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Кваліфікація: викладач фізики та 

методики викладання фізики у вищих 
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основ інформатики, астрономії і безпеки 
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Використання мультимедійних 

технологій на уроках фізики та 

астрономії з метою підвищення

ефективності навчально-виховного

процесу.



―Мало мати хороший розум, 

головне — добре його застосовувати .‖                                                                                                                    

Рене Декард
Мої досягнення 
 учасник та лауреат міського заочного конкурсу серед вчителів фізики «Методична скарбниця» 

(2011, 2012, 2013 , 2014 рр.);

 учасник  фестивалю творчих ідей, знахідок, відкритих уроків, майстер класів учителів фізики. 

(2012, 2013 рр.)

 маю призерів Всеукраїнського конкурсу з фізики «Левеня» (2011 р.);

 Команда «IQ» учнів 11-го класу фіналісти ТЮФ у 2010 -2011н.р.

 маю призера ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії 2011-2012 н. р. Стець

Павло 11 клас

 Маю призерів ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії 2012-2013 н.р. Ніколайчук Сергій 

11 клас ІІ місце, Іванкова Анастасія та Крижова Анастасія 10 клас ІІ місце

 маю привера ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики 2012-2013 н.р Турчин Денис 7 клас 

ІІІ місце.

 маю призера ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з астрономії 2013 - 2014 н.р. Крижова 

Анастасія ІІ місце.

 Участь учнів 9-11 класів в заочному астрономічному онлайн-конкурсі «Астроквест» принесла 

відмінний 2012 р. та добрий2013р. результат

 Учні 2-х класів учасники Всеукраїнського конкурсу з інформатики «Бобер» отримали відмінний 

на добрий результат. 2013-2014 н.р.









Участь у міському заочному  

конкурсі серед вчителів фізики

«Методична 

скарбниця» 

2011 р. – учасник

2012 р. – лауреат

2013р. – лауреат

2014р. – лауреат 



Навчальни
й рік

предмет етап Місце Клас Прізвище, ім’я учня

2011 - 2012 Астрономія ІІ, ІІІ І, ІІ 11-А Стець Повло

2012 - 2013 Астрономія
Астрономія
Астрономія
Фізика

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

11-А
10-А
10-А
7-Б

Ніколайчук Сергій
Іванкова Анастасія
Крижова Анастасія
Турчин Денис

2013 - 2014 Астрономія ІІ ІІ 11-А Крижова Анастасія

Назва 
конкурсу

предмет клас результат

Левеня фізика 11,9 відмінний, добрий

Астроквест астрономія 11, 10,9 відмінний(2), добрий (3)

Бобер інформатика 2 відмінний(1), добрий (18)







На “АЗОТІ”



Американський політик 

Теодор Рузвельт


