
Портфоліо
Вчителя фізичної 

культури та предмету 

«Захист України» 

Кобилецько-Полянського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Поповича 

Михайла 

Михайловича



Освіта: неповна вища

Закінчив Івано-Франківський технікум фізичної 

культури 1990 році

Спеціальність за дипломом:  викладач фізичної 

культури

Стаж роботи: 9 років

Кваліфікаційна категорія: 11 тарифний розряд



Місце  проходження 

курсів, рік: 

Закарпатський інститут 

післядипломної  

педагогічної освіти, 

2020 р. за модулем 

освітньої програми 

«Концептуальні засади 

викладання фізичної 

культури в контексті 

Нової української 

школи»



Місце  проходження 

курсів, рік: 

Закарпатський 

інститут 

післядипломної  

педагогічної освіти, 

2021 р. за модулем 

освітньої програми 

«Методологічні 

основи викладання 

фізичної»



Педагогічне: Вчитель 

повинен проявляти 

суворість без педантизму, 

вимогливість без 

причепливості, увагу без 

надокучливості, повагу без 

лицемірства.

Життєве: Щоб уникати 

помилок, потрібно 

набратися досвіду, щоб 

набратися досвіду, 

потрібно робити помилки.



Розвиток спортивних 

задатків учнів шляхом 

індивідуальних занять та 

участі в позакласних 

заходах.



Принципи моєї роботи:
 Не стояти на місці: рух-це життя 

 Вірити в свої можливості – вірити в 

можливості учнів 

 Я особистість – кожен учень вартий уваги 

і поваги 

 Створення сприятливого мікроклімату на 

уроці – це принцип взаємоповаги між 

учнем і вчителем 

 Я вчитель фізичної культури і я створюю 

умови для фізичного розвитку 

особистості учня



Особисті досягнення:

Відкритий урок з фізичної культури у 9-Б 

класі на тему: «Футбол. Основи володіння 

м'ячем: удари по м’ячу з різної висоти, 

зупинка м'яча підошвою, стегном, грудьми. 

Відбирання м'яча. Прийом м'яча з висоти. 

Вправи на гнучкість», 23 жовтня 2019 рік



Грамоти, сертифікати та нагороди



Грамоти, сертифікати та нагороди



Результативність роботи
Футбол (дівчата) – І місце



Міні-футбол (дівчата) – І місце



Теніс (юнаки) – І місце



Теніс (дівчата) – ІІ місце



Шахи – ІІ місце



Шахи («Біла тура») – ІІ місце



Участь у районному та обласному етапах 
гри «Сокіл» («Джура»)

У 2019 році учні  10 класу  взяли  участь  у зональних 

змаганнях  в смт. Великий Бичків і серед п’яти 

команд вибороли  І місце. Тому представляли 

Рахівський район на ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), який проходив у 

селі Бобовище Мукачівського району  з 04.06 по 

07.06.2019 року, де зайняли 13 місце із 18 команд. 





Позакласний захід 

«Козацькі забави»




