Лазаренко Тетяна Казимирівна
тел. (050) 104 65 54
e-mail: ivzsh@ukr.net
Вік 57 років

МЕТА:

Пошук нових, перспективних шляхів розвитку шкіл Приірпіння

ДОСВІД РОБОТИ:

2011 по теперішній час – директор Ірпінської вечірньої
загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст. Ірпінської міської ради Київська обл.
1989 - 2011 – заступник директора з навчально-виховної роботи
Ірпінської вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ст.
1980 - 1989 — учитель фізики Ірпінської вечірньої школи ІІ-ІІІ ст.

ПРОФЕСІЙНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ
Вересень 2016 р участь в Міжнародній науково-методичній конференції
« Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико математичних наук»
Співавтор статті « Діелектрична релаксація в мікрокристалічній
целюлозі»
Вересень 2015 р. за підтримки Міністерства освіти і науки України при
Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського
участь в Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій
« Проблема механіки та фізико-хімії конденсованого стану речовини»
Співавтор статті: « Фазові перетворення октадецену в сілікагелях з
різними поверхнями та розмірами пор»
Вересень 2013 - участь в ХІУ Всеукраїнській науково-методичній
конференції присвяченій 100-річчю з дня заснування МНУ ім. В.О.
Сухомлинського « Сучасні проблеми фізико-математичних наук та
підготовка фахівців у цій галузі» . Автор статті « Психолого-педагогічний
аналіз труднощів при розв”язуванні задач з фізики»
Співавтор статті « Методичні та практичні аспекти тестового контролю
знань у вищому навчальному закладі»
2014,2015, 2016 рр. – участь в У,УІ, УІІ Міжнародній виставці « Сучасні
заклади освіти» з отриманням Дипломів.
ГРАМОТИ:

2016 р. – Міжнародною Академією місії миру та прав людини, присвоєно
почесне звання : «T.K.AZARENKO Professor Honoris Causa»
2016 р. – Міжнародною Академією Козацтва присвоєно - « Берегиня
козацького роду»
2014 р. – Національна академія педагогічних наук України виразила
подяку за участь в номінації « Педагогічна майстерність – домінанта
педагогічної дії учителя, викладача»
2012 - Грамота Управління Державного департаменту України з питань
виконання покарань в м. Києві та Київської області.
2011 р. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки.
2003 р. – Грамота за якісну підготовку учня-призера ІІ етапу конкурсу -

ОСВІТА:

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
2014 рік Сертифікат Intel« Навчання для майбутнього»
2010 рік - Посвідчення « Учитель-методист»
1980 Київський державний педагогічний інститут ім. М.Г.Горького
спеціальність – фізика

НАВИЧКИ:

Знання ПК (MS office, Power Point, Internet).

МОВИ: .

українська, російська – вільно, німецька – зі словником

ЗДІБНОСТІ:

Дипломатичність, ввічливість, цілеспрямованість, відповідальність,
комунікабельність,
пунктуальність,
винахідливість,
вміння
працювати в команді, постійно займаюсь самоосвітою, менеджментом,
психологією

ІНШЕ :

заміжня, маю музичну освіту по класу бандура, маю хобі – розводжу
бджіл та граю в настільний теніс.

