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Загальні відомості про викладача 

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

- трудовий і педагогічний стаж 
роботи;  

- кваліфікаційна категорія, 
звання; 

-Сахно Володимир 
Костянтинович, 

-1970 р. 

- трудовий-32 рік, педагогічний-
20 р. 

- І категорія. 

- найбільш значимі урядові 
винагороди, грамоти, листи 
подяки;  

- Людина року 2016. Подяка 
Чернігівської  обласної держаної 
адміністрації 



Освіта 
Вища, Чернігівський  

державний 
педагогічний 

університет імені Т.Г. 
Шевченка, 

2001 р., вчитель 
фізичного виховання  



- підвищення кваліфікації; 



- посада; 

- інші документи на розсуд 
викладача; 

- перелік предметів, що 
викладає;  

- класне керівництво, 
випущені групи.  

- викладач. 

- тренер секції “Легка атлетика”.  

- фізичне виховання. 

ОС - 041. БМ – 991, БЕ - 061  

- спортивний розряд;  - КМС з легкої атлетики. 



- особиста участь у змаганнях.     ІІ місце з міні-футболу за 
програмою спартакіади 
“Здоров’я” серед НПП 
    І місце у легкоалтетичному 
пробігу пам’яті Г.І Костянова 
    ІІ місце у змаганях з 
волейболу Спартакіади серед 
силових структур  



Навчальна та науково-
методична діяльність 

Спортивні змагання 
за межами 

навчального закладу 

ІІ місце в спартакіаді серед силових 
структур 2018 р.  

ІV  місце у Спартакіаді ВНЗ 
агрополітики І – ІІ р.а. з л/а 

кросу 



Проведення змагань, 
спортивних свят у 

навчальному закладі  

Крос серед груп нового набору НАТК. 

Переможці та призери кросу 
серед груп нового набору 



Проведення 
академічних пар та 

тренувань 





Розроблені та надруковані навчально-
методичні матеріали, тези доповідей,наукові  

статті, посібники, підручники 

2009р. 



Відкриті заходи 
6.05.13 Легка атлетика “ Методика 

навчання стрибкам в 
довжину з розбігу “  

25.03.14 “ Спортивна гімнастика “ 

26.02.19 Легка атлетика. Біг на 
короткі дистанції 



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 2018 р. Науково-практична конференція “ Наука і 
практика в сучасному світі: актуальні 
проблеми та тенденції розвитку “ 

28 січня 2019 р. ІХ Науково-методиний практичний 
семінар “Сучасна аграрна освіта 2019” 



Характеристика педагогічної діяльності викладача 
Сахно Володимир Констянтинович з 1999 року працював викладачем ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж». З 01 вересня 2014 року в порядку переведення з ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний інститут» працює викладачем ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж».   

У 2001 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка за 
спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізичне виховання» і здобула кваліфікацію 
викладача фізичного виховання. 

Сахно В. К. є керівником спортивних секцій з легкої атлетики (дівчата, юнаки) та активним 
учасником і організатором 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. 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. Велике значення приділяє методичній роботі, розробці 
навчально-методичного комплексу з дисципліни «Фізичне виховання», методичних рекомендацій та 
посібників. 

Грамотний, висококваліфікований спеціаліст. Добре володіє змістом дисципліни, заняття 
проводить цікаво, поєднуючи різноманітні форми і методи організації навчальних занять. Бере участь у 
науково-практичних конференціях та семінарах, керує науковою роботою студентів. Багато зусиль 
приділяє вихованню студентів, забезпечуючи їх культурний, спортивний і духовний розвиток. 

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. 



Позааудиторна діяльність 


