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№ 
Прізвище та 

ініціали 

Рік  

народ-  

женнн

я 

Посада Спортивне звання  
Стаж 

роботи  

1.   Ільченко В.В. 1992 
Завідувач кафедри,  

ст. викладач 

КМС  

(боротьба) 
5 років  

1.   Прудіус  М.І. 1952 

Голова метод.комісії. 

викладач З.В. фізичної 

культури І-ої категорії  

М.С 

(бокс) 
40 років 

1.   Софієнко О.В. 1978 Ст. викладач (0,75) 
М.С 

(паурліфтинг) 
10 років 

1.   Єфименко О.О. 1991 Ст. викладач 
КМС 

(футбол) 
6 років 

     СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ  

 

  

№ Прізвище та ініціали Посада 
Спортивне 

звання  

1.   Ільченко В.В. 
Керівник кафедри,  

Викладач І-ої категорії 

КМС  

(боротьба) 

2. Єфименко О.О. 
Голова метод.комісії. викладач 

фізичної культури 

КМС 

(футбол) 

 

3. 

 

Прудіус  М.І. 

Викладач фізичної культури 

І-ої категорії 

 

МС (бокс) 

 4.  Черниш М.Д.  Викладач фізичної культури 
КМС 

(метання) 

5. Поляков О.Д. Викладач Захисту Вітчизни 



Нормативно-правові документи, програми, 
якими керуються кафедра фізичного  

виховання: 
 

•Закон України «Про освіту» 

•Закон України «Про професійно–технічну освіту» 

•Закон України «Про фізичну культуру і спорт» 

•Указ Президента України від 17.04.2002р. № 
347/2002 «Про національну доктрину розвитку 
освіти» 

•Положення про організацію фізичного виховання в 
професійно–технічних освітніх закладах 

•Положення про спартакіаду «Спорт протягом 
життя» 



Самоосвіта викладачів ЦК 



Самоосвіта викладачів ЦК 



Організація ранкової фізичної зарядки для 
здобувачів освіти ВПУ № 17  



проведення олімпійського тижня в період  
з 14.09-18.09.2020 н.р 

 



Проведення відкритих уроків в рамках тижня, 
викладачі Єфименко О.О. Черниш М.Д. 



Відкриття училищної спартакіади 
18.09.2020 н.р. 





Змагання серед здобувачів освіти ВПУ№-17 
 

 

•Відкриття училищної спартакіади  

•Проведення змагань з жиму лежачи  

•Проведення змагань з футболу  

•Проведення дня Українського козацтва та Дня 
захисника України, свята Покрови Пресвятої 

Богородиці. 

•Участь у спортивному заході «Олімпійський 
урок» 

 

 



Спортивно-масовий захід 
«Олімпійський урок» 



Змагання серед здобувачів освіти ВПУ№-17 



Спортивні досягнення ВПУ № 17 

Протягом І семестру наш заклад освіти активно 
приймав участь у міській онлайн-спартакіаді 
серед закладів П(ПТ)О міста, наші хлопці та 
дівчата брали  участь з різноманітних видах 
спорту демонструючи свою професійність та 
майстерність з обраного виду спорту, таким чином 
завдяки якісної та професійної організації 
систематичної роботи  спортивних секцій 
керівником фізичного виховання та керівників 
гуртків наші здобувачі освіти мають наступні 
результати: 



Спортивні досягнення ВПУ №-17        
за І семестр    

 
2 Місце у чемпіонаті міста з гімнастичного 

триборства серед дівчат. 

•ІІІ Місце у чемпіонаті міста з допризовної 

підготовки серед юнаків 

•ІІІ Місце у чемпіонаті міста з легкої атлетики 

серед дівчат. 

•ІІІ Місце у чемпіонаті міста з легкої атлетики 

серед юнаків. 

 





       Керівники спортивних секцій  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОКС  

керівник гуртка - ПРУДІУС М.І; 

ТРЕНАЖЕРНА ЗАЛА  

керівник гуртка – ІЛЬЧЕНКО В.В; 

ВОЛЕЙБОЛ 

 керівник гуртка – ЧЕРТОПОЛОХ П.М.  

Баскетбол 

керівник гуртка - Черниш М.Д. 

 



 

Кількість здобувачів освіти ВПУ№-17 
які відвідували спортивні гуртки 

Керівник гуртка Назва гуртка  Кількість 

здобувачів, які 

відвідували 

спортивний гурток 

Прудіус Микола Іванович “БОКС” 20 

Ільченко Володимир Васильович “ТРЕНАЖЕРНА ЗАЛА”  28 

Чертополох Петро Михайлович “ВОЛЕЙБОЛ” 25 

Черниш Марина Дмитрівна “Баскетбол” 20 

Загальна кількість здобувачів освіти які відвідували спортивні секції на протязі  

І семестру склала 93 здобувача освіти.  



 

Позакласна робота 

Проведення спортивних секцій 

         Волейбол          Тренажерна зала 



               РУХЛИВІ ПЕРЕРВИ 



Дистанційне навчання здобувачів 
освіти на уроках фізичної культури   

 
 

 

 





Спортивно-масовий план  
ВПУ №17 на ІІ семестр. 

  

•Гирьовий спорт 

•Волейбол  

•Волейбол учні проти майстрів 

• Баскетбол  

•Баскетбол здобувачі освіти проти майстрів 

•Закриття училищної спартакіади 



Основна мета і напрямок кафедри 
фізичного виховання на ІІ семестр 

 

Стратегія формування фізичної культури особистості здобувача освіти  і здатності 

реалізувати її в соціально-професійної, фізкультурно-спортивної, оздоровчої 

діяльності та в родині. 

 покращення професіоналізму й педагогічної майстерності; 

    вдосконалення власних знань та вмінь,шляхом вивчення передового досвіду,      

        вивчення новітніх технологій викладання, методики; 

    розробка власних методик викладання 

 



Завдання  кафедри фізичного виховання на ІІ семестр 
1. Розвиток навчально-методичного потенціалу кафедри за рахунок розширення спектра 

методичного забезпечення навчальної, виховної, фізкультурно-оздоровчої діяльності, 

впровадження інформаційних технологій в практику планування і організації освітнього 

процесу; 

2. Орієнтування науково-дослідницької діяльності кафедри на розробку інноваційних 

педагогічних технологій, що включають в себе найбільш доступні, безпечні і 

результативні практики; 

3. Удосконалити роботу у напрямку дистанційного навчання. Опанувати ще більше 

різноманітних платформ навчання для більш якісного викладання предмету, та засвоєння 

матеріалу здобувачами освіти; 

4. Посилити організацію  та контроль  активного дозвілля впродовж освітнього процесу,  

для успішності в навчанні, кар'єрі зміцнення власного здоров’я  через впровадження  

ігрових видів спорту, фізичних навантажень різного характеру, використовуючи 

раціонально режим праці та відпочинку для  підвищення професійної діяльності. 

5. Підвищити рівень ефективності позакласної роботи, та збільшити кількість здобувачів 

освіти які відвідують спортивні гуртки особливо здобувачі освіти пільгової категорії. 

6.   Продовжувати організацію та контроль ранкової фізичної зарядки. 

7.   Підвищити Військово–патріотичне виховання молоді. 

8.   Посилити контроль за готовністю здобувачів освіти до уроків фізичної культури. 

 

 



 

Дякую за увагу 


