
 

викладач ВП НУБіП України  
«Ніжинський агротехнічний коледж» 



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 рік. 

- трудовий - 56 рік,  
- педагогічний-51 рік. 

- вища категорія. 

- найбільш значимі урядові 
винагороди, грамоти, листи 
подяки;  

- Відмінник освіти України; 
- лист подяки НАТК. 



Освіта 
Вища,Одеський 

державний інститут 
ім. Ушинського, 
1969 рік, вчитель 

фізичного виховання  



- підвищення кваліфікації 



- посада; 

- позааудиторна діяльність; 

- перелік дисциплін, що 
викладає;  

- класне керівництво, 
випущені групи.  

- викладач. 

- тренер секції “Баскетбол”.  

- фізичне виховання,  
- фізична культура. 

АН151 (випуск 2019 року) 

- спортивний розряд;  - КМС з баскетболу. 













ВІДЗНАКИ 



2015 р. 2017 р. 2018 р. 

УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ НМЦ 



ВІДКРИТІ ЗАХОДИ 

14.11.2017 Спортивні ігри “Баскетбол”  

10.03.2018 “Спортивна гімнастика“ 



Проведення змагань, 
спортивних свят у 

навчальному закладі  

Товариська зустріч з ДЮСШ 
м. Ніжин 

Товариська зустріч з ДЮСШ 
м. Чернігів 



Першість коледжу з баскетболу серед перших курсів 



Проведення 
академічних пар та 

тренувань 



Спортивні змагання 
за межами 

навчального закладу 

Першість Чернігівської області серед ВНЗ з 
баскетболу ХХІ обласної спартакіади ВНЗ (коледжі, 

технікуми) серед юнаків – 1 місце, 2018 рік. 

Першість Чернігівської області серед ВНЗ 
з баскетболу ХХІІ обласної спартакіади 

ЗВО (коледжі, технікуми) серед юнаків –  
1 місце, 2019 рік. 

. 







Розроблені та надруковані навчально-
методичні матеріали, наукові  статті,  

тези доповідей 

2015 р. 2019 р. 2020 р. 



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 



Новорічні “Веселі старти” 



Легкоатлетичний крос серед студентів та викладачів 



Турнір зі стритболу 



Обласні змагання з баскетболу 2017 рік. 



Обласні змагання з баскетболу 2018 рік. 



Обласні змагання з баскетболу 2019 рік. 



Військово-патріотичні 
змагання серед 
студентів коледжу 



Зустріч з відомими спортсменами м. Ніжина  
та району 



Дякую за увагу 


