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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- 21 рік,  
-педагогічний-19 р. 

-вища категорія.,  
-тренер-викладач  першої 
категорії 

- найбільш значимі урядові 
винагороди, грамоти, листи 
подяки;  

- почесна відзнака НРР, 
дипломи, грамоти, подяки . 



Освіта 
Вища,Чернігівський державний педагогічний університет 

ім. Т.Г.Шевченка 

1999р., вчитель фізичного виховання  



Кваліфікація тренера-
викладача з гирьового спорту 



- підвищення кваліфікації; 



- посада; 

- інші документи на розсуд 
викладача; 

- перелік предметів, що 
викладає;  

- громадська діяльність 

- викладач 

- тренер секції  з “Гирьового 
спорту” 

- фізичне виховання 

МН-121,  

випущені групи БА-041, БМ - 081,  

МС -121 

- класне керівництво, випущені 
групи.  

- голова Громадської 
організації  “Спортивний 
клуб  “Прометей” 



ОСОБИСТА УЧАСТЬ У 

ЗМАГАННЯХ 



 

 

НАГОРОДИ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

РІВНЯ 



НАГОРОДИ ОБЛАСНОГО 

РІВНЯ 



НАГОРОДИ МІСЬКОГО 

РІВНЯ 



ПОЧЕСНА 

ВІДЗНАКА  

ЗА ВАГОМИЙ 

ВНЕСОК У 

РОЗВИТОК 

ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ТА 

СПОРТУ У 

НІЖИНСЬКОМУ 

РАЙОНІ 



ГРАМОТА 

ЗА СУМЛІННЕ 

ВИКОНАННЯ 

СВОЇХ 

ОБОВЯЗКІВ, 

АКТИВНУ УЧАСТЬ 

У НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНІЙ 

РОБОТІ І 

ЗМІЦНЕННІ 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВЧОЇ 

БАЗИ ІНСТИТУТУ 

 

 



ПОЧЕСНА 

ГРАМОТА 

за вагомий 

внесок у 

розвиток 

фізичної 

культури та 

спорту 





НАВЧАЛЬНА ТА 

ТРЕНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відкриті заняття 



Відкриті заходи 



Тренування 
з гирьового спорту та вільної боротьби  



Науково-методична 

діяльність 
 Навчально-

методичні 
матеріали 



МОНОГРАФІЯ 



УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ, 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА ОБЛАСНИХ 

КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ 



Тема доповіді:  
“ Вплив фізичної 
культури та 
спорту на 
розвиток і 
виховання 
особистості 
людини ” 



Тема доповіді:  
“ Проблеми 
формування 
інноваційної 
культури 
студентської 

молоді ”    



Тема доповіді:  
“ Технологія 
формування 
інноваційної 
культури в 
освітніх закладах “ 

 



Тема доповіді: 
“ Впровадження 
здоров’язберігаючих 
освітніх технологій 
на заняттях 
фізичної культури “  



Тема доповіді:  
“ Формування в 
студентів 
компетентного 
ставлення до 
свого здоров'я 
методами 
спортивних ігор “ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА 

РОБОТА 

Срібнянський район 





СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

ВИХОВАНЦІВ 



СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

ВИХОВАНЦІВ 



ВИХОВАНЦІ – ПЕРЕМОЖЦІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ 



ВИХОВАНЦІ – ПЕРЕМОЖЦІ 

ЗМАГАНЬ ОБЛАСНОГО РІВНЯ 



 

 

 

 

 

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ ВИХОВАНЦІВ: 

КАНДИДАТ В МАЙСТРИ 

СПОРТУ 



Характеристика педагогічної діяльності викладача 
Марущак Павло Дмитрович працює викладачем циклової комісії з фізичного виховання ВП 

НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» з 2003р. 

У 1999 р. закінчив Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, і 

отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізичне 

виховання»,  та здобув кваліфікацію вчителя фізичного виховання. 

З 2015 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. Заняття Марущак П.Д. проводить на високому рівні, систематично 

працює над підвищенням фахової і педагогічної майстерності, постійно вивчає досвід інших 

викладачів, забезпечує активну пізнавальну діяльність студентів.  

Викладач являється тренером спортивної секції з гирьового спорту, студенти якої здобули 
багато перемог на міських, обласних та Всеукраїнських змаганнях,  в результаті яких окремим із 
них було присвоєнно спортивний розряд КМС.  

Значну увагу Марущак П.Д. приділяє методичній роботі, розробці навчально-методичного 
комплексу дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура». За атестаційний період виконав 
значну кількість методичних розробок та приймав активну участь у семінарах, конференціях 
різного рівня. Так ним видано монографію та сім навчально-методичних матеріалів. За останні 
п’ять років він був учасником восьми – міжнародних, Всеукраїнських, обласних конференцій та 
семінарів. Підготував студентів до участі у студентських науково-практичних конференціях.  

Має сім особистих нагород Всеукраїнського рівня, чотири обласного та нагороди, подяки і 
відзнаки районного і міського рівнів. 

Доброзичливий, тактовний, старанний, відповідально ставиться до своїх обов’язків. 
Користується авторитетом і повагою серед колег і студентів. 





Світ моїх захоплень 

Інтернаціональні 
змагання в 
традиціях 
Угорщини 

на міжнародному 
фольклорному 

фестивалі 




