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“ Жити так, щоб людям,  
які мене оточують, було краще від того,  

що я поруч”. 
“Не кажи світові про те, 
що ти хочеш зробити - 
покажи, як ти робиш” 

 

ЖИТТЄВЕ КРЕДО: 



Вимогливість до студентів   
у поєднанні з повагою до їхньої 

особистості. 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО 



Чернігівський державний педагогічний 
інститут ім. Т.Г.Шевченка  (м. Чернігів) 

Учитель фізичної культури (1997 р.) 
 

Педагогічний стаж:      24   роки 

ОСВІТА 



Національний університет біоресурсів 
і природокористування України,  

ННІ післядипломної освіти,  
2016 

 

   КУРСИ  ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ 



ДОСЯГНЕННЯ 



 
Успіх не приходить до вас – ви йдете до нього. 

М. Коллінз 
 

ОСОБИСТИЙ РЕЙТИНГ ВИКЛАДАЧА : 
 

За 2012 рік – 1,34 
За 2013 рік – 1,48 
За 2014 рік – участь в АТО 
За 2015 рік – 1,47 



  

ВВАЖАЮ 

Сучасне заняття: 

це розвиток кожної особистості; 

це особистісно зорієнтоване навчання; 

це адаптація до динамічних умов сучасного життя. 

ПЕРЕКОНАНИЙ 

Інноваційні технології забезпечують всебічний розвиток особистості. 

Закладають навички роботи з різними інформаційними джерелами. 

Стимулюють почуття гідності й поваги. 

ЗНАЮ 

У реальному житті успіх посміхається тому, хто не тільки щось знає, а 
й уміє діяти, добиватися результатів. 



Поєднання традиційних й інноваційних  методів навчання  

як один із шляхів підвищення ефективності  

вивчення дисципліни “Фізичне виховання” 

МЕТОДИЧНА ТЕМА 



 Спортивна гімнастика (2013 р.) 
 

 Спеціально-розвиваючі вправи та техніка гри у футбол (2014 р.) 
 

 Удосконалення техніки елементів баскетболу (2015 р.) 

 

 

   ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ 



 Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів і 

студентів “Пріоритети інноваційного розвитку АПВ України: досвід, можливості, технології” (2012 р.)    

  Студентська науково-практична конференція “Сучасні проблеми агропромислового комплексу України, 

шляхи їх вирішення в освіті, науці та виробництві»” (2013 р.) 

  Міжнародна студентська науково-практична конференція “Перспектива розвитку аграрної вищої освіти 

України очима молодих науковців” (2013 р.) 

  Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів, 

студентів “Роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційної культури суспільства”, (2013 р.) 

  Студентська науково-практична конференція “Освіта, наука, впровадження у ВНЗ І-ІІІ р.а.: межі 

співіснування” (2013 р.) 

  Міжнародна електронна науково-практична конференція, присвячена 115-й річниці НУБіП України та 75-й 

річниці кафедри фізичного виховання “Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи” 

(2013 р.) 

 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Освіта і наука: студентський вимір” (2015 р.) 

  Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку освіти, науки і виробництва” 

(2015 р.) 

  Науково-методичні практичні  семінари науково-педагогічних та педагогічних працівників “Сучасна 

аграрна освіта – 2016” (2016 р.) 

  ІІІ регіональна науково-методична конференція науково-педагогічних, педагогічних працівників та 

науковців “Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності”  (2016 р.) 

НАУКОВА РОБОТА 



НАУКОВА РОБОТА 



 Моральний аспект фізичного виховання у ВНЗ (2012 р.) 

 Здоровий спосіб життя (2012 р.) 

 Фізичне виховання студентів з послабленим станом здоров'я, які займаються в спеціальних медичних групах (2013 р.) 

 Оздоровчий характер гри у футбол (2013 р.) 

 Вплив додаткових занять фізичними вправами на підвищення розумової працездатності студентів спеціалізованої 
медичної групи (2013 р.) 

 Актуальні проблеми підвищення безпеки під час занять з фізичного виховання (2015 р.) 

 Історія розвитку футболу України (2015 р.) 

Вплив занять футзалом на фізичний розвиток студентів (2015 р.) 

Види популярних спорти вних ігор у ВП НУБіП України “Ніжинський агротехнічний коледж”  (2015 р.) 

Проблеми диференціації фізичного виховання в студентському колективі (2016 р.) 

Теорія та методика викладання лижного спорту на заняттях з дисципліни “Фізичне виховання” (2016 р.) 

 
 

 

 

МЕТОДИЧНІ ДОПОВІДІ 



ДРУКОВАНІ ПРАЦІ 

ВИКОРИСТАННЯ 
СТРОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Методичні рекомендації 
для проведення занять з 

фізичного виховання для 
студентів аграрних вищих 

навчальних закладів  



ДРУКОВАНІ ПРАЦІ 
РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
БИОЭНЕРГЕТИКИ  

 

Учебное пособие по физическому воспитанию 
для студентов всех специальностей  



ДРУКОВАНІ ПРАЦІ 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ  

 

Монографія рекомендована для студентів, 
викладачів, працівників фізичної культури 

та спорту 



ДРУКОВАНІ ПРАЦІ 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ  

 

Методичні рекомендації для студентів та 
викладачів фізичного виховання з метою 

залучення студентської молоді до здорового 
способу життя та загартування організму  



ДРУКОВАНІ ПРАЦІ 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ  

ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ 

 

Навчальний посібник для студентів  
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 



ДРУКОВАНІ ПРАЦІ 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА 
ВИКЛАДАННЯ ЛИЖНОГО 

СПОРТУ  

на заняттях з дисципліни 
«фізичне виховання» 

 

Навчальний посібник для 
студентів та викладачів 

вищих навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації 



Ми будемо довго пам'ятати і вам забути не дамо … (2012  р.) 

Здоровий спосіб життя чи … (2013 р.) 

Добро починається з тебе (2014 р.) 

 Незламні воїни АТО (2015 р.) 

 

ВИХОВНІ ЗАХОДИ 



   ВІДКРИТА ВИХОВНА ГОДИНА 

Добро починається з тебе (2014 р.) 

Для того, щоб бути щасливим, треба одне – любити..,  
любити всіх і вся. 

Л.М. Толстой 



ВИХОВНА РОБОТА 

Студенти групи приймають 
участь у волонтерському русі з 
підтримки учасників АТО.  
 

Були учасниками благодійної 
акції до Покровського ярмарку 
“Єдина країна” на підтримку 
учасників АТО. Кошти, зібрані 
під час ярмарку, були передані 
бійцям ЗСУ. 

Є активними учасниками 
спортивних секцій , призерами 

різних змагань 

А ще, дуже люблять подорожувати… 



ВИХОВНА РОБОТА 
НЕЗЛАМНІ ВОЇНИ АТО 

Хтось літаки здіймає на Європу, 
Хтось яхтами хизується в портах. 
А інші "засмагають" по окопах, 
По бліндажах і просто,- блокпостах. 
Одним південне сонце й море синє, 
В котрім не пересолена РН, 
Комусь буржуйка і вода - спасіння, 
Бо сіль від поту засихає аж, 
Немов кора. Втискається у шкіру, 
І кров скипає від її тисків. 
Христос родився! Вірю, Боже, вірю! 
Я вчора фото бачила. З Пісків. 
Чорнющі, закіптюжені. От ніби 
Й лиця не видно,а крізь сажу - лик! 
І ти, мій Боже, з ними. Також Кіборг. 
Вони у тебе вірять. Я - у них. 
Оці, чорнющі з кіптяви і солі - 
Світліші за різдвяний білий сніг. 
Оці, ріднющі духом і по крові, 
Прихилять небо і врятують. 
Всіх. 



Викладач – це той же вчений,  
але у своїй особливій лабораторії, де він,  

усебічно вивчаючи вихованців, невпинно творить,  
щоденно веде пошуки найдосконаліших методів  

проектування доль і людських душ. 
                                                                                         

Б. Патон 
 



Дякую за 
увагу! 

 


