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Нарада  
керівників фізичного виховання  

професійно-технічних навчальних закладів області 
 

 

«Основні підходи до подальшого розвитку фізичного 

виховання та спорту серед учнів професійно-

технічних навчальних закладів у 2017 році» 

 
 

 
 

 

 

28 лютого 2017 р. 

 

ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей» 

 



 
План проведення наради 

 

11.00-11.30    Заїзд та реєстрація учасників наради 
                        
 1. Відкриття наради, вітання її учасників. 
                                 Гуляй Ніна Іванівна, начальник відділу   професійної, 

            вищої освіти, науки та інноваційної діяльності; 

         Динько Володимир Анатолійович – директор 

     ДПТНЗ  «Бориспільський професійний ліцей» 

 

2. Про проведення спортивно-масових та фізкультурно-

оздоровчих заходів серед учнівської та студентської молоді в 

2017 році. 
                           Доповідач: 

                                Ільченко Анатолій Іванович, начальник Київського 

                                обласного відділення (філії)з фізичного виховання та спорту 

 

3. Про практичне використання методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України щодо здорового способу 

життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською 

молоддю у навчальних закладах у 2017 році. 
                                Доповідач: 

                               Биковська Ірина Борисівна, головний спеціаліст Київського 

                               обласного відділення (філії) з фізичного виховання та спорту 

 

4. Сучасні підходи щодо організації та функціонування в ПТНЗ 

гуртків та секцій спортивної спрямованості, активного залучення 

до них учнівської молоді регіону. 
                                 Доповідач: 

                                Сивко Володимир Валентинович, керівник фізичного 

                                 виховання Катюжанського ВПУ 

 

5. Про проведення у 2017 році Всеукраїнських спортивних ігор 

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України 

«Козацька наснага». 
                                Доповідачі: 

                               Богданович Олександр Миколайович, головний  спеціаліст 

                               Київського обласного відділення (філії)з фізичного виховання 

                               та спорту; 

                         Швачко Микола Іванович – керівник фізичного виховання  

 ДПТНЗ  «Бориспільський професійний ліцей» 

 

   
 

 

 

6. Основні підходи щодо впровадження корфболу в навчальних 

закладах області. 
                                  Доповідачі: 

                                  Лакіза Олексій Миколайович, доцент кафедри дошкільної і 

                                  початкової освіти та менеджменту Комунального вищого 

                                  навчального закладу Київської обласної ради «Академія 

                                  неперервної освіти»; 

                                  Строкін Юрій Борисович, вчитель Пилипчанської  ЗОШ 

                                   Білоцерківського району 

 

7. З досвіду роботи ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей». 
                                   Доповідач: 
                                   Севрук Людмила Іванівна – методист 

        ДПТНЗ  «Бориспільський професійний ліцей» 

 

8. Огляд матеріально-технічної та спортивної бази навчального 

закладу. 
                                    Доповідач: 

            Динько Володимир Анатолійович – директор 

        ДПТНЗ  «Бориспільський професійний ліцей» 

 

9. Різне 

 

10. Підведення підсумків наради, відпрацювання пропозицій. 
                                    Доповідач: 

                                   Ільченко Анатолій Іванович, начальник Київського 

                                   обласного відділення (філії)з фізичного виховання та спорту 

 

11. Завершення роботи, від`їзд учасників наради. 
                                   Київське обласне відділення (філія) 

                                   Комітету з фізичного виховання та спорту 

                                   Міністерства освіти і науки України, 

                                   адміністрація навчального закладу 

 

 

 


