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Козуб Ярослав Ярославович

Освіта: вища, у 1981 році закінчив Тернопільський 

державний педагогічний інститут ім. Я.Галана.

Кваліфікація: фізичне виховання. Учитель фізичної 

культури.

Місце роботи: Тернопільське вище професійне училище 

сфери послуг та туризму.

Посада: 

2010-2015 — викладач фізичного виховання

Педагогічний стаж: 25 р.

Підсумки атестації: викладач вищої категорії



Методична проблема
Формування навичок ведення 

здорового способу життя засобами 
фізкультурно-оздоровчої роботи

Педагогічне кредо
Якщо твої плани розраховані на рік –

сій жито;
на десятиліття – саджай дерево;

на вічність – виховуй дітей



Участь в методичних секціях

Навчальний рік Зміст участі

2011 Проведення змагань з допризовної підготовки в групах І курсу з 
метою оцінювання рухових вмінь і навичок, виконання 
фізичних вправ та норм показників

2011 Методика відбору обдарованих дітей в спортивні секції

2012 Формування навичок ведення здорового способу життя 
засобами фізкультурно-оздоровчої роботи

2013 Комплекси домашніх завдань для учнів, які відстають у 
фізичному розвитку

2014 Методична розробка уроку з волейболу

2014 Роль домашніх завдань, як формування самостійної роботи 
учнів при викладанні фізичної культури і здоров’я

2015 Особливості проведення занять з фізичної культури для учнів з 
серцево-судинними захворюваннями



Спортивно ̶ масова
робота  

• Змагання з стрибків в довжину з розбігу

• Змагання з волейболу та баскетболу

• Козацькі забави

• Змагання зі стрільби з пневматичного 

пістолета

• Змагання з настільного тенісу

• Змагання з міні футболу

• Змагання з шахів



Диплом про вищу освіту



Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації



Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації



У своїй роботі використовую
нормативні документи:

• Конституцію України
• Закон про освіту
• Закон про фізичну культуру і спорт
• Положення про атестацію педагогічних 

працівників



Відкритий урок з 
баскетболу:”Вивчення техніки 

передачі м’яча двома руками 
від грудей в русі”





Розвиток силових
якостей



Вивчення комплексу 
вправ ранкової гімнастики



На уроці гімнастики



Урок з волейболу



Урок з баскетболу



Урок Захисту Вітчизни



Виступ на Дні 
Цивільного Захисту



Участь в роботі 
методичної секції



Школа молодого педагога



Спортивне свято 
“Козацькі забави”-2014

Нагородження 
переможців



Козацькі забави-2015



Відкритий урок з 
баскетболу

Знайомство з першокурсниками



Ази з легкої атлетики для 
першокурсників



Спортивний захід “Поїзд
Миколая”







Відкритий урок (грудень 2020 р.)



Перевірка домашнього завдання



“Спочатку було слово…”



Вдосконалення техніки гри в волейбол



Спортивне свято: “маю мамину натуру,

тому й люблю фізкультру” Лютий 2021



До змагань готові



Естафети з кругами



Швидкі як вітер



Разом до перемоги



Конкурс пісні



А судді хто?



Підведення підсумків змагань


