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Рябов Сергій Вікторович

Дата народження:
6 листопада 1985 року. 

Педагогічний стаж: 
13 років.

З 24.04.2018 р. 
викладач вищої 

категорії категорії, 
старший викладач



Освіта: вища, Полтавський державний 
педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, 2008 рік

Спеціальність за дипломом: вчитель 
математики та основ інформатики



Полтавський державний педагогічний 
університет імені В.Г. Короленка, 2009 рік

Спеціальність за дипломом: 
викладач математики



Курси підвищення кваліфікації: 2021 рік, 
ПОІППО ім. М.В. Остроградського, 

учитель математики



Курси підвищення кваліфікації: 2021 рік, 
ПОІППО ім. М.В. Остроградського, 

учитель інформатики



Курси підвищення кваліфікації: 2019 рік, 
Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти, 
викладач професійно-теоретичної підготовки



Курси підвищення кваліфікації: 2017 рік, 
ПОІППО ім. М.В. Остроградського,

учитель фізики та астрономії









Результати навчальної роботи 

за період 2019-2022 рр. 

представлені у вигляді діаграм.











Методична проблема:
«Формування в учнів компетентностей у 

галузі природничих наук»

Педагогічне кредо:
«Життя прекрасне двома речами: 
можливістю вивчати математику і 

можливістю її викладати» (С. Пуассон)



Методичні розробки

«Формування в учнів 
компетентностей на 

уроках математики та 
фізики»

Березень 2020-2021 н.р.

Протокол №8 від 
24.03.2021 р.



Методичні розробки

«Формування в учнів 
компетентностей у 
галузі природничих 

наук»

Грудень 2020-2021 н.р.

Протокол №5 від 
29.12.2021 р.



№ 
з/п

Назва теми
Де було 

проведено
Дата

1.
Семінар-тренінг «Використання сучасних 

ефективних форм і методів роботи в 

педагогічній практиці» 

Засідання 

методичної 

комісії

2019-2020 

навчальний 

рік

2. 

Результати діагностичних контрольних 

робіт із базових дисциплін за курс базової 

середньої школи в групах І курсу 

Засідання 

педагогічної 

ради

2019-2020 

навчальний 

рік

3. 
Семінар-практикум «Роль самоосвіти у 

розвитку компетентності педагога» 

Засідання 

методичної 

комісії

2019-2020 

навчальний 

рік

4. 

Обмін досвідом «Використання ІКТ в 

процесі самоосвіти педагога як засіб 

підвищення професійної компетентності» 

Засідання 

методичної 

комісії

2019-2020 

навчальний 

рік

5.

Обмін досвідом «Особливості підготовки 

учнів до ДПА та ЗНО з української мови, 

іноземної мови, історії України та 

математики» 

Засідання 

методичної 

комісії

2019-2020 

навчальний 

рік

Доповіді



№ 
з/п

Назва теми
Де було 

проведено
Дата

6.

Круглий стіл «Формування 

компетентностей саморозвитку і 

самоосвіти в умовах реалізації освітньої 

роботи ліцею» 

Засідання 

педагогічної 

ради

2019-2020 

навчальний 

рік

7. 

Семінар «Сучасні методи навчання при 

вивченні предметів загальноосвітнього 

циклу» 

Засідання 

методичної 

комісії

2019-2020 

навчальний 

рік

8. 

Круглий стіл «Підвищення компетентності 

педагога ліцею в контексті сучасних 

освітніх технологій»

Засідання 

педагогічної 

ради

2019-2020 

навчальний 

рік

9. 

Круглий стіл «Формування ключових 

компетентностей учнів на уроках 

загальноосвітнього циклу» 

Засідання 

методичної 

комісії

2019-2020 

навчальний 

рік

10.

Результати діагностичних контрольних 

робіт із базових дисциплін за курс базової 

середньої школи в групах І курсу 

Засідання 

педагогічної 

ради

2020-2021 

навчальний 

рік



№ 
з/п

Назва теми
Де було 

проведено
Дата

11.

Семінар «Закон «Про повну загальну 

середню освіту» в контексті змін, які він 

несе» 

Засідання 

методичної 

комісії

2020-2021 

навчальний 

рік

12. 

Обмін досвідом «Залучення учнів до 

участі у заходах змагальницького 

характеру» 

Засідання 

методичної 

комісії

2020-2021 

навчальний 

рік

13. 

Обмін досвідом «Особливості підготовки 

учнів до ДПА та ЗНО з української мови, 

іноземної мови, історії України та 

математики» 

Засідання 

методичної 

комісії

2020-2021 

навчальний 

рік

14. 

Круглий стіл «Самоаналіз власної 

діяльності та сомоосвіта – реальні шляхи 

підвищення професійної майстерності 

педагога» 

Засідання 

методичної 

комісії

2020-2021 

навчальний 

рік

15.

Обмін досвідом «Організація навчання 

учнів в дистанційному режимі: проблеми, 

досягнення, нові ідеї»

Засідання 

методичної 

комісії

2020-2021 

навчальний 

рік



№ 
з/п

Назва теми
Де було 

проведено
Дата

16.

Результати діагностичних контрольних 

робіт із базових дисциплін за курс базової 

середньої школи в групах І курсу

Засідання 

педагогічної 

ради

2021-2022 

навчальний 

рік

17. 

Обмін досвідом «Використання онлайн-

ресурсів для удосконалення освітнього 

процесу» 

Засідання 

методичної 

комісії

2021-2022 

навчальний 

рік

18. 
Шляхи ефективної підготовки до 

проходження ДПА/ЗНО

Засідання 

педагогічної 

ради

2021-2022 

навчальний 

рік

19. 

Обмін досвідом «Особливості підготовки 

учнів до ДПА та ЗНО з української мови, 

іноземної мови, історії України та 

математики» 

Засідання 

методичної 

комісії

2021-2022 

навчальний 

рік





Участь в обласних секціях

№ 
з/п

Назва теми Дата

1.

Участь у обласній творчій групі із створення 

посібника «Збірник задач з математики 

професійного спрямування»

2018 р. – 2020 р.

2.

Участь у засіданні робочої групи щодо

підготовки до обласної олімпіади з математики 

серед учнів ЗП(ПТ)О

16 грудня 

2020 р.

3.

Виступ по темі «Використання тестових 

технологій на уроках інформатики» в рамках 

обласного засідання викладачів 

«Інформатика» та «Інформаційні технології» 

ПТНЗ Полтавської області на тему 

«Формування цифрової компетентності 

здобувачів освіти на уроках інформатики 

шляхом впровадження інтерактивних 

технологій навчання в умовах діджиталізації

освітнього процесу»

30 листопада

2021 р.





Учасник обласного проєкту 
«Підвищення ефективності 

функціонування вебсайтів ЗП(ПТ)О»



Навчальні посібники

№ 
з/п

Назва посібника

1. Збірка задач професійного спрямування з математики

2. Навчально-наочний посібник з проведення бінарних уроків

Навчальні посібники розроблені в рамках роботи обласної творчої 

групи у складі викладачів математики ЗП(ПТ)О Полтавської області 

Бобир О.П., Давидова Р.О., Деньга С.І., Джепа В.О., Рябов С.В. 

Розглянуто та затверджено рішенням навчально-методичної ради 

навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Полтавській області, протокол №2 від 19 лютого 2019 року.







Конкурси та олімпіади

№ 
з/п

Назва конкурсу Дата

1. Ліцейна олімпіада з математики
Листопад

2019 р.

2. 
Ліцейна олімпіада з математики Листопад

2020 р.

3. 
Інтелектуальні змагання з інфографіки «Математика в 

моїй професії»

Грудень 

2020 р.

4. Турнір з математики
Березень 

2021 р.

5. Ліцейна олімпіада з математики
Грудень 

2021 р.









Відкриті уроки та виховні заходи

Відкритий захід у формі математичного 
турніру «Математика навколо нас»





Предметні тижні

№ 
з/п

Назва Дата

1. Фізико-математичний тиждень 9 грудня - 13 грудня 2019 р.

2. Фізико-математичний тиждень 9 листопада – 13 листопада 2020 р.

3. Фізико-математичний тиждень 6 грудня - 10 грудня  2021 р.






