
Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ “Могилів-Подільський монтажно-економічний 
коледж” 



Вступ  
Розділ 1. Загальні відомості  
Розділ 2. Результати педагогічної діяльності 
Розділ 3. Науково-методична діяльність 

Розділ 4. Форми та методи роботи 

Розділ 5. Позаурочна діяльність 

Розділ 6. Виховна робота зі студентами 

 



Життєве кредо:  

«Стався до інших людей так, як ти 

хочеш, щоб вони ставились до тебе» 

Педагогічне кредо:  
"Цінуй те, що маєш, але не 
зупиняйся на досягнутому!" 

 



Коваль Олег Олександрович 

Викладач фізичної культури та  
фізичного виховання 

Освіта: Вінницький державний педагогічний 
університет імені М. Коцюбинського 

Кваліфікаційна категорія: магістр 

Педагогічний стаж: 4 роки 

Стаж на займаній посаді: 1 рік 





Підвищення кваліфікації 

Проходив 
курси 
підвищення 
кваліфікації у 
2020 році (150 
год) 



За вагомий внесок у 
розвиток греко-

римської боротьби 
та підготовку 
спортсменів до 
Всеукраїнських 
змагань 



ІІІ місце у змаганнях з 
греко-римської 
боротьби за 
програмою обласної 
Спартакіади серед 
студентів закладів 
фахової передвищої 
освіти (технікуми, 
коледжі) 



За підготовку 
переможців та 
призерів 
чемпіонату 
України 



Відкрите заняття з фізичної культури: 
“Спортивні ігри. Футбол” 



За участь в роботі 
семінару “Формування 

електронного 
навчально-методичного 
забезпечення та 
інноваційні методи 
організації освітнього 
процесу з фізичного 
виховання” 



Методичний 
посібник для 
викладачів та 
студентів 
“Методика 

розвитку силових 
якостей 
студентів” 



“Організація силової підготовки 
студентів з пауерліфтингу під час 

занять” 

– охарактеризувати 
методику за якою здійснюється 
організація силової підготовки 
студентів з пауерліфтингу під час 
занять. 

– освітній процес 
фізичного виховання студентів 
закладів вищої освіти. 

 

 



1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми розвитку 
силових якостей студентів засобами 
пауерліфтингу. 

2. Дослідити мотиваційно-ціннісне ставлення до 
фізичного виховання та інтерес до занять 
пауерліфтингом студентів закладів вищої освіти. 

3. Описати методику розвитку силової підготовки  у 
студентів закладів вищої освіти засобами 
пауерліфтингу  

 



Загальнонаукові методи дослідження: 
- Аналіз 

- Синтез 

- Індукція 

- Дедукція 

- Абстрагування 

- Порівняння 

- Класифікація  
Конкретно-наукові методи (теоретичні): 
- Аналіз педагогічної літератури 

Конкретно-наукові методи (емпіричні): 
- Експеримент 

- Спостереження 

- Аналіз результатів 

 





Тренування в спортивній секції з 
греко-римської боротьби 









За приз 
глядацьких 

симпатій конкурсу 
“Дебют 

першокурсника” 



ІІ місце в конкурсі 
“Дебют 

першокурсника” 





Відкрита виховна година: “СНІД 
стосується кожного!” 






