
Звіт за 2019-2020 навчальний рік
культури

КАФЕДРАКАФЕДРА ФІЗИЧНОГОФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯВИХОВАННЯ



СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІССІЇ

№ П.І.Б ПОСАДА Спортивне
звання

Стаж роботи

1. Ільченко В.В. Завідуючий кафедри
фізичного виховання

КМС
(боротьба)

6 років

2. Прудіус М.І Викладач фізичної
культури

МС
(бокс)

40 років

3. Черниш М.Д. Викладач фізичної

культури

КМС
(важка атлетика)

7 років

4. Єфименко О.О. Голова методичної
коміссії

КМС
(футбол)

7 років



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»



ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Ранкова фізична зарядка.  Інноваційний підхід з цього питання дає змогу здобувачам
освіти стати більш дисциплінованими,  організованими та фізично здоровими. Кафедрою
фізичного виховання була організована ця робота, був розроблений графік проведення
ранкової гімнастики підлеглими викладачами, та комплекс вправ який корегується
відносно пори року.. 



РУХЛИВІ ПЕРЕРВИ



ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Інновацiйнi педагогiчнi технології підпорядковані конкретній меті, дають

позитивний результат при спiльнiй роботі педагогів (викладачів) та здобувачів освіти

(студентів), спрямовані на впровадження нововведень у зміст, методи, форми та засоби

освітньо-виховної роботи.

•Ознаками інноваційних технологій є:

•1. Концептуальність (опора на конкретну наукову концепцію або систему уявлень).

•2. Інноваційність (створення, сприйняття, освоєння і оцінювання нововведень; 
упровадження та розповсюдження педагогічних інновацій).

•3. Проектованість (гарантоване досягнення цілей; проектування навчально-виховного
процесу, його алгоритмізація).

•4. Системність (наявність ознак системи: логіка процесу, взаємозв’язок усіх його
складових, цілісність).

•5. Керованість (наявність цілепокладання, можливість постійного зворотного зв’язку; 
поетапність діагностики; корекція результатів).

•6. Ефективність (ефективність за результатами та оптимальність за затратами, 
гарантованість досягнення визначеного стандарту навчання).

•7. Можливість відтворення (можливість використання інноваційної технології в інших
однотипних освітніх закладах) 



ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ

ПРОЦЕСІ

Сучасні педагогічні технології орієнтовані в слідуючих напрямках:

•1. Гуманістична спрямованість навчання.

•2. Особистісно-орієнтоване навчання.

•3. Комп’ютерно-орієнтоване навчання.

•4. Розвивальне навчання .

•5. Розвиток критичного мислення. 

•6. Метод проектів. 

•7. Продуктивне навчання .

•8. Розв’язок винахідницьких задач. 



ГУРТКОВА РОБОТА ВПУ № 17

Основними завданнями гурткової роботи, зокрема лікувальної фізкультури, є

залучення здобувачів освіти до регулярних занять фізичними вправами, 

впровадження фізичної культури в їх щоденний побут, покращення фізичного

розвитку та фізичної підготовки.підготовленості.



Кількість учнів ВПУ№-17 які відвідували
спортивні гуртки

Керівник гуртка Назва гуртка Кількість учнів які
відвідували спортивний

гурток

Ільченко Володимир
Васильович

«Атлетична гімнастика» 34 УЧНЯ

Чертополох Петро
Михайлович

«Волейбол» 35 УЧНІВ

Прудіус Микола Іванович «Бокс» 25 УЧНІВ

Єфименко Олександр
Олександрович

«Футбол» 30 УЧНІВ

Загальна кількість учнів які відвідували спортивні секції на протязі всього

навчального року склала 124 учня. 



СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ І КОНКУРСИ У ВПУ № 17

Спортивні змагання є однією з провідних навчально-виховних форм цілісного

педагогічного процесу з фізичного виховання в освітньому закладі ВПУ № 17. Вони

характеризуються різноспрямованістю змісту, різноманітністю методів організації і

проведення, високою емоційною насиченістю, можливістю здобувачів освіти проявляти свої

особисті якості, спортивні змагання сприяють вирішенню багатьох педагогічних завдань, 

зокрема:

•- Пропаганда фізичної культури і спорту, здорового способу життя здобувачів освіти;

•- Формування патріотичних якостей особистості здобувачів освіти;

•- Здача навчальних нормативів освітньої програми з фізичної культури;

•- Відбір перспективних здобувачів освіти для комплектування спортивних секцій, збірних

команд училища;

•- Виявлення рівня фізичної і технічної підготовленості здобувачів освіти з метою

вдосконалення освітнього процесу з фізичного виховання;



Змагання серед здобувачів освіти ВПУ№-17

•Відкриття училищної спартакіади
•Проведення змагань з шахів
•Проведення змагань з жиму лежачи
•Проведення змагань з футболу
•Проведення змагань з волейболу
•Проведення змагань з баскетболу
•проведення змагань з настільного тенісу
•Проведення змагань присвячені
«Покрови»





Спортивні досягнення ВПУ № 17

• Протягом року наш освітній заклад активно
приймав участь у міській спартакіаді серед
закладів П(ПТ)О міста, наші хлопці та дівчата
брали участь з різноманітних видів 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



НАШІ ПЕРЕМОГИ

1 місце на чемпіонаті області з баскетболу серед юнаків

2місце у чемпіонаті міста з баскетболу серед юнаків.

1 місце на чемпіонаті області з настільному тенісу серед дівчат

2Місце у чемпіонаті міста з настільному тенісу серед дівчат

1 місце на чемпіонаті області по футболу

2 місце у чемпіонаті міста по футболу

присвячених спортивному святу «ЧЕЛЕНДЖЕР-ФЕСТ»

1 місце на змаганнях з баскетболу серед дівчат присвячених
спортивному святу «ЧЕЛЕНДЖЕР-ФЕСТ»

2 місце у змаганнях з баскетболу серед юнаків присвячених
спортивному святу «ЧЕЛЕНДЖЕР-ФЕСТ»



2 місце у чемпіонаті міста з волейболу серед дівчат 1 місце група Е19-26/9  Кобець В. (змагання з боксу)

2 місце учень групи Е19-7/9 Ефимов О. (змагання з боксу)

2 місце учень групи К18-24/9 Колачов А. (змагання з боксу)
2 місце учень групи Е17-16/9 Терпай Р. (змагання з боксу)

3 місце у легкоатлетичній естафеті «МИЛЯ- МИРУ»



ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ
В цьому навчальному році відповідно до наказу № 384 вперше в нашому

освітньому закладі був проведений «Олімпійський тиждень»



КЕРІВНИК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ІЛЬЧЕНКО В.В. ОРГАНІЗУВАВ ВПЕРШЕ КОНФЕРЕНЦІЮ З ЗАЛУЧЕННЯМ

ВИСОКОПОСТАВЛЕНИХ ГОСТЕЙ ТА ОЛІМПІЙСЬКОГО ЧЕМПІОНА ЗАЙЦЕВА Ю.К.



ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ БУЛИ ЗАЛУЧЕНІ ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ, ВИКЛАДАЧІ

СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА МАЙСТРИ

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ



ЗАВЕРШЕННЯМ «ОЛІМПІЙСЬКОГО ТИЖНЯ» БУЛО ПРОВЕДЕННЯМ МАСОВОГО СПОРТИВНОГО СВЯТА ПІД НАЗВОЮ

«ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я» АБО «ВІДКРИТТЯ УЧИЛИЩНОЇ СПАРТАКІАДИ» НА ЯКОМУ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ З

РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ СПОРТУ УСІ ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ НАШОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ .



ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО

НАВЧАННЯ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ
з 16.03.2020 по 29.05.2020

План дистанційного навчання

1) Розробка домашнього завдання для здобувачів освіти

2) Надання електронних посилань, посібників, фото та
відео матеріалів

3) Проведення онлайн-конференцій зі здобувачами освіти

4) Зворотній зв’язок зі здобувачами освіти

5) Складання звітів стосовно роботи зі здобувачами освіти
під час карантину



ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ



ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК



ЗВІТИ



Готовність здобувачів освіти до уроків
фізичної культури за 2019-2020н.р.

Підрозділ Відсоток %

Непромисловий 97%

Комп’ютерний 87%

Електротехнічний 85%

Машинобудівний 89%



ПРИДБАННЯ СПОРТИВНОГО ІНВЕНТАРЮ



Покращення матеріальної-технічної бази
ВПУ №-17



Спортивно-масовий план
ВПУ №17 на 2020-2021 н.р.

• Відкриття училищної спартакіади

•Шахи

• Гирьовий спорт

•Настільний теніс

• Волейбол

• Волейбол (здобувачі освіти проти майстрів в/н)

• «День збройних сил України»

•Жим лежачи

• Баскетбол

•Міні футбол

•Міні футбол (здобувачі освіти проти майстрів в/н)

• Закриття училищної спартакіади



Перспективи подальшої роботи кафедри
фізичного виховання

1. Організувати проведення уроків та позакласну роботу в училищі з урахуванням
тимчасових рекомендацій Головного державного санітарного лікаря щодо
протиепідемічних заходів у закладах освіти.

2. З'ясувати рівень опанування навчального матеріалу, який здобувачі освіти
вивчали дистанційно наприкінці навчального року.

3. Скласти графік обробки дезинфекторами спортивного інвентарю, спортивного
обладнання. 

4. Посилення контролю за технічними і санітарними нормами спортивної зали та
прилеглих до неї приміщень.

5. Посилення контролю за дисципліною, дистанцією, та структурою проведення
уроків.

6. Вивчення та аналіз науково-методичної літератури та документальних
матеріалів з фізичної культури та спорту.

7. Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках фізичної культури
8. Підвищити Військово–патріотичне виховання молоді.
9. Залучення здобувачів освіти до систематичних занять фізичною культурою та

спорту.
10. Розробка та впровадження нового плану спортивно – масових заходів, серед

учнів ВПУ №17 на 2020-2021 н.р.



ВИСНОВКИ

Все вищезгадане дозволяє зробити наступні висновки:

- інтерактивні технології забезпечують інтеграцію різнопредметних знань і
вмінь з різних видів діяльності;

- ігрові технології формують уміння розв’язувати творчі завдання на основі
вибору альтернативних варіантів;

- тренінгові технології, спрямовані на розвиток творчого мислення, 
комунікативної, психологічної компетентності здобувачів освіти.

• Таким чином, впровадження інтерактивних технологій сприяє розвитку

пізнавальної активності здобувачів освіти, інтересу до свого внутрішнього

світу, спонукає до пошуку форм, самоствердження, формує позицію суб’єкта

власного життя.

• Вивчення та аналіз науково-методичної літератури та документальних

матеріалів з фізичної культури.



Дякую за увагу


