




Дата народження: 15 березня 1957 р.

Освіта: вища, Львівський державний інститут фізичної 

культури, 1982 р.

Спеціальність за дипломом: фізична культура і спорт.

Кваліфікація: викладач фізичної культури, тренер з легкої  

атлетики.

Трудовий стаж: 44 роки.

Педагогічний стаж: 38 років.

Стаж роботи в даному навчальному закладі: 33 роки.

Посада, категорія: викладач фізичної культури та фізичного 

виховання , викладач вищої категорії, викладач-методист.

Підвищення кваліфікації: курси підвищення кваліфікації в 

Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області з 3 по 4 квітня 2017 р.

Досягнення: «Відмінник освіти України», звання «Почесник 

працівник фізичної культури України».





Навчальна програма з фізичної культури та фізичного 

виховання

Робоча навчальна програма

Методичні розробки :

«Підвищення інтенсивності навчально-виховного 

процесу на заняттях фізичної культури та фізичного 

виховання» - шлях до формування здорового способу 

життя майбутніх фахівців» (2014 р.);

«Методика навчання та виховання бігунів на середні 

дистанції» (2015 р.) ;                                                                             

«Методика навчання гри у настільний теніс. Організація 

та проведення змагань» (2016 р.);

«Вплив фізичного навантаження на ефективність занять 

фізичного виховання» (2018 р.).



Методичні доповіді

«Сучасні підходи до корекції порушень постави 

студентів у процесі фізичного виховання» (2014 р.) 

«Фізична культура – основа здорового способу життя» 

(2015 р.);

«Форма фізичного виховання» (2016 р.);

«Фізичне виховання як невід’ємна складова превентивної 

освіти» (2017 р.);

«Удосконалення сучасного заняття фізичної культури 

шляхом впровадження інноваційних технологій» (2018 

р.).





Курс 2013/2014 н.р.

ІІ семестр

2015/2016 н.р.

ІІ семестр

2017/2018 н.р.

І семестр

І-ІІ
фізична 

культура

Якісна Абсолютна Якісна Абсолютна Якісна Абсолютна

71,24% 100% 68,08 % 100 % 66,17 % 100 %

ІІІ-ІV
фізичне 

виховання

69,67%          100%          70,63 % 100% 48,27 % 100%



Легкоатлетичний крос































Могилюка Михайла

Олянецького Микити

Ткачова Олександра

Демчука Володимира

Новарчук Олени



Перелік стендів та плакатів:
 «Теоретичні основи фізичного виховання»;

 «Спортивний вісник»;

 «Історія Олімпійських ігор»;

 «Нормативні вимоги»;

 «Календар спортивно-масових заходів»;

 «Кращі спортсмени».



Спортивний інвентар:
 бруси гімнастичні чоловічі;

 перекладина чоловіча;

 гімнастична колода;

шведські драбинки;

 кінь гімнастичний;

 козел гімнастичний;

 підкидні мостики;

 мати гімнастичні;

 лавочки гімнастичні;

 баскетбольні щити з 

кільцями;

 волейбольні стійки та сітки;

 універсальний тренажер;

 велотренажери;

штанги з блінами;

 підставка під штангу;

 гирі;

 баскетбольні, футбольні та 

волейбольні м’ячі.



На спортивному майданчику:
 поле з воротами для міні футболу;

 баскетбольні щити з кільцями;

 перекладини;

 бруси;

 рукохід;

 сектор для стрибків в довжину та висоту;

 стійки та планки для стрибків у висоту;

 ядра;

 гранати.




