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Зміст 

Розділ І.  Загальні відомості про викладача. 

Розділ ІІ. Навчальна та науково-методична 
діяльність. 

Розділ ІІІ. Позааудиторна діяльність. 
 



Загальні відомості про викладача 

- прізвище, ім'я, по батькові, 
рік народження;  

- трудовий і педагогічний стаж 
роботи;  

- кваліфікаційна категорія, 
звання; 

-Кузьмін Віктор Васильович, 
-1946 р. 

- трудовий-51 рік, педагогічний-
46р. 

- вища категорія. 

- найбільш значимі урядові 
винагороди, грамоти, листи 
подяки;  

- Відмінник освіти України. 
Лист подяки НАТК. 



Освіта 

Вища,Одеський 

державний інститут 

ім.Ушинського, 

1969р., вчитель 

фізичного виховання  



- підвищення кваліфікації; 



- посада; 

- інші документи на розсуд 
викладача; 

- перелік предметів, що 
викладає;  

- класне керівництво, 
випущені групи.  

- викладач. 

- тренер секції “Баскетбол”.  

- фізичне виховання. 

БЕ-072, БА-068. 

- спортивний розряд;  - КМС з баскетболу. 



- особиста участь у змаганнях. 
    ІІ місце НУБіП України 
серед педагогічних 
працівників” 
    ІІ місце у Бахмацькому святі 
с баскетболу” 
    ІІ місце в міжрайонному 
турнірі з міні-футболу”  



Навчальна та науково-

методична діяльність 

Спортивні змагання 
за межами 

навчального закладу 

ІІІ місце в чемпіонаті  

Чернігівської обл. сезон 2010-2011 р. 

ІІІ місце у Бахмацькому святі 

баскетболу 2014р. 



Проведення змагань, 
спортивних свят у 

навчальному закладі  

Бронзові призери Х Універсіади 

Чернігівської обл. 

Чемпіони ХІ Універсіади 

Чернігівської обл. 



Проведення 

академічних пар та 

тренувань 





Розроблені та надруковані навчально-

методичні матеріали, тези доповідей,наукові  

статті, посібники, підручники 

2009р. 
2010р. 2011р. 



2012р. 

2013р. 

2014р. 

2015р. 



Навчально-методична робота  









Відкриті заходи 

6.05.13 Легка атлетика “ Методика 

навчання стрибкам в 

довжину з розбігу “  

25.03.14 “ Спортивна гімнастика “ 

15.10.14 Спортивні ігри “ Баскетбол ”  



Участь в семінарах та конференціях 

24-25 січня 2010 р. Науково-практична конференція  

“ Фізичне виховання студентів Вищих 

аграрних закладів освіти: проблеми, 

пошуки та шляхи вирішення ” 

27-28 лютого 2012 р. Конференція “ Сучасні тенденції 

соціально-економічного розвитку 

агропромислового виробництва України в 

контексті інтеграції у світову економіку “ 

25-26 березня 2014 р. Конференція “ Сучасні тенденції та 

перспективи агропромислового 

виробництва “ 

27 листопада 2014 р. Науково-практична конференція “ Наука і 

практика в сучасному світі: актуальні 

проблеми та тенденції розвитку “ 

20-22 січня 2015 р. Семінар-практикум “ Особистісне 

самовдосконалення як форма 

усвідомленого саморозвитку викладача “ 



Характеристика педагогічної діяльності викладача 

Кузьмін Віктор Васильович працює викладачем циклової комісії з фізичного виховання         

ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний коледж» з 1990 р. 

У 1969 р. закінчив Одеський педагогічний інститут ім. К.Д.Ушинського, і отримав повну вищу 

освіту за спеціальністю «фізичне виховання»,  присвоєно кваліфікацію учителя фізичного 

виховання середньої школи. 

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1999р.).  

З 2010 р. підвищував кваліфікацію в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України, ННІ післядипломної освіти. 

Грамотний, висококваліфікований спеціаліст. Добре володіє змістом дисципліни та сучасними 

комп’ютерними технологіями.  

Викладач являється керівником спортивної секції з баскетболу, студенти якої здобули багато 

перемог в міських та обласних змаганнях. 

Заняття Кузьмін В.В. проводить на високому рівні, систематично працює над підвищенням 

фахової і педагогічної майстерності, постійно вивчає досвід інших викладачів.  

Проводить заняття на високому методичному рівні, забезпечує активну пізнавальну діяльність 

студентів.  

Значну увагу Кузьмін В.В. приділяє методичній роботі, розробці навчально-методичного 

комплексу дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура». 

Доброзичливий, тактовний, старанний, відповідально ставиться до своїх обов’язків. 

Користується авторитетом і повагою серед колег і студентів. 

За атестаційний період виконав значну кількість методичних розробок. Приймає активну 

участь у семінарах, підготував студентів до участі у студентських науково-практичних 

конференціях. 



Позааудиторна діяльність 



І місце в 

міжобласному 

турнірі зі стрітболу 

до Дня захисту дітей  

ІІІ місце в обласному 

турнірі серед 

аматорських команд на 

призи ЧОЦФЗН 

 “ Спорт для всіх “ 

ІІ місце у Бахмацькому 

святі баскетболу “ 



ІІ місце у міських 

змаганнях зі 

стрітболу 

І місце у кубку 

 м. Ніжина зі 

стрітболу  

ІІ місце у міських 

змаганнях зі 

стрітболу 


