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«Життя прекрасне двома речами: «Життя прекрасне двома речами: «Життя прекрасне двома речами: «Життя прекрасне двома речами:     

    можливістю вивчати математику можливістю вивчати математику можливістю вивчати математику можливістю вивчати математику     

    й можливістю викладати її». й можливістю викладати її». й можливістю викладати її». й можливістю викладати її».     

                                                                                                                                                                        С.ПуассонС.ПуассонС.ПуассонС.Пуассон            

 

    ДатаДатаДатаДата    народження народження народження народження ----    29 берез29 берез29 берез29 березня 19ня 19ня 19ня 1947474747    р.р.р.р. 

        Освіта вищаОсвіта вищаОсвіта вищаОсвіта вища,,,,    закінчила        Вінницький Державний педагогічний 

інститут ім.Островського   в  1969 році .    

    СпеціальністьСпеціальністьСпеціальністьСпеціальність    ––––„ Математика”  

    Стаж Стаж Стаж Стаж     педагогічної педагогічної педагогічної педагогічної     роботи роботи роботи роботи ----    43роки 

    Курси підвищення Курси підвищення Курси підвищення Курси підвищення кваліфікації :кваліфікації :кваліфікації :кваліфікації : 

1999р. - присвоєння  звання „ Вчитель вищої категорії ”; 

2005р. - підтвердження кваліфікаційної категорії „ Спеціаліст 

вищої категорії ”; 

2008р. - підтвердження категорії  „ Спеціаліст вищої категорії ”, 

та присвоєння педагогічного звання „ Старший вчитель ”. 

  Попередня атестаціяПопередня атестаціяПопередня атестаціяПопередня атестація – 2008 р. 

    Тема над якою я працююТема над якою я працююТема над якою я працююТема над якою я працюю - „Задачі на побудову” 



    ССССемемемемінари :  інари :  інари :  інари :  14.12 .2011 р. сш. № 175.    

12.02.2012р. сш. № 102. „Математична база для вивчення 

предметів природничого циклу”. 

16.10.2012р. сш. № 57. Вивчення математики в умовах  школи 

гуманіторного профілю. 

19.12.2012р. сш. № 25. Неділя математики в школі.  

    Педагогічне кредоПедагогічне кредоПедагогічне кредоПедагогічне кредо        ----        Учитись важко,  а навчить ще важче, але 

не мусиш зупинятись ти, як  учням віддаси усе найкраще, то й сам 

сягнеш нової висоти... 

           Я - вчитель математики: вчити формули і теореми, 

розв'язувати математичні задачі, будувати геометричні фігури є 

моєю головною метою. Разом з тим, я прагну навчити учня 

отримувати інформацію та вміти її застосовувати. Всім знайома 

фраза « учись вчитися ». Так, усім нашим учням вкрай необхідно 

вміти вчитися, щоб в сучасному суспільстві стати успішним. 

Ще я хочу навчити учнів  думати, міркувати і висловлювати свої 

думки зрозуміло для інших . 

Вважаю важливим створювати на своїх уроках  атмосферу , яка 

сприятлива для розвитку особистості та реалізації людського 

потенціалу кожного учня, не ущемляючи його прав і свобод. 

    Досягнення  моїх  учнів:Досягнення  моїх  учнів:Досягнення  моїх  учнів:Досягнення  моїх  учнів:    

2008 р. Неволіна Юлія    ----    IIIIIIIIIIII    місце II-ої 

Всеукраїнської Олімпіади з математики.    

2008 р. Ткалич Іван - IIIIIIIIIIII місце II-ої 

Всеукраїнської Олімпіади з математики.    



2011 р. Борець Михайло - IIIIIIII місце II-ої Всеукраїнської Олімпіади з 

математики.    

2012 р. Борець Михайло - IIII місце II-ої Всеукраїнської Олімпіади з 

математики.    

2013 р. Борець Михайло- IIII місце II-ої Всеукраїнської Олімпіади з 

математики, та призер III-ої  Всеукраїнської Олімпіади з 

математики.    

Мої Мої Мої Мої досягненнядосягненнядосягненнядосягнення    

    



Педагогічна діяльністьПедагогічна діяльністьПедагогічна діяльністьПедагогічна діяльність    

Математична естафета 2011 рокуМатематична естафета 2011 рокуМатематична естафета 2011 рокуМатематична естафета 2011 року    

        

                    

                    

Математичний КВК 2012Математичний КВК 2012Математичний КВК 2012Математичний КВК 2012    

        



                

Математична естафета 2012Математична естафета 2012Математична естафета 2012Математична естафета 2012

        



Математичний КВК 2013Математичний КВК 2013Математичний КВК 2013Математичний КВК 2013    

     

    

Математична естафета 2013Математична естафета 2013Математична естафета 2013Математична естафета 2013    

    



««««Коли Коли Коли Коли     учневі учневі учневі учневі     вдається вдається вдається вдається 

відшукати відшукати відшукати відшукати     чарівність чарівність чарівність чарівність     

навіть у навіть у навіть у навіть у розв’язаннірозв’язаннірозв’язаннірозв’язанні            

алгебраїчних алгебраїчних алгебраїчних алгебраїчних     і і і і 

геометричних геометричних геометричних геометричних     задач, тоді задач, тоді задач, тоді задач, тоді 

можна можна можна можна     будебудебудебуде        сказати сказати сказати сказати 

очевидно, щоочевидно, щоочевидно, щоочевидно, що        цейцейцейцей        учень учень учень учень 

цілком цілком цілком цілком     здатний здатний здатний здатний     узяти узяти узяти узяти     на на на на     

себе себе себе себе     іііі        довести довести довести довести     додододо        кінця кінця кінця кінця     всякувсякувсякувсяку        розумову розумову розумову розумову     працю, працю, працю, працю, 

якою не була б вона черствою якою не була б вона черствою якою не була б вона черствою якою не була б вона черствою     і і і і     втомливою». втомливою». втомливою». втомливою».     

                                                                                                                                                        Д.Пісарєв Д.Пісарєв Д.Пісарєв Д.Пісарєв     

 

 

 


