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Життєве кредо:  

«Поради ти приймай від всіх, та власну думку бережи». 

Педагогічне кредо:  

«Студент - не чаша яку треба наповнити знаннями, а 

смолоскип, який потрібно запалити жагою знань». 

Коло науково – педагогічних інтересів: історія української та світової 

математичної думки, методика математики, розвиток творчих здібностей студентів. 

Освіта:  

1999-2004 - Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка 

(ЧДПУ). Спеціаліст, вчитель математики та основ економіки. 

2004-2005 - Чернігівський Педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. Магістр, 

викладач математики. 

Аспірантура 2005-2008 рр. Спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія 

педагогіки». Тема: «Наукова та педагогічна діяльність академіка О.В. Погорєлова в 

контексті розвитку геометричної науки в ІІ половині ХХ століття в Україні».  

2010-2011 – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. 

Спеціальність «Менеджмент організацій». Кваліфікація – менеджер виставково-

інформаційної діяльності та реклами.  

Педагогічні досягнення:  

Працює  в  коледжі  з 2006 року,  викладає  дисципліни  «Вища математика», 

«Математика», «Економічна теорія»,  «Статистика». 

Бере  активну  участь  у  обласному  методичному  об’єднанні  викладачів 

математики ВНЗ  I-II  рівнів  акредитації. 

Підготовка завдань, перевірка робіт та проведення І і ІІ етапів щорічних олімпіад з 

математики. 

Підготовка питань до конкурсу «Віват, інтелект».  



Участь у підготовці та проведенні регулярних заходів від циклових комісій 

загальноосвітніх та фінансово-економічних дисциплін. 

Методичні розробки:  

«Застосування визначеного інтеграла при викладанні математики на рівні 

стандарту»  

«Розвиток творчих здібностей студентів шляхом пошуку різних розв'язків 

геометричних задач»  

«Порівняльний аналіз підручників з шкільного курсу геометрії». 

«Підвищення ефективності навчання геометрії». 

Відкриті заняття  

«Логарифм. Властивості логарифма» 2015 р. 

«Многогранники та їх елементи. Правильні многогранники» 2020 р. 
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