
КОСТИК ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ 

 

Посада: викладач 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:  

«Лише той Учитель, хто живе так, як навчає» 

ОСВІТА: вища 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ: викладач фізичного виховання і 
спорту, реабілітолог. 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:  
Ужгородський державний університет, кваліфікація — спеціаліст, 
2005 рік. 
СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 13 років 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: спеціаліст першої категорії, 2016 р. 
ПРЕДМЕТ, ЯКИЙ ВИКЛАДАЄ: фізична культура 

ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: Курси підвищення 
кваліфікації при Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти ,  
21 квітня 2017 рік, свідоцтво ЗІ СПК 028253. 
ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: високий рівень, навчання за 

програмою Intel. “Навчання для майбутнього”, сертифікат № 0066/2012, 2012 рік 
 

Педагогічна діяльність викладача 

 

Мета атестації педагогічного працівника: присвоєння кваліфікаційної категорії 
«Спеціаліст вищої категорії» 

Методична проблема: моделювання розвитку фізичних якостей методом колового 
тренування на уроках фізичної культури. 
Відкриті уроки в міжатестаційний період 

2018- Баскетбол. Вдосконалення техніки виконання 

ведення і передач м’яча на місці і в русі. 
2019- Волейбол. Техніка гри в нападі і захисті 
Методична розробка «Професійно-прикладна 
фізична підготовка для професій торгово-
кулінарного профілю», 2017 року. 
Метою фізичного виховання в цьому типі 
навчальних закладів є формування фізичної 
культури особистості учня – органічної єдності 
гуманістичного ідеалу фізичної досконалості. 
Особистісних мотивів його досягнення, необхідної 

для цього знань, умінь і навичок, фізичної готовності фізкультурним і спортивних 
занять, а також активної діяльності фізичного і пов’язаного з ним духовного 
удосконалення, організації здорового способу життя. 
16 лютого 2018 року подані конкурсні матеріали на участь у Всеукраїнському 

огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в ПТНЗ. 
  

Позанавчальна робота викладача 

 

Заняття в спортивних секціях 

Основні завдання: 
 - виховання загальних і спеціальних фізичних 
якостей необхідних для занять фізичною культурою 
та спортом; 
 - ознайомлення з теоретичними відомостями щодо 
основ техніки й тактики гри. Розвиток витривалості та 
координаційних здібностей, виховання до стійкого 



інтересу до самостійних занять спортом; 
 - підвищення спортивних досягнень на особистому та командному рівні та участь 
команди навчального закладу в першості міста, області, України; 
  

 
Керівник гуртків з футболу та волейболу 
серед юнаків та дівчат 

На протязі 2017- 2020 рр. збірні команди 
училища з різних видів спорту , а саме: 
футбол,волейбол,настільний 
теніс,легкоатлетичний крос,легка 
атлетика,шахи,прийняли участь у спартакіада м. 
Ужгорода та Закарпатської області серед юнаків 
та дівчат ПТНЗ і ставали призерами в Ужгороді – 
2 рази, в області – 1 раз. 
 В 2018 році стали золотими призерами на кубку 

імені М.Данканича в м. Мукачево. 

                      


