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Дата народження: 10.11.1979р.
Закінчила: Кам’янець-Подільський державний     
педагогічний університет. 
Спеціальність за дипломом: вчитель фізики , основ 
інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності.
Рік закінчення: 2002
Фах: вчитель фізики
Загальний стаж роботи: 18 років.
Стаж роботи в ліцеї: 11 років. 
Кваліфікація: спеціаліст першої категорії
Рік попередньої атестації: 2017
Курси підвищення кваліфікації: 2021



Моє педагогічне кредо:
Сіяти в душі дитини

розумне,

добре 

і вічне





Використання інформаційно 

- комунікаційних технологій 

на уроках фізики, як засіб 

формування життєвих 

компетентностей учнів.







Метод проектів







Фізичний гра

“Двобій інтелектів”

між учнями 8, 9 класів



Олімпіада з фізики:
2017 - 2018 н.р.  Синицький Богдан ІІ етап   ІІ місце

Віт Єлизавета ІІ етап ІІ місце

2018 – 2019 н.р. Боровікова Дарія (астрономія) ІІ етап   ІІІ місце

2019 - 2020 н.р.  Боровікова Дарія (астрономія) ІІ етап   ІІІ місце

2020 - 2021 н.р.  Синицький Богдан ІІ етап   ІІ місце

2021 – 2022 н.р. Сагадін Кирил ІІ етап   ІІІ місце
Собчинський Гліб  ІІ етап   ІІІ місце
Ківшар Катерина ІІ етап   ІІІ місце
Левандовський Владислав ІІ етап   ІІІ місце



Мала академія наук

2017-2018 н.р.  Робота на тему : “Унікальні властивості води та їх вплив на 
людину” (ІІ місце)     Білінська Ада

2018 – 2019 н.р. робота на тему : “Чорні та білі дири : міфи та реальність”
(ІІ місце)       Боровікова Дарія

2019 -2020 н.р. робота на тему: “Земля сьогодні та завтра . Сценарій 
Апокаліпсису” (ІІІ місце)       Дєдик Ярослав 

2021 -2022 н.р. робота на тему: “Зміна сонячної активності та її вплив на 
існування планети” (ІІ місце)        Мурава Анастасія

Міжнародний конкурс “Левеня”.
Інтернет олімпіада з фізики



Методична робота
✓ Координатор фізичного конкурсу “Левеня”, участь у 

всеукраїнській предметній олімпіаді «На урок»

✓ Друк і розміщення матеріалів на сайті «На урок»

✓ Постійний член орг-комітету  олімпіад

✓ Член журі Малої академії наук міського етапу

✓ Координатор заочного конкурсу з астрономії «Еврика в 
астрономії»

• Бондарчук Анна,8В - 2 місце

• Алєксандрова Богдана, 9В- 3 місце

• Віт Єлизавета, 9А – 3 місце

• Сухарник Андрій, 9А – 3 місце

• Сухарик Катерина, 9А – 3 місце







Наші подорожі





Печера Атлантида









Виховні години



Виховні години



Виховні години



Участь у загальношкільних 
заходах



Участь у міських заходах



Участь у міських заходах



Участь у EdCamp






