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Святенко Віктор Петрович 

Викладач фізичної культури   

Кваліфікаційна категорія – «Спеціаліст другої категорії»        

Педагогічний стаж – 4,5  роки 

 
 

Святенко В.П. по закінченню у 2010 р. Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди з дипломом спеціаліста працює 

викладачем фізичної культури в Київському професійному будівельному ліцеї. 

Старанно виконує посадові обов’язки, досяг певних результатів у вирішенні 

навчально-методичних та виховних завдань. 

Святенко В.П. знаходиться в постійному пошуку ефективних методів 

викладання. Головна ціль педагогічної діяльності – створення правильного уявлення 

учнями про фізичну культуру, як головну частину фізичного розвитку учня. Добре 

знає свій предмет, постійно вдосконалює педагогічну майстерність. На достатньому 

рівні володіє методикою проведення уроків, постійно працює над формуванням КМЗ 

предмету.  

У травні 2013 року під час проведення ММС педпрацівників фізичного 

виховання провів відкритий урок на тему «Легка атлетика» і отримав позитивні 

відгуки відвідувачів. 

Цього ж року отримав подяку від Управління професійної освіти ДОНМС 

виконавчого органу КМДА  за творчий підхід в організації спортивно-масової та 

оздоровчої роботи в 2012-2013 навчальному році. 

Віктор Петрович пропагує здоровий спосіб життя, на уроки фізичної культури 

учні ходять із задоволенням. Він заохочує учнів до занять спортом, разом з колегами 

проводить цікаві змагання, присвячені Дню Захисника Вітчизни та з різних видів 

спорту. 

Святенко В.П. дотримується педагогічної етики, користується повагою колег, 

батьків та учнів. 
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Святенко Віктор Петрович 

Методична розробка плану-конспекту уроку фізичної культури  
з елементами волейболу для учнів І-го курсу навчання 

Завдання на урок: 1. Розвивати швидкість, спритність, координацію рухів 

                2. Удосконалювати техніку передачі м’яча зверху та знизу  

                                      обома руками. 

       3. Удосконалювати вивчення техніки прямого нападаючого         

                                       удару. 

       4. Повторити подачу м’яча.  

       5. Застосувати вивченні елементи волейболу у навчальній   

                                       грі. 

Місце проведення: спортивний зал. 

Інвентар: волейбольні м’ячі, секундомір, свисток. 

№ 
п/п 

Зміст уроку Дозу-
вання 

Організаційно-методичні вказівки 

І. Підготовча частина (12 хв.) 
1 Шикування, рапорт, привітання, 

повідомлення мети і завдань уроку 
1 хв Звернути увагу на зовнішній 

вигляд учнів, готовність до уроку 
та самопочуття 

2 Вимірювання частоти серцевих 
скорочень(ЧСС) за 10 с. 

30 с Результат, що отримали 
помножити на 6. У нормі ЧСС- 
70-90 уд/хв. 

3 Виконання стройових вправ: повороти 
на місці, перешикування 

1 хв Чітко, за командою виконувати 
стройові вправи. 

4 Різновиди ходьби: на носках, на 
п’ятках, перекати із п’ятки на носок, 
на зовнішній стороні стопи, у 
напівприсяді, у повному присіді 

2 хв В колону по одному. Звернути 
увагу на поставу. 

5 Біг: 
у повільному темпі; 
правим-лівим боком приставним 
кроком; 
біг спиною вперед; 
зі зміною напрямку; 
з діставанням однією рукою до 
баскетбольного щита. 

3 хв У колону по одному, звернути 
увагу на дотримання дистанції. 

6 Загально розвиваючі вправи у русі: 
· В.п. – права рука вгорі. 

1-2- пружні відведення рук 

 
6-8 раз 
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назад; 3-4- те саме, ліва рука 
вгорі; 

· В.п.- руки в сторони. 
1-4- колові оберти прямими 
руками вперед; 
5-8- те саме, назад; 

· В.п.- руки зігнуті в ліктях перед 
грудьми, пальці «в замок». 
1- руки вперед, долонями 

назовні; 2- в.п.; 
3- руки вгору, долонями 

назовні; 4- в.п.; 
· В.п.- так само. 

1-4- хвилеподібні рухи руками; 
· В.п.- руки за головою. 

1- крок правою, поворот тулуба 
праворуч; 

2- крок лівою, поворот тулуба 
ліворуч; 3-4- те саме; 

· В.п.- руки вгорі, пальці «в 
замок».1-4- на кожен крок 
пружні прогинання назад; 

· В.п.- упор присівши. Стрибки з 
просуванням вперед. 

 
 

6-8 раз 
 
 

6-8 раз 
 
 
 
 

6-8 раз 
6-8 раз 

 
 
 
 

6-8 раз 
 

8-10 
стриб-

ків 
 
 

Вгорі рука пряма 
 
 
 
Рухи з великою амплітудою, з 
підстрибуванням 
 
 
 
Спину тримати рівно 
 
 
 
«Хвилі» зверху- вище голови, 
знизу- нижче пояса 
 
Широкі кроки, повороти тулуба з 
максимальним відведенням рук 
назад 
 
 
Якомога краще прогнутися назад 
 
 
Дотримуватися дистанції 

ІІ. Основна частина (28-30 хв.) 
1 Спеціальна фізична підготовка 

Човниковий біг» 4х9 
2 

спроби 
Виконувати в парх без предметів 

2 Передачі м’яча зверху та знизу обома 

руками. 

5-6 хв Виконувати в парах на відстані 5-
6 метрів. Під час передачі зверху 
слідкувати щоб зустрічний 
ударний ударний рух здійснювати 
завдяки розгинанню вгору рук у 
ліктях уперед подушечками 
пальців.  Під час передачі знизу 
руки не згинати в ліктьових 
суглобах. 

3 Прямий нападаючий удар 
а) імітація удару по м’ячу на місці; 
б) виконання зі свого підкидання біля 
сітки; 
в) виконання нападаючого удару після 
передачі розігруючим 

 
5-6 хв 

Звернути увагу на точку 
знаходження м’яча під час удару. 
Розігруючий виконує високу 
передачу на відстань 30-50 см від 
сітки. 

4 Подача м’яча та прийом подачі 5-6 хв Відстань між гравцями- 7-8 м. 
Один гравець виконує верхню 
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пряму подачу так, щоб другий 
гравець зміг виконати прийом 
подачі та виконати передачу назад 
першому гравцеві одним дотиком. 

5 Навчальна гра в волейбол 8-10 хв Слідкувати за правильністю 
виконання раніше вивчених 
технічних прийомів. 

Заключна частина (3-4 хв.) 
1 Шикування в колону по одному 30 с Перевірити самопочуття учнів 
2 Вправи для відновлення дихання 1 хв У русі в колону по одному 
3 Вимірювання ЧСС 30 с У нормі -80-100 уд/хв  
4 Підбиття підсумків уроку 1-2 хв Відзначити кращих на уроці 
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        Проценко Володимир Григорович 
        Викладач  предмету ,,Захист Вітчизни ’’ 
        Педагогічний стаж – 26 років 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
              Проценко В.Г. працює викладачем предмету  

,, Захист Вітчизни ’’ 1 рік. За час роботи у Київському професійному будівельному ліцеї 
зарекомендував себе як викладач, який володіє  ґрунтовними теоретичними та 
практичними знаннями та методикою викладання даного предмету. 
               Володіє методами і прийомами навчання, виховання молоді на сучасному етапі 
державного та духовного розвитку. Приділяє увагу та час  індивідуальній роботі з 
учнями, формує  у учнів  такі особисті риси, як відповідальність, чесність, 
працьовитість. 

     Особливу увагу приділяє патріотичному вихованню молоді, духовним 
цінностям, любові до Батьківщини, традиціям українського народу, історії військових 
формувань Русі-України, формуванню національної свідомості молоді. 
                Викладач предмету ,,Захист Вітчизни ’’ Проценко В.Г. постійно вдосконалює 
свій освітній рівень, педагогічну майстерність, методику викладання предмету. 
Користується повагою колег по роботі, учнів та їх батьків. 
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 Проценко Володимир Григорович 
                          Методична розробка уроку з предмету   ,, Захист Вітчизин ’’           
Тема уроку: Орієнтування за сонцем, Полярною зіркою та за місцевими предметами. 
Мета уроку:  - ознайомити учнів із способами орієнтування за сонцем 
                         - ознайомити учнів із способами орієнтування за Полярною зіркою 
                         - ознайомити учнів із способами орієнтування за місцевими 
     предметами 
                         - формування у учнів знань та навичок орієнтування 
  
Тип уроку: формування навичок та вмінь 
Міжпредметні зв’язки:  фізика,астрономія, географія 
Методична мета: використання активних форм і методів навчання  
Місце проведення: кабінет ,,Захисту Вітчизни ’’ 
Час проведення: 45 хвилин 
Навчально-методичне забезпечення:  підручник, плакати, схеми 
 План уроку 

1. Повідомлення теми та мети уроку 
2. Актуалізація опорних знань 
3. Викладання нового матеріалу методом лекції (розповіді) та 

конспектування актуальних питань 
4. Застосування учнями знань і вмінь (тренувальні вправи) 
5. Підведення підсумків уроку 
6. Виставлення оцінок 
7. Домашнє завдання 

 Хід уроку 
І. Організаційний момент  - 2 хв. 
   Прийом рапорту командира взводу. Перевірка учнів за списком.  
   Підготовка учнів до уроку. 
ІІ. Актуалізація опорних знань. Повторення попереднього матеріалу – 5 хв. 
ІІІ. Викладання нового матеріалу – 13 хв. 
 
          Для визначення сторін горизонту за положенням сонця досить знати, що 
воно приблизно знаходиться: 0 7.00 (влітку – 0 8.00) – на сході, 0 13.00 (14.00) – 
на південь, о 19.00 (20.00) – на заході. 
         При визначенні сторін горизонту за сонцем та годинником необхідно годинник 
покласти у горизонтальне положення, щоб годинникова стрілка була направлена у 
напрямку сонця. Потім, утримуючи годинник у цьому положенні, поділити пополам 
кут між годинниковою стрілкою та цифрою 1 на циферблаті. Тоді пряма, що ділить 
кут пополам покаже напрямок на південь. 
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                            Визначення сторін світу за годинником 
       
        Для визначення сторін горизонту за Полярною зіркою необхідно на небі найти 
сузір’я Великого Возу. Уявно продовжити пряму, що проходить крізь дві 
крайні зірки на відстань, приблизно у п’ять разів більшу за відстань між ними. У кінці 
цієї прямої легко знайти Полярну зірку, яка завжди знаходиться у  північному 
напрямку 
 

 
 
                       Визначення сторін світу за Полярною зіркою 
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               Визначення сторін світу також можливо за місяцем. 
    Розділити величину радіуса диска Місяця на шість  рівних   частин  і    
визначити, скільки таких частин уміститься у 
поперечнику видимого серпа Місяця. 
          Якщо видима частина Місяця збільшується, то знайдене число 
треба відняти від години спостереження. Якщо видима частина Місяця 
зменшується, то знайдене стисло додається до години спостереження, 
Знайдена сума -  це та година,  о котрій у тому напрямі,  де зараз 
знаходиться Місяць, знаходитиметься Сонце. 
         Визначивши цю годину і прийнявши Місяць за Сонце, знайти 
напрям на південь, як це робиться при орієнтуванні за Сонцем і 
годинником. Спрямовувати на Місяць треба при цьому не годинникову 
стрілку, а те місце на циферблаті, що відповідає визначеній годині. 

ОРІЄНТУВАННЯ ЗА МІСЯЦЕМ 

Приблизно вважається, що Місяць знаходиться: 
Фази Місяця  О 19-й год  О 1-й год  О 7-й год  
Перша    чверть 
(видно      праву 
половину 
Місяця)  

На півдні  На заході  Не видно  

Повний   Місяць 
(видно      увесь 
Місяць)  

На сході  На півдні  На заході  

Остання чверть 
(видно          ліву 
половину 
Місяця)  

Не видно  На сході  На півдні  

 
 
 
         Визначення сторін горизонт за ознаками місцевих предметів базується на 
розташуванні місцевих предметів по відношенню до сонця. Так, дерева,велике каміння 
та скелі з північної сторони покриваються мохом, мурашники у лісі знаходяться з 
південної сторони дерев, північна сторона мурашника більш крута за південну; ягоди 
та фрукти раніше стають красними з південного боку. На схилах, що звернені на 
південь весною сніг розтає швидше, чим на північних схилах; алтарь православних 
церков завжди звернені на схід, а дзвіниці – на захід. Хрести на церквах зорієнтовані 
на північ – південь, причому піднятий кінець поперечної перекладини вказує на північ. 
 



12 
 

 
 
     Визначення сторін горизонту за ознакою місцевих предметів. 
ІV. Застосування учнями знань і умінь – 20 хв. 
     Проведення з учнями практичного заняття по визначенню сторін світу 
     Закріплення нового матеріалу (опитування). 
1. Якими способами можна визначити сторони горизонту? 
2. Визначити сторони горизонту різними способами та записати в зошиті 
доповідь про своє місцезнаходження. 
3. Визначити сторони горизонту за сонцем, годинником. 
4. Доповісти про своє місцезнаходження відносно місцевих предметів 
V. Підведення підсумків уроку  - 5хв.                                                      
1. Оцінювання знань учнів та оголошення оцінок 
2. Домашнє завдання: Самостійно відпрацювати та закріпити викладений матеріал. 
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Тендюк Анатолій Андрійович 
керівник фізичного виховання    
Кваліфікаційна категорія –«Спеціаліст вищої категорії»   
Педагогічне звання-«Старший викладач»      
Педагогічний стаж – понад 50 років. 

  
 
 
За період роботи Тендюк А.А. зарекомендував себе 

ініціативним, досвідченим спеціалістом високого рівня, в 

своїй педагогічній діяльності широко застосовує передові 

методи навчання. 

 Тендюк А.А. входить до складу міської методичної секції фізичного виховання 

СК „Гарт”, неодноразово виступав з доповідями на засіданнях з питань удосконалення 

методики розвитку рухових  якостей учнів ліцею. 

 Під час проведення міських спартакіад серед закладів профтехосвіти 

неодноразово затверджувався головним суддею змагань. В позаурочний час Тендюк 

А.А. приймає активну участь у популяризації фізичної культури та спорту серед 

молоді та жителів Дарницького району міста Києва, багато уваги приділяє 

збереженню та вдосконаленню навчально-тренувальної бази ліцею. 

 Збірні команди ліцею, які готує Тендюк А.А. неодноразово посідали призові 

місця у першостях України,  міста Києва, КМСК „ Гарт ”. 

 Протягом навчального року Тендюк А.А. веде секцію атлетичної гімнастики. 

 Вимогливий, завжди врівноважений, витриманий, відзначається високою 

професійною та загальною культурою, користується авторитетом  серед учнів та колег 

по роботі. 

 За плідну багаторічну працю нагороджений   почесним  Знаком  „Відмінник 

освіти України ”. У 2014-2015 навчальному році Тендюк А.А пройшов курси 

підвищення кваліфікації. 
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Тендюк Анатолій Андрійович 
Методичні рекомендації на тему: «Легка атлетика» 
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