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Загальні відомості про викладача 

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

- трудовий і педагогічний стаж 
роботи;  

- Кваліфікаційна категорія, 
звання; 

- Марущак Павло Дмитрович, 
 1978 р. 

-трудовий- 25 років,  
-педагогічний-23 роки 

-вища категорія.,  
-старший викладач  

- найбільш значимі урядові 
винагороди, грамоти, листи 
подяки;  

- почесна грамота, подяка, 
дипломи, грамоти. 



Освіта 
Вища,Чернігівський державний педагогічний університет 

ім. Т.Г.Шевченка 
1999р., вчитель фізичного виховання  



- підвищення кваліфікації; 



- підвищення кваліфікації; 



- підвищення кваліфікації; 



- посада; 

- інші документи на розсуд 
викладача; 

- перелік предметів, що 
викладає;  

- громадська діяльність 

- викладач 

- тренер секції  з “Гандболу 
та Настільного тенісу” 

- фізична культура, виховання 

випущені групи: МН-121, ЕН-161 
- класне керівництво, випущені 
групи.  

- голова Громадської 
організації  “Спортивний 
клуб  “Прометей” 



ОСОБИСТА УЧАСТЬ У 

ЗМАГАННЯХ 



 

 

НАГОРОДИ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

РІВНЯ 



НАГОРОДИ  ВІД НУБіП 

України 



НАГОРОДИ МІСЬКОГО 

РІВНЯ 



НАГОРОДИ МІСЬКОГО 

РІВНЯ 



ПОЧЕСНА 

ГРАМОТА  

ЗА ВАГОМИЙ 

ОСОБИСТИЙ 

ВНЕСОК У 

РОЗВИТОК 

ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ТА 

СПОРТУ 



ПОДЯКА 

ЗА СУМЛІННЕ 

ВИКОНАННЯ 

ПОСАДОВИХ 

ОБОВЯЗКІВ ТА З 

НАГОДИ 125 – 

РІЧЧЯ ВІД ДНЯ 

ЗАСНУВАННЯ 

ЗАКЛАДУ 

ОСВІТИ 

 

 



ГРАМОТА 

ЗА СУМЛІННЕ 

ВИКОНАННЯ 

ПОСАДОВИХ 

ОБОВЯЗКІВ, 

ВАГОМИЙ ВНЕСОК 

У РОЗВИТОК І 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ 

ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ 





НАВЧАЛЬНА ТА 

ТРЕНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відкриті заняття 



Відкриті заходи 



Тренування 
з Гандболу та Настільного тенісу  



Науково-методична 

діяльність 

 Навчально-методичні 
матеріали 



УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ, 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА ОБЛАСНИХ 

КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ 



УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ, 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА ОБЛАСНИХ 

КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ 



УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ, 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА ОБЛАСНИХ 

КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА 

РОБОТА 

Срібнянський район 





СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

ВИХОВАНЦІВ 



ВИХОВАНЦІ – ПЕРЕМОЖЦІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ 



ВИХОВАНЦІ – ПЕРЕМОЖЦІ 

ЗМАГАНЬ ОБЛАСНОГО РІВНЯ 



Характеристика педагогічної діяльності викладача 

       Марущак Павло Дмитрович з 2003 року працював викладачем ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут». З лютого 2015 року в порядку переведення з ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» працює викладачем ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж».   
       У  1999 році закінчив Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка за 
спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізичне виховання» і здобув кваліфікацію 
викладача фізичного виховання. 
       Марущак П.Д. є керівником спортивних секцій з гандболу та настільного тенісу, а також тренером-
представником з вільної боротьби. Є головою Громадської організації, яка активно приймає участь в 
поліпшенні матеріально-технічної бази коледжу та організації спортивних змагань різного рівня. 
Приймає активну участь у щорічній міській міжвідомчій спартакіаді, Всеукраїнській спартакіаді 
«Здоров’я» серед працівників аграрних ВНЗ, спартакіаді «Здоров’я» серед викладачів і співробітників 
навчального закладу та інші. Заняття проводить на високому рівні, систематично працює над 
підвищенням фахової і педагогічної майстерності, постійно вивчає досвід інших викладачів. 
Намагається оптимально організовувати проведення занять, забезпечує активну пізнавальну діяльність 
студентів. 
       Грамотний, висококваліфікований спеціаліст. Добре володіє змістом дисципліни, заняття 
проводить цікаво, поєднуючи різноманітні форми і методи організації навчальних занять.  
       Велике значення приділяє методичній роботі, розробці навчально-методичного комплексу з 
дисципліни «Фізичне виховання», «Фізична культура», методичних рекомендацій та посібників. Є 
автором 3 навчально-методичних посібників та 1 методичної рекомендації; бере активну участь у 
науково-практичних конференціях, семінарах; керує науковою роботою студентів. 
       За характером спокійний, доброзичливий, тактовний, старанний, відповідально ставиться до своїх 
обов’язків. Користується авторитетом і повагою серед колег і студентів. 
       Член циклової комісії фізичного виховання відділення технічно-енергетичних систем та засобів 
автоматизації, приймає участь у роботі приймальної комісії коледжу. Постійно займається 
профорієнтаційною роботою. 
       Має відзнаки за сумлінну працю. 





Світ моїх захоплень 


