце на 

ІІ етапі), Сачук А., 10 клас (ІІІ місце на ІІ етапі); 

- 2013-2014 н. р. – Пестерніков В., 8 клас (ІІ місце на 

ІІ етапі); 

- 2014-2015 н. р. – Пестерніков В., 9 клас (І місце на 

ІІ етапі, І місце на ІІІ етапі, учасник IV етапу); 

- 2015-2016 н. р. – Пестерніков В., 10 клас (І місце на 

ІІ етапі, І місце на ІІІ етапі), Турчин Д., 10 клас (ІІ 

місце на ІІ етапі, І місце на ІІІ етапі),        

Конончук М., 10 клас (ІІ місце на ІІ етапі). 



- щороку є учасники та призери Всеукраїнського 
заочного фізичного конкурсу «Левеня»; 
- заочний астрономічний конкурс «Астроквест» 
(2011-2012 н. р.: переможці Андрушко В. та Стець П.).  



- переможці конкурсу екологічних проектів від Гете-
інституту «Школа за екологію: думати, досліджувати, діяти» 
із проектом «Почни енергозбереження із себе», учасники ІІ 
Міжнародної екологічної молодіжної конференції (м. Берлін,  
2016 р.). 

 

 
 
 

 



- Грамота УО РМВК (2012 р.); 
- Подяка управління освіти і науки РОДА 

(2015 р.); 
- Почесна грамота Рівненської міської ради 

та виконавчого комітету (2015р.). 


