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Тема дисертаційного дослідження: «Система швидкого прориву 

і фактори індивідуальної підготовки баскетболістів які визначають 

її ефективність». 

Коло наукових і професійних інтересів. Модернізація змісту в 

умовах розбудови освіти Нової Української школи Сучасні 

проблеми освіти дорослих: теорія, методика, досвід. Новітні 

технології в теорії і методика викладання фізичної культури. 

Актуальні проблеми вдосконалення професійних компетентностей 

учителя фізичної культури. Інноваційний педагогічні технології 

організації сучасного уроку. Впровадження Олімпійської освіти в 

навчально – виховної процес закладів освіти. Інформаційно – 

комунікаційні  технології в процесі викладання предмета «Фізична 

культура». Здоров’язберігаючу технології для укріпленні здоров’я 

школярів та педагогів.  

 

(тематика навчальних занять, публікації, конференції, проекти, сертифікати, 

свідоцтва, досягнення. ) 

 

Тематика навчальних занять  

Лакізи Олексія Миколайовича на 2015-2016 н.р. 
  

1.  Сучасний стан здоров’я населення України 
2.  Засоби покращення та зміцнення здоров’я учнів 
3.  Особливості організації  та проведення занять із фізичної культури з 

учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної 

групи 
4.  Сучасні методи профілактики захворювання хребта 
5.  Вимоги  до організації та проведення сучасного уроку фізичної 

культури  
6.  Аналіз якості проведення навчального заняття з   фізичної культури   
7.  Використання ідей передового педагогічного досвіду у практичної 

діяльності вчителів фізичної культури 
8.  Особливості проведення виховної роботи з учнями загальноосвітніх 

навчальних закладів 
9.  Методика навчання учнів елементам баскетболу на уроках   фізичної 

культури  
10.  Методика  навчання волейболу на уроках фізичної культури та в 

позаурочний час  

Майстер-клас    



11.  Методика  навчання футболу на уроках фізичної культури та в 

позаурочний час  

Майстер-клас   
12.  Навчання учнів туризму на уроках фізичної культури та в 

позаурочний час 
13.  Використання засобів ІКТ у процесі викладання фізичної культури 

14.  Використання  мережі Інтернет під час підготовки до занять з 

фізичної культури 

15.  Використання програми МS Exsel під час створення діаграм 

16.  Створення учнівської публікації з використанням програмі MS 

Publisher 

17.  Створення дидактичного матеріалу з використанням  програми MS 

Word 

18.  Використання програми МS Power Point під час створення 

презентації 

19.  Створення електронних конспектів уроків з фізичної культури 

 

Тематика навчальних занять  

Лакізи Олексія Миколайовича на 2016-2017 н.р. 

 

1.  Сучасний стан здоров’я населення України 

2.  Як залишиться  здоровому працюючи у школі 

3.  Сучасні та нетрадиційні засоби покращення та зміцнення  здоров’я людини 

4.  Формування системи роботи вчителів фізичної культури у Школі сприяння 

здоров’ю 

5.  Моделювання програми розвитку закладу освіти як Школи сприяння 

здоров’ю 

6.  Методичне забезпечення функціонування загальноосвітнього навчального 

закладу як  Школи сприяння здоров’ю (круглий стіл) 

7.  Контроль та аналіз якості проведення навчального заняття з фізичної 

культури. Управління підготовкою учителя фізичної культури до фахових 

конкурсів.  

8.  Сучасний урок з  фізичної культури: аналіз, проектування, реалізація 

9.  Передовий педагогічний досвід учителів фізичної культури  Київщини та 

України 

10.  Методика проведення занять з учнями, віднесеними за станом здоров’я до 

спеціальної медичної групи 

11.  Методика проведення занять з учнями, які мають захворювання хребта 

12.  Методика та досвід впровадження олімпійської освіти у загальноосвітніх 

навчальних закладів  

13.  Методика організації та проведення змагань з баскетболу 

14.  Методика навчання учнів 1-4 класів елементів володіння м’ячом  на 

заняттях із фізичної культури  

15.  Методика навчання учнів 5 - 11 класів елементів баскетболу на заняттях із 

фізичної культури   

16.  Організація та методика проведення уроків фізичної культури з туризму 

17.  Методика навчання корфболу на заняттях з фізичної культури 



18.  Використання  мережі Інтернет під час підготовки до занять з фізичної 

культури 

19.  Використання засобів ІКТ у процесі викладання фізичної культури 

20.  Створення дидактичного матеріалу  до уроків фізичної культури з 

використанням  програми MS Word 

21.  Використання засобів ІКТ у процесі викладання фізичної культури 

22.  Використання програми МS Power Point під час створення презентації 

23.  Створення учнівської публікації з використанням програми MS Publisher.. 

24.  Використання програми МS Exsel  для демонстрації динаміки фізичного 

розвитку і фізичної підготовки учнів 

25.  Створення електронних конспектів уроків з фізичної культури    

26.  Методика створення та наповнення блогу учителя фізичної культури. 

27.  Реалізація компетентнісного підходу в умовах розбудові нової української 

школи 

 

Основні публікації 

2011 – 2012 навчальний рік 

 

1. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 5-11 класи [затверджена Монмолодьспорт України (наказ № 1021 від 

28.10.2010)] /  Т.Ю.Круцевич, С.М.Дятленко, О.М.Лакіза  та ін. // Фізична 

культура в школі : 5-11 класи : методичний посібник / за заг.ред. С.М.Дятленка. 

– К. : Літера ЛТД, 2011. – С. 64-85 (Лист Міністерства освіти і науки, cем’і 

молоді та спорту № 1.4/18-Г-166 від 21.03.2011). 

2. Лакіза О.М., Щербіна ЮВ., Ребріна А.А. Варіативний модуль "Гирьовий 

спорт". 5-11 класи (1-3 роки навчання) [рекомендовано МОН України (листи 

МОН України: № 1/ 11-6353 від 30.07.2009; № 1/ 11-8297 від 31.08.2010] / 

Олексій Миколайович Лакіза // Фізична культура в школі : 5-11 класи : 

методичний посібник / за заг.ред. С.М.Дятленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – С. 

303 - 310. (Лист Міністерства освіти і науки, cем’і молоді та спорту № 1.4/18-Г-

166 від 21.03.2011). 

3. Лакіза О.М. Варіативний модуль "Баскетбол". 5-11 класи (1-7 роки навчання) 

[рекомендовано МОН України (листи МОН України: № 1/ 11-6353 від 

30.07.2009; № 1/ 11-8297 від 31.08.2010] / Олексій Миколайович Лакіза // 

Фізична культура в школі : 5-11 класи : методичний посібник / за заг.ред. 

С.М.Дятленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – С. 86-100. (Лист Міністерства освіти і 

науки, cем’і молоді та спорту № 1.4/18-Г-166 від 21.03.2011). 

4. Лакіза О.М. Присяжнюк С.І. Стимулювання студентів спеціальної медичної 

групи до занять фізичними вправами: Методична розробка для викладачів 

фізичної культури ¬¬/Олексії Миколайович Лакіза, Станіслав Іванович 

Присяжнюк  - Ніжин, Міланік, 2011 - 45с; 

5. Лакіза О.М. Практичні паради щодо безпечного проведення уроків та занять 

з фізичної культури / О.М.Лакіза // Заступник директора школи. – 2012. - №1. – 

С. 40 - 44  

6. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізичної культури:  



11-й кл. / О.В.Тимошенко, С.М.Дятленко, В.В.Деревянко, В.М.Єрмолова, 

Л.В.Копилова, О.М.Лакіза. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 248 с. (Наказ 

МОН молоді та спортуУкраїни №21 від 13.01.2012р.) 

7. Технологія оцінювання інноваційної діяльності учителя фізичної культури/ 

О.М. Лакіза  // «Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти»: тези Міжнародної науково-практичної 

конференції (24-25 квітня 2012 року, м. Біла Церква) / за наук. ред. В. В. Олійника 

(голова),              Н. І. Клокар (заступник голови), М. В. Кухарєва, А. Заманова, Н. 

С. Побірченко, Е. Р. Баграмяна, М. А. Дмитрієвої. –  Біла Церква : КОІПОПК, 

2012. – С. 126-1128. 

8. Лакіза О.М. Качуровський В.С. Методичні рекомендації щодо організації та 

змісту навчально-виховного процесу у закладах освіти Київщини в 2011-2012 

навчальному році [Електронний ресурс] / В. С.  Качуровський,  О. М Лакіза - За 

ред. Н. І. Клокар., С. І. Мірошник – Біла Церква: КІПОПК, 2011. –  Режим 

доступу: http://kristti.com.ua/detail_content.php?id=250&level2=69&level1=15  

 

2012 – 2013 навчальний рік 

1. Лакіза О.М. Варіативний модуль "Баскетбол". 5-11 класи (1-7 роки навчання) 

[рекомендовано МОН України (листи МОН України: № 1/ 11-6353 від 

30.07.2009; № 1/ 11-8297 від 31.08.2010] / Олексій Миколайович Лакіза // 

Фізична культура в школі : 5-11 класи : методичний посібник / за заг.ред. С.М. 

Дятленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – С. 86-100.  

2. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізичної культури: 11-

й кл. / О.В. Тимошенко, С.М. Дятленко, В.В. Деревянко, В.М. Єрмолова, Л.В. 

Копилова, О.М. Лакіза. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2013. – 248 с. (Лист 

Міністерства освіти і науки, cем’і молоді та спорту України  від 25.01.2013 № 

55). 

3. Лакіза О.М. Безпечне проведення уроків та занять з фізичної культури / О.М. 

Лакіза // Заступник директора школи. – 2012. - №8. – С. 57 - 67  

4. Лакіза О. М., Качуровський В. С. Фізична культура / Методичні рекомендації 

щодо організації та змісту навчально-виховного процесу у закладах освіти 

Київщини у 2013/2014 навчальному році : інформаційно-методичний збірник / 

за заг. ред. Н. І. Клокар, Л. В. Кабан. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – Ч. 1. – 

С. 1179 – 194. 

 

2013 – 2014 навчальний рік 

1. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізичної культури: 11-

й кл. / О. М. Лакіза.,О. В. Тимошенко, С. М. Дятленко, В. В. Деревянко, В. М. 

Єрмолова, Л. В. Копилова, – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2014. – 248 с. (Наказ 

МОН  України від 27.12.213 № 1844) 

2. Лакіза О.М. Варіативний модуль "Баскетбол". 5- 9 класи. Фізична культура в 

школі: навчальна програма для 1-4 . 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів [Затверджено МОН, молоді і спорту України (наказ: № 644 від 06.06. 

2012 / Олексій Миколайович Лакіза // Фізична культура в школі : 5-9 класи : 

методичний посібник / за заг.ред. С.М. Дятленка. – К. : Літера ЛТД, 2013. – С. 

102-112. 



3. Лакіза О. М.  Качуровський В.С. Головний вибір Валентина Зелінського / О. 

М. Лакіза,  В. С. Качуровський. // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2013. – 

№ 5. –    С. 11. 

2014 – 2015 навчальний рік 

1. Лакіза О.М. Варіативний модуль "Корфбол". 5- 9 класи.Фізична культура в 

школі: навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладіва. (Затверджено МОН України наказ: № 644 від 06.06. 2014) 

2. Лакіза О.М., Коломоць Г.А., Ребрина А.А. та ін. Програма курсів підвищення 

кваліфікації учителів фізичної культури до використання блочно-модульної 

системи в навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів 

(Затверджено МОН України наказ: № 2 від 02.06. 2014;) 

2015 – 2016 навчальний рік 

1. Лакіза О.М., Краснов В.П., Євтушенко І.М. Баскетбол. Навчально-

методичний посібник для самостійних занять студентів основного навчального 

відділення. Рекомендовано підкомісією з фізичного виховання у вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Науково-медодичної комісії з 

фізичного виховання, спорту. здоров’я людини МОН України протокол № 2 від 

12 лютого 2015р. /Олексій Миколайович Лакіза та ин.// К- 2015р., 41с. 

2. Лакіза О.М., Зелінський В.В. Варіативний модуль "Корфбол". 5-9 класи (1-5 

роки вивчення) [рекомендовано МОН України (листи МОН України: № 1/ 11-

8017 від 09.06.2015; / Олексій Миколайович Лакіза, Валентин Валентинович 

Зелінський // варіативний модуль  «Корфбол» навчальної програми з фізичної 

культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи ( 1-5 роки 

навчання). Біла Церква : КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» 2016. – С. 

20. 

3. Лакіза О.М. Корфбол в школі : навчально- методичний посібник /  Олексій 

Миколайович Лакіза. – Біла Церква. КВНЗ КОР « Академія неперервної 

освіти»: Корфбол в школе, 2016. – 97 с. 

 

2016-2017 навчальний рік 

1. Лакіза О.М. Корфбол у сучасній школі / Олексії Миколайович Лакіза 

//Фізичне виховання в рідній школі. - №5 (106). 23-26. 

2.  Лакіза О.М., Зелінський В.В. / О. М. Лакіза// Нестандартне обладнання для 

гри в корфбол : Корфбол в школі. Навчальній посібник  / під ред. Лакіза 

О.М - Біла Церква. КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»: 2016. С 60-

62. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України протокол № 3. від 

03.24.06 2015 р.). 

3. Лакіза О.М., Зелінський В.В. Варіативний модуль «Корфбол». Навчальної 

програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 

класи). Біла Церква. КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»: 2016.– 26с. 

(Лист Міністерства освіти і науки України від 09.06. 2015 р. № 1/11-8017). 

4. Лакіза О.М., Зелінський В.В. Варіативний модуль «Корфбол». Навчальна 

програма для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи) // О.М 



Лакіза, В.В. Зелінський /«Корфбол в школі». Навчально-методичний 

посібник.  Біла Церква. КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»: 2016. С 

62-65. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України протокол № 3 
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Досягнення 

Результативність роботи з учителями при підготовці до фахових конкурсів 

Рік Вчителі Найменування 

конкурсів 

Рівень досягнень 

 

 

 

2004 

 
Учитель фізичної  

культури Трушківської 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Білоцерківського району 

Траценко В.Г. 

«Всеукраїнський конкурс 

інноваційного уроку та 

уроку фізичної культури з 

елементами футболу» 

Переможець 

конкурсу «Уроку з 

елементами футболу» 

 

 

 

 

2005   Учитель 

фізичної  культури 

Іванківської ЗОШ № 1 

Ніколаєнко М.П.  

Всеукраїнський конкурс 

«Учитель року – 2005 в 

номінації фізична 

культура» 

Лауреат конкурсу 

 

 

 

2006 
 

Учитель фізичної  

 культури Тарасівського 

НВК Броварського району  

Накорчемний В.Г. 

 

«Всеукраїнський конкурс 

інноваційного уроку та 

уроку фізичної культури з 

елементами футболу» 

Переможець 

конкурсу «Уроку з 

елементами футболу» 



 

 

 

 

 

2007 

 
Учитель фізичної  

культури Володарської 

ЗОШ ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Мокрінська Л.Ф.  

«Всеукраїнський конкурс 

інноваційного уроку та 

уроку фізичної культури з 

елементами футболу» 

Абсолютний 

переможець 

«Всеукраїнського 

конкурсу 

інноваційного уроку 

та уроку фізичної 

культури з 

елементами футболу» 

 

 

 

 

2008  
Учитель фізичної  

культури Володарської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Мокрінська Л.Ф 

Всеукраїнський конкурс 

«Учитель року – 2005 в 

номінації фізична 

культура» 

Лауреат конкурсу 

 

 

 

 

2008 

 
Учитель фізичної  

культури Володарської 

ЗОШ ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Мокрінська Л.Ф 

Заслужений учитель 

України 

Указом президента 

України від 5.10.2012 

р. № 582/2012  

присвоєно почесне 

звання «Заслужений 

учитель України»  

 

 

 

 

2009 

 

 
Учитель фізичної  

культури 

Іванківської ЗОШ ЗОШ І-

ІІІ ст.  № 1 

Ніколаєнко М.П. 

«Всеукраїнський конкурс 

інноваційного уроку та 

уроку фізичної культури з 

елементами футболу» 

Абсолютний 

переможець 

«Всеукраїнського 

конкурсу 

інноваційного уроку 

та уроку фізичної 

культури з 

елементами футболу» 

 

 

 

2011 
 

Учитель фізичної  

культури Клавдіевської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Бородянського району 

Зелінський В.В. 

«Всеукраїнський конкурс 

інноваційного уроку та 

уроку фізичної культури з 

елементами футболу» 

Лауреат конкурсу 



 

 

 

2012 

 
Учитель фізичної  

культури 

Іванківської ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 1 

Ніколаєнко М.П 

Заслужений учитель 

України 

Указом президента 

України від 5.10.2012 

р. №  582/2012 

присвоєно почесне 

звання «Заслужений 

учитель України» 

 

 

 

2014 
 

Учитель фізичної  

культури Клавдіївської 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Бородянського району 

Зелінський В.В. 

«Всеукраїнський конкурс 

інноваційного уроку та 

уроку фізичної культури з 

елементами футболу» 

Абсолютний 

переможець 

«Всеукраїнського 

конкурсу 

інноваційного уроку 

та уроку фізичної 

культури з 

елементами футболу» 

 

 

 

2015 
 

Учитель фізичної  

культури Клавдіївської 

ЗОШ І-ІІІ ст.  ім. 

Олександра Рибалка 

Бородянського району 

Зелінський В.В. 

«Всеукраїнський конкурс 

інноваційного уроку та 

уроку фізичної культури з 

елементами футболу» 

Указом президента 

України від 4 жовтня 

2015 р. за № 567/2015 

присвоєно почесне 

звання «Заслужений 

учитель України» 

2016 

 
Учитель фізичної  

 культури Тарасівського 

НВК Броварського району  

Накорчемний В.Г. 
 

«Всеукраїнський конкурс 

уроку фізичної культури з 

елементами футболу» 

Переможець 

«Всеукраїнського 

конкурсу уроку 

фізичної культури з 

елементами футболу» 

2017 

 
Учитель фізичної  

 Культури Бучанської 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 4  

Карабут О.М. 

«Всеукраїнський конкурс 

інноваційного уроку 

фізичної культури та 

уроку фізичної культури з 

елементами футболу» 

Переможець 

«Всеукраїнського 

конкурсу 

інноваційного уроку 

та уроку фізичної 

культури з 

елементами футболу» 

у номінації 

«Інноваційний урок 

фізичної культури» 

 



Результативність роботи щодо впровадження олімпійської освіти у 

навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів  

 

Рік Учителі Найменування конкурсів Рівень досягнень 
 

 

 

 

2014 
  

Вчитель фізичної культури 

Боярської № 5  ЗОШ І-ІІІ ст. 

Києво-Святошинського 

району  
Миколаєнко Л. Б. 

Всеукраїнській конкурс на 

кращу модель школи з 

організації впровадження 

олімпійської освіти у 

навчально-виховний процес 

ЗНЗ.  

Лауреат конкурсу 

 у номінації «Серце 

віддаю дітям» 

 

 

 

 

2014 
 

Учитель фізичної 

культури Білоцерківської 

гімназії № 2 

Дударєва О. В.  

Всеукраїнській конкурс на 

кращу модель школи з 

організації впровадження 

олімпійської освіти у 

навчально-виховний процес 

ЗНЗ.  

Лауреат конкурсу 

 у номінації 

«Збереження 

історичної 

спадщини 

олімпійського руху 

країни» 

2017 

 
Вчитель фізичної культури 

Боярської № 5  ЗОШ І-ІІІ 

ст. Києво-Святошинського 

району 
МиколаєнкоЛ.Б. 

Всеукраїнській конкурс на 

кращу модель школи з 

організації впровадження 

олімпійської освіти у 

навчально-виховний процес 

ЗНЗ.  

I-місце 

за кращу модель 

організації 

навчально-виховної 

роботи школи 

олімпійської освіти 

2017 

 
Учитель фізичної культури 

Білоцерківської гімназії № 2 

Дударєва О. В. 

Всеукраїнській конкурс на 

кращу модель школи з 

організації впровадження 

олімпійської освіти у 

навчально-виховний процес 

. 

Лауреат конкурсу  

у номінації 

«Збереження 

національних 

традицій 

виховання» 

2017 

 
Учитель фізичної  

культури Трушківської  

Всеукраїнській конкурс на 

кращу модель школи з 

організації впровадження 

олімпійської освіти у 

навчально-виховний процес 

. 

III-місце  

за кращу модель 

організації 

навчально-виховної 

роботи школи 

олімпійської освіти 



ЗОШ І-ІІІ ст.  

Білоцерківського району 

Траценко В.Г. 

 

Результативність роботи з вчителями і учнями при підготовці до Олімпіад 

з фізичної культури 

Рік ПІП Учнів, 

заклад 

ПІП Вчітелів, 

заклад 

Найменування 

олімпіад 

Зайняте 

місце 

 

2012 

Ліховидько 

Альбіна,    
учениця 

Білоцерківської      

ЗОШ І-ІІІ ст.  № 18 

 

Каптановській 

В.В. 
учитель фізичної 

культури 

Білоцерківської      

ЗОШ І-ІІІ ст.  № 18 
 

«Всеукраїнська 

учнівська Олімпіада з 

фізичної культури» м. 

Харків 

 

2місце 

 Пасічній 

Богдан , 

учень Сквирської 

ЗОШ І-ІІІ ст.  № 2 

Гандзюк Б.О. 
учитель фізичної 

культури 

Сквирської ЗОШ І-

ІІІ ст.  № 2 

  

 

2013 

Агафонова 

Катерина, 
учениця 

Славутицького 

ліцею 

 
 

Жема С.М. 
учитель фізичної 

культури 

Славутицького 

ліцею 

 

 

 

  

«Всеукраїнська 

учнівська Олімпіада з 

фізичної культури» м. 

Хмельницький 

 

1місце 

 

 

 

 

 Добонін 

Андрій, 
учень Білоцерківської       

ЗОШ І-ІІІ ст.  № 18 

Каптановській 

В.В. 
учитель фізичної 

культури 

Білоцерківської      

ЗОШ І-ІІІ ст.  № 18 
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          За часи роботи нагороджений Почесною грамотою Верховної ради 

України, Почесним знаком Федерації футболу України, медаллю «За заслуги», 

Знаком «Відмінник освіти України», Грамотами Міністерства освіти сім'ї 

молоді та спорту України, Грамотою Комітету з фізичної культури 

Міністерства освіти України, Грамотою Комітету з фізичної культури Київської 

обласної державної адміністрації. 

 


