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Викладача предмета  “  Захист України “ та   
навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності “ 

Ціри  Олександра Івановича 



Загальні відомості 
 Дата народження: 22січня 1955 року. 

 Освіта: вища, Ульянівське вище військове командне 
училище зв’язку ім. Г.К. Орджонікідзе – 1976 рік. 

 Спеціальність за дипломом: командна 
радіорелейного (тропосферного) зв’язку. 

 Військове звання: майор (у відставці). 

 Трудовий стаж: 49 років. 

 Педагогічний стаж: 46 років. 

 Стаж роботи в даному навчальному закладі: 24 
років 4 місяці. 

 Посада, категорія: викладач предмета «Захист 
України», навчальної дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» , викладач – методист. 

 Підвищення кваліфікації: Інститут 
післядипломної педагогічної  освіти Чернівецької 
області з 12 травня по 20 травня 2020 року, з 24 
травня по 02 червня 2021 року, з 09 лютого по 18 
лютого 2022 року як викладач  предмета «Захист 
України», керівник гуртка військово-патріотичного 
виховання, з 8 жовтня по 22 жовтня 2021 року  на 
платформі VEKTORUA.COM з навчальної 
дисципліни «Безпеки життєдіяльності» 













Девіз  кожного   дня: 

“ Роби свою  справу  
сумлінно   
      і з користю для людей  
     і   навчального закладу“ 

Життєве   кредо: 

 “Що знаєш досконально і       
вмієш   вправно    робити-      
передай    молодому   
поколінню” 



Педагогічна проблема коледжу 
 на 2021-2022 навчальний рік: 

Впровадження в практику роботи коледжу 
 сучасних інформаційно-комунікаційних 
 технологій навчання. 
Перехід від колективно-інформаційних 
моделей навчального процесу до 
високоефективних індивідуально-
розвивальних освітніх систем і технологій. 
Загальна методична проблема коледжу: 
«Кожному заняттю – всебічна і якісна 
підготовка». 
Завдання та зміст методичної роботи на 

2021-2022 навчальний рік: 
1. Формування педагогів для введення 

нових освітніх технологій навчання, 
зорієнтованих на особистість студента. 

2. Удосконалення педагогічної 
майстерності викладачів і майстрів 
виробничого навчання. 

 
 



Напрями методичної роботи 
 в 2021-2022 навчальному році: 

1. Удосконалення всіх форм методичної 
роботи (масових, групових, 
індивідуальних) на основі 
впровадження сучасних досягнень 
педагогічної науки. 

2. Подальше впровадження в практику 
інноваційних технологій освіти, 
розробка їх авторських модифікацій для 
науково-методичного, теоретичного, 
практичних курсів та забезпечення 
самостійної роботи студентів. 

3. Персоналізація методичної роботи, 
здійснення кожним викладачем власної 
професійної методичної лінії розвитку, 
пристосованої до до можливостей 
особистого педагогічного потенціалу. 

4. Підвищення методичного рівня 
педагогічних працівників.  

 



Моя    методична     робота 
 Розроблено: 
 Нові робочі програми предмета Захист України і дисципліни Безпека 

життєдіяльності; 
 Лекції; 
 Завдання для комплексних контрольних робіт; 
 Завдання для класної контрольної роботи студентами заочного 

відділення з дисципліни Безпека життєдіяльності; 
 Індивідуальні плани роботи кабінету і гуртка; 
 Презентації для кожного заняття; 
 Підготовлено: 
 Методичні доповіді: 
 «Стан та заходи з покращення військово-патріотичного виховання 

студентської молоді в коледжі», 2018р; 
 «Забезпечення безпеки життєдіяльності коледжу», 2019р; 
 «Організація безпеки учасників освітнього процесу під час адаптивного 

карантину та інших обмежувальних заходів», 2020р; 
 «Впровадження в навчальний процес заходів популяризації і підняття 

престижності військової служби та захисту України» , 2021р; 
 Написано: 
 Методичні розробки: Методичне забезпечення серії тем: 
 «Психологічна підготовка до захисту Вітчизни», 2018р; 
 «Пожежна безпека», 2018р; 
 «Основи національної безпеки України», 2019р; 
 «Радіаційна безпека», 2019р; 
 «Поняття та різновиди натовпу. Правила поведінки у натовпі», 2020р; 
 «Основи самозахисту(Хортинг, Бойовий Гопак, Спас)», 2020р, 
 «Біологічні небезпеки», 2021р; 
 «Військові звання та знаки розрізнення. Військова форма одягу», 2021р; 
 «Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та 

зброї масового ураження», 2022р; 
 «Розвиток національних Збройних сил та інших військових 

формувань», 2022р. 
 
 



Результати  професійної   діяльності 

 В коледжі функціонує навчальний 
комплекс з предмета «Захист України»: 

 - стрілецький тир; 
 - елементи єдиної смуги перешкод; 
 - навчальний клас із навчально-

методичною літературою, наочністю, 
електронними презентаціями до кожної 
теми занять; 

 - збірна команда коледжу посіла 2-ге 
місце серед вищих навчальних закладів 
м. Чернівці в змаганнях до Дня 
захисника України в 2018 році; 

 Функціонує навчальний комплекс з 
навчальної дисципліни «Безпека 
життєдіяльності». 

За останні п’ять років якість знань 
показаних студентами з дисциплін, які 
викладаю знаходяться на рівні  
п’ятидесяти відсотків. 
Відзначений подяками і нагороджений 
грамотами керівництвом коледжу за 
професійну діяльність 
 

 









    Впровадження різноманітних     
             форм та методів навчання 
 







         Використання інноваційних     
             форм та методів роботи 



роботи 

Використання сучасних технологій 
 









Постійно працювати для   покращення рівня          
             підготовки призовної   молоді 


