
Чирук  
Микола  Іванович

Дата народження: 20 вересня 1955 р.
Освіта, посада: вища, вчитель фізичної культури (Луцький 

педагогічний інститут імені Лесі Українки, 1984)
Стаж роботи: 43 роки.
Кваліфікаційна 
категорія: вища.
Курси підвищення 
кваліфікації: 2018 р. 



ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО

ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ – 
БАГАТСТВО КРАЇНИ



Проблемне питання, над яким працює:

«Формування здорового способу життя 
школярів-підлітків»

Мета – теоретичне обґрунтування та практична 
перевірка моделі формування здорового способу 
життя та культури здоров’я учнів підліткового віку.



В арсеналі вчителя наявні методи роботи як стандартні 
(фронтальний, позмінний, потоковий, груповий, коловий, 

індивідуальний і метод змагання), так і нестандартні 
(уроки-змагання, уроки-спортивні вікторини, уроки-конкурси, 

майстер-класи). 



Відкриті уроки в спортзалі…



…і на свіжому повітрі



При організації занять враховує інтереси 
хлопчиків і дівчат 

Хлопчики хочуть 
розвивати силу, 

витривалість, 
швидкість, спритність. 

 Дівчата думають про 
красиву
фігуру, гнучкість, гарні 
рухи тощо.



Одним із обов’язків учителя є наскрізна реалізація фізичної 
складової, зокрема поза уроками фізичної культури. 
Чирук М. І. активно заохочує підлітків до таких видів 

діяльності: ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, рухливі 
ігри, фізкультпаузи (оздоровча рухлива діяльність).



Вирішуючи основні цілі і завдання уроку фізичного 
виховання, педагог здійснює міжпредметні зв’язки з 
анатомією і фізіологією людини, гігієною, фізикою, 
теорією і методикою фізичного виховання, історією 

фізичної культури і спорту. Проводить відкриті уроки для 
вчителів школи та міста.



Уміло організовує спортивно-масову роботу в школі, 
проводить різноманітні змагання, турніри (родинні свята 

«Тато, мама, я – спортивна сім’я», «Веселі старти», 
олімпійські уроки та ін.), дні й декади здоров’я.



Одним із важливих напрямків діяльності вчителя є 
робота з обдарованою молоддю. Його учні – 

переможці та призери районних, обласних турнірів 
з баскетболу, футболу та настільного тенісу: 

2015 р. – ІІІ місце в районних змаганнях з баскетболу серед дівчат 

                    з нагоди Міжнародного жіночого свята;

2016 р. – ІІІ місце в районних змаганнях з баскетболу (юнаки й дівчата);

2017 р. – І місце у змаганнях з настільного тенісу (дівчата), ІІ місце – хлопці;

2018 р. – ІІ місце в районних змаганнях з баскетболу серед дівчат;

                        ІІІ місце в районних змаганнях з баскетболу серед хлопців;

                        І місце в турнірі з міні-баскетболу (стрітболу) з нагоди 

                          Дня відкритих дверей Камінь-Каширського ВПТУ (юнаки);

2019 р. – ІІІ місце в районних змаганнях з баскетболу (юнаки й дівчата).



Десятки його вихованців закінчили факультети 
фізичної підготовки вузів.

Шевчик Анатолій Васильович, випускник 2001 року. 
Він володар двох золотих медалей Паралімпійських ігор в Афінах 
2004 р. та в Пекіні 2008 р. з футболу, став чемпіоном Всесвітніх 
ігор з футболу, які відбулися в США 2005 р.  У 2012 році став 
срібним призером Паралімпійських ігор в Лондоні. 
Анатолій визнаний «Людиною року Волинського краю-2005» у 
номінації «Спортсмен року», він почесний громадянин міста, 
нагороджений орденом III ступеня «За заслуги» та орденом II 
ступеня « За заслуги».
За видатні спортивні досягнення та вагомий особистий внесок у 
забезпечення успішного виступу національної збірної команди на 
XII та XIII літніх Паралімпійських іграх двічі нагороджений 
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, за особливі 
заслуги перед українським народом - Почесною грамотою 
Верховної Ради України.



Дмитрук Ігор Володимирович випускник  1993 року.
Чемпіон Західного регіону України з міні-футболу (футзалу) серед 
команд ІІ ліги у складі СК «Золотий лев». Чемпіон світу з міні-
футболу (футзалу) серед силових структур у складі Податкової 
Міліції Львівської області (м. Ломмель, Бельгія). 
2-разовий Чемпіон України з міні-футболу (футзалу) серед 
податкових служб України у складі ДПА у Львівськійобласті.

Плясун Ігор Володимирович, випускник 2009 року.
Призер чемпіонату області з легкої атлетики на дистанціях 100, 
200, 400 м. Призер чемпіонату області з легкоатлетичного кросу. 
Переможець районних змагань з легкої атлетики. Учасник 
чемпіонатів України з легкої атлетики і футболу.



Праця вчителя належно поцінована. 
Він неодноразово нагороджений грамотами відділу освіти 

Камінь-Каширської райдержадміністрації, 
Камінь-Каширської міської ради, Управління освіти і науки 

Волинської обласної державної адміністрації.



Дякую за увагу!
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