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     Григор’єв  
Олександр  
Євгенович 

учитель  
вищої категорії, 

учитель-методист  
Олешківської гімназії 

Освіта:  Херсонський державний педагогічний 
інститут ім. Н. К. Крупської,1971 рік 

    фах: вчитель фізики 

Педагогічний стаж – 41 рік 
  



Інноваційні технології,  
які використовуються в роботі 

           1) технологія особистісно-

орієнтованого навчання; 

            2) технологія формування вмінь і 

навичок;  

            3) технологія проблемного 

навчання  

            4) ігрові технології; 

            5) технологія проектного навчання;  

            6) технологія групової форми 

роботи; 

            7) технологія перспективно-

попереджувального навчання.  

 



Проводжу роботу як член експертної 
групи при Київському інституті 

модернізації змісту освіти. Здійснено 
експертизу підручника для 9 класу 

«Фізика» авторів Головко М.В.,  

 

 

Коваль В.С., 
Мельник Ю.С., 

Непорожня Л.В., 
Сіпі В.В. згідно 

нової програми з 
фізики 2017 року. 



   Активна участь в роботі шкільного 
МО вчителів природничого циклу. 
Участь у методичних заходах міста. 

Відвідано майстер-клас 2017 
Вархоли Н. М. «Технологія навчання 
як дослідження на уроках фізики» 

 



Володію сучасними освітніми 
технологіями, методичними 

прийомами, застосовую 
інноваційні освітні методи і 

технології у навчальному процесі 



Упроваджую  

передовий педагогічний досвід 

 Кислої Т. П. «Інноваційні технології  

в навчально-виховному процесі»  



Робота з обдарованими учнями  

2016-2017 н.р.  
– учні переможці 2 етапу олімпіад з фізики  

       11 клас – Дураєв Андрій -1місце  
        9 клас – Гусаров Володимир – 3 місце  

        8 клас – Бондар Марина – 1 місце  

2015-2016 н.р. 
 -  учні переможці 2 етапу олімпіад з фізики  

         11 клас – Єрмаков Михайло – 2 місце 
         10 клас – Ільвовський Віктор – 1 місце  

          9 клас – Макуха Данило – 2 місце  
          8 клас – Корінь Ілля – 3 місце  

      2014-2015 н.р.  
- учні переможці 2 етапу олімпіад з фізики  
         10 клас – Єрмаков Михайло – 2 місце 
          9 клас – Ільвовський Віктор – 1 місце 

          8 клас – Макуха Данило -  2 місце  



Переможець обласного конкурсу 
раціоналізаторів і винахідників 

Воробйов Віктор – 1 місце 

      Переможець обласного етапу МАН 
Воробйов Віктор – 2 місце 

      Переможець обласної олімпіади з фізики 
Ільвовський Віктор – 1 місце 

 

Карманов В.В.,  
Рудик О.В. 

Григорьев А.Е. 
Воробьёв Виктор 



Переможець обласної олімпіади з фізики 
Ільвовський Віктор – 2 місце 



Розроблено  

систему уроків з теми  

«Механічна робота та енергія»,  

7 клас 

 



Друковані матеріали  

 «Збірник задач. Фізика 8 клас»,  

Херсон 2013р. 

   «Фізика рідного краю»  

методична серія  

«Бібліотечка  «Учитель-учителю»», 
випуск №11, Херсон 2016. 

              

 


