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Міністерство освіти і науки України 
Департамент освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації 
Державний навчальний заклад 
«Полтавське вище міжрегіональне професійне 
училище» 
  
 



Вступ 

І розділ. Загальні відомості про 
педагогічного працівника 

ІІ розділ. Навчально-методична 
діяльність 

ІІІ розділ. Результати педагогічної 
діяльності 





Застосування в черговій атестації 
та в методичній роботі 

Визначення цілей і завдань 
подальшого зростання 

Рефлексія власної педагогічної 
діяльності 

Демонстрація педагогічного 
досвіду 

Об'єктивна оцінка власних  
досягнень 

Систематизація педагогічних 
досягнень 

Прослідкувати еволюцію 
педагогічного росту викладача 



 

популяризація уроків фізичної культури та заняття 

спортом; 

виховування інтересу до занять фізичною культурою; 

залучення учнів до систематичних занять фізичними 

вправами та спортом в позаурочний час; 

із кожного заняття учні повинні виносити нові знання 

й уміння, повинні бачити, що у процесі 

цілеспрямованих занять фізичними вправами 

вдосконалюється їх розвиток;   

ведення здорового способу життя та безпеки 

життєдіяльності; 

виховування бережливого ставлення до свого 

здоров’я, як найвищої соціальної цінності особистості; 

розвиток основних фізичних якостей і рухових 

здібностей, умінь і навичок; 

використання фізичних вправ для запобігання 

порушення постави, зняття втоми; 

удосконалення форм і методів підвищення якості і 

ефективності фізичного розвитку дитини, зросту її 

спортивної майстерності. 





Горященко 

Андрій Миколайович 
 По батькові                                                                                                              Ім’я                                    

Прізвище 

13 грудня 1990 р.  

Дата народження  

Освіта, навчальний заклад  

Вища, Полтавський національний 

педагогічний університет ім. В.Г. Короленка 

Спеціальність за дипломом  

Вчитель фізичної культури. Керівник підприємства, установи 

та організації (у сфері освіти та виробничого навчання) 

 
Посада, дата призначення  

Директор. Викладач фізичної культури. 

Стаж роботи у даному навчальному закладі  

8 років 

Кваліфікаційна категорія, дата присвоєння  

Спеціаліст другої категорії 

    «Хто розраховує забезпечити собі здоров’я, перебуваючи у ліні, 

той чинить так само  безглуздо, як і людина, що думає 

мовчанням удосконалити свій голос»  Плутарх 

Проблема, над якою працюю 

Диференційований підхід до учнів різних фізичних можливостей                  
                  

Педагогічне кредо  



У 2012 році закінчив Полтавський національний 
педагогічний університет імені В.Г. Короленка                                             

і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки 
«Фізичне виховання»  та здобув кваліфікацію бакалавра – 

вчитель фізичної культури 



У 2013 році закінчив Полтавський національний 
педагогічний університет імені В.Г. Короленка                                             

і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Управління 
навчальним закладом»  та здобув кваліфікацію керівника 

підприємства, установи та організації (у сфері освіти та 
виробничого навчання) 



Назва курсу 
Рік  

проходження 
Установа 

Підвищення кваліфікації із 
спеціальності “Вчитель 

фізичної культури” 
Заплановано на 

2017 рік 

Полтавський обласний 
інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти 

імені 
М.В.Остроградського 







Мета  
роботи 

викладача 

Одержання 
учнями 

задоволення 
від уроків  
фізичної 
культури 

Формування  
фізично-

досконалої  
особистості 

учня 

Формування  в 
 учнів 

 свідомого 
ставлення  

до власного 
здоров’я 

Уся навчально-виховна робота з фізичного виховання 
здійснюється з урахуванням стану здоров’я, 
самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку і 
підготовленості учнів. Фізичне виховання в ДНЗ 
«ПВМПУ» проводиться шляхом проведення з 
обов’язкових занять відповідно до розкладу, виконання 
фізкультурно-оздоровчих заходів, залучення учнів до 
занять спортом у позаурочний час.  



  Забезпечення диференційованого підходу 
до учнів з урахуванням стану їхнього 
здоров'я, статі, рівня  розвитку 
та підготовленості;  

Забезпечення оптимізації навчально-
виховного процесу із застосуванням 
елементів інноваційних методів навчання 
і виховання та здійснення міжпредметних 
зав'язків;  

Забезпечення освітньої, виховної, 
оздоровчої, розвивальної та інструктивної 
спрямованості;  

Формування в учнів умінь і навичок 
самостійних занять фізичними вправами  



Прийоми      
регулю-

вання 

Кількість  
повторень 

Амплітуда  
виконання 

Опір 
партнера  
і самоопір 

Зміна ваги  
вантажу 

Швидкість 
та час  

виконання 

Темп 
виконання 



Народні рухливі та спортивні 
ігри 

Уроки фізичної культури 

Участь в позакласних 
заходах 

Дотримання режиму дня з 
фізично-оздоровчими 
заходами 

Фізичне  
виховання   

 дітей з 
ослабленим 
здоров’ям 



№ 
з/п  

Назва теми Де було 
проведено  

Дата  

1 Адаптивне фізичне 
виховання 

Педагогічні 
читання 

 

Січень 

2017 р. 

 

2 Індивідуальний 
підхід і 

диференційоване 
використання засобів 
фізичної культури на  

уроках  

Засідання 
методичної комісії 
виховної роботи та 

викладачів  
фізичного 
виховання 

Травень 
2016 

3 Рухливі ігри Засідання 
методичної комісії 
виховної роботи та 

викладачів  
фізичного 
виховання 

 

Січень 

2018 

5 Охорона праці, 
безпека 

життєдіяльності 
під час проведення 
занять з фізичної 

культури 

Засідання 
методичної комісії 
виховної роботи та 

викладачів  
фізичного 
виховання 

Березень 
2019 



№ 
з/п  

Назва 
розробки 

Тема розробки Рік 

1 Методична 
розробка 

відкритого 
уроку  

"Переміщення по 
майданчику 

підготовчі вправи, 
блок.  

Удосконалення 
техніки виконання 
прийому-передачі 

м’яча. Подача м’яча.  

Двостороння 
навчальна гра" 

2017-
2018 

2 Методична 
розробка 

уроку  

Загальнофізична  
підготовка  

2016-
2017 

3 Методичні 
картки 

Методичні картки з 
модуля 

“Баскетбол”»  

 

2017-
2018 

 

4 Методична 
розробка 

уроку  

 

Комбіноване 
заняття з 

баскетболу 

 

2018-
2019 

 



Міністерство освіти і науки України 
Департамент освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації 
Державний навчальний заклад 
«Полтавське вище міжрегіональне професійне училище 
імені Героя Радянського Союзу Бірюзова С.С.» 
  
 

2018 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 
уроку фізичного виховання 
Розробив викладач  
Горященко А.М. 
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МОНІТОРИНГ  
ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ 

Ісем. 2018-2019н.р. 2017-2018 2016-2017

Активність учнів на уроці фізичної культури 
визначається дотриманням учителем дидактичних 
принципів 
 
принципу оптимальної складності завдань 
 
принципу прогресування складності (від простого до 
складного, від легкого до важкого) 
 
принципу свідомості, принципу зв’язку навчання з 
життям і практикою. 
 
принципу підкріплення 
 
принципу диференційованого підходу до учнів 
включаючи і принцип індивідуалізації 
 






