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Вступ

Основні напрямки роботи

Викладання  

Фізичної

культури

Гурткова та 

секційна

робота

Методична 

допомога молодим

спеціалістам

Учительське кредо:

Вчитель повинен проявляти суворість без 

педантизму, вимогливість без причепливості,

увагу без надокучливості, повагу без лицемірства.



Розділ 1
Загальні відомості про вчителя

Нечитайло Олександр Всеволодович 
23.01.1970р.
ОСВІТА Черкаський державний університет, 
імені Богдана Хмельницького,1996р.
ПОСАДА вчитель фізичної культури 
Черкаської спеціалізованої школи №27 I-III 
ступенів ім.М.К.Путейка Черкаської міської 
ради Черкаської області
ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ 27 років
СТАЖ РОБОТИ В ДАННОМУ ОСВІТНЬОМУ 
ЗАКЛАДІ  27 років
Кваліфікаційна категорія «Вища категорія»
Педагогічне звання «Старший учитель»
Рік проходження курсів 2020рік
Рік проходження атестації 2018рік 



Розділ 2
Результати педагогічної діяльності

ПІДГОТОВКА ЗБІРНИХ КОМАНД ШКОЛИ ДО МІСЬКОЇ 
СПАРТАКІАДИ ШКОЛЯРІВ

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗА 2018-2023РОКИ
2019р. – баскетбол, спартакіада (юнаки) –ІII місце;

- волейбол, спартакіада (юнаки) –ІII місце;
- волейбол, спартакіада (дівчата) –ІII місце.

2020р. - волейбол, спартакіада (юнаки) –ІІI місце;
- волейбол, спартакіада (дівчата) –IІІ місце.

2021р. - волейбол, спартакіада (юнаки) –ІII місце;
- волейбол, спартакіада (дівчата) –ІII місце;



Розділ 3
Науково-методична діяльність

Методична тема:

“Розвиток рухових якостей на уроках 
фізичної культури, як складова фізичного 
розвитку учнів та зміцнення їх здоров'я”

Лекції презентації:

«Сучасні Олімпійські ігри»

Освітні технології

Організація пізнавальної діяльності 

Проблемно-пошукова діяльність 

Технологія розвитку творчості учня



Розділ 4
Використання сучасних технологій

Індивідуально-

диференційоване

навчання

проєкти
ігротерапія 

аутотренінг

мультимедійні уроки

презентації

інформаційні хвилини

Проєктно–

дослідницька

діяльність

Інформаційно-

комунікаційні

Здоров'я-

зберігаючі

творю

винаходжу

співпрацюю

проєктую

конструюю 

випробовую  

досліджую

пізнаю 

освоюю

застосовую

спілкуюсь

тренуюсь

досягаю

гартуюсь

відпочиваю



Змагальний

метод

Наочний  

метод

Ігровий  

метод

Фронтальний  

метод

УРОК

Розділ 5
Форми та методи роботи

Інтерактивні  

методи







Розділ 6
Позаурочна діяльність з предмету

Самостійні  

заняття

фізичними

вправами,

спортом

Масові

фізкультурно-

спортивні 

заходи

Заняття в 

спортивних  

секціях та 

гуртках

Оздоровчі 

фізкультурно-

спортивні

заходи

Позаурочні  

форми 

роботи





Заняття в  спортивних секціях та гуртках



Відеоуроки



Масові

фізкультурно-

спортивні 

заходи





Розділ 6
Навчально-матеріальна база

Використання 

навчального 

обладнання та 

технічних засобів 

навчання

Використання 

комп’ютера і 

комп’ютерних засобів 

навчання,

комп’ютерних програм

Використання  

методичної 

літератури



Розділ 7
Підвищення кваліфікації



Дякую за увагу!


