
Іващенко Олександр Володимирович 

вчитель фізичної культури 

за атестаційний період має такі досягнення: 

2011 р. 

І місце у міському етапі Всеукраїнських змагань з футболу на приз «Шкіряний м яч» 

ІІ місце в обласному етапі 

ІІІ місце в змаганнях з легкоатлетичного чотирьохборства серед учнів загальноосвітніх 
закладів міста 

І місце  в загальнокомандному заліку змагань, присвячених Дню фізкультурника України 

Участь в обласних змаганнях « Спорт протягом життя», м. Харків 

2012 р. 

ІІІ загальнокомандне місце в міському етапі «Малих олімпійських ігор» 

ІІІ місце у змаганнях з водного туризму на туристському зльоті педагогічних працівників 
міста 

І місце у змаганнях з футболу Кубок України Євро 2012 серед школярів ( міський етап ) 

І місце у змаганнях з легкоатлетичного чотирьохборства серед учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Участь в обласних змаганнях, м. Золочів 

ІІ місце в міській легкоатлетичній естафеті, присвяченій Дню перемоги 

І місце у змаганнях «Козацький гарт» серед учнів загальноосвітніх закладів міста 

Участь в обласних змаганнях, м. Дергачі 

І місце у міському етапі Всеукраїнських змагань з футболу на приз «Шкіряний м яч» 2000 р. 
н., ІІ місце 2001 р. н., ІІ місце 2002 р. н. 

Участь в обласних змаганнях «Спорт протягом життя» м. Харків 

2013 р. 

ІІ загальнокомандне місце в міському етапі «Малих олімпійських ігор» 

ІІІ місце у змаганнях з баскетболу серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста 

ІІ місце у змаганнях з баскетболу серед юнаків 7 – 9 класів загальноосвітніх закладів міста 

ІІІ місце у легкоатлетичних змаганнях «Старти надій» серед учнів загальноосвітніх закладів 
міста 



ІV місце в обласному етапі Всеукраїнських змагань з футболу на приз «Шкіряний м яч», м. 
Чугуїв 

ІІ місце в міський легкоатлетичній естафеті, присвяченій Дню перемоги 

І загальнокомандне місце на туристському зльоті школярів м. Чугуїв 

ІІІ місце в міському етапі військово-патріотичній гри «Джура» 

ІІІ загальнокомандне місце у міських змаганнях, присвячених Дню фізкультурника України 

ІІІ місце у міському етапі змагань з футболу на приз «Шкіряний м’яч» 2002 р. н.,І місце 
2000 р. н. 

Участь в обласних змаганнях «Спорт протягом життя», м. Харків 

ІІІ місце у міському фізкультурно-патріотичному фестивалі «Нащадки козацької слави» 
серед збірних команд загальноосвітніх навчальних закладів міста 

2014 

ІІІ місце в міських змаганнях  шкільної баскетбольної ліги 3х3 ( стрітбол ) серед дівчат 

ІІ місце в міських змаганнях шкільної баскетбольної ліги 3х3 ( стрітбол ) серед хлопців 

І місце в міському етапі Малих олімпійських ігор серед збірних команд 5 – 6 класів 

ІІІ місце в міських змаганнях з баскетболу серед учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів міста ( юнаки та дівчата ) 

ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнських змагань з футболу на приз «Шкіряний м’яч» 
2000 р. н., м. Чугуїв 

ІІ місце в міських змаганнях шкільної баскетбольної ліги 3х3 ( стрітбол ) серед хлопців та 
дівчат 

2015 

ІІІ місце в загальнокомандному заліку в ІІ етапі Малих олімпійських ігор серед учнів 
загальноосвітніх закладів міста 

ІІІ місце в міських змаганнях з баскетболу серед учнів загальноосвітніх закладів міста (  
юнаки ), ІІ місце – дівчата 

І місце у міському фізкультурно-патріотичному фестивалі «Нащадки козацької слави» 
серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста 

ІІ місце в легкоатлетичних змаганнях «Старти надій» серед учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів 

ІІІ місце в легкоатлетичній естафеті, присвяченій Дню перемоги 

ІІ місце в загально - командному заліку на туристському зльоті педагогічних працівників м. 
Чугуїва 



ІІ місце в змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» серед учнів 2004 – 2005 р. 
н. 

І місце в міських змаганнях з легкоатлетичного чотирьохборства серед учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів міста 

І місце в міських змаганнях ІІ етапу  «Турніру 1000 команд» серед  учнів 2003 р. н. 
загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

ІІ місце у змаганнях зі стрітболу серед дівчат ( вікова група 2001 р. н. і молодше ). 

ІІІ місце у змаганнях зі стрітболу серед дівчат ( збірні шкіл ). 

І місце у змаганнях зі стрітболу серед юнаків ( збірні шкіл ). 

Друковані роботи 

«Диференціація навчальних нормативів за 12 – бальною системою», Фізичне виховання в 
школах України, № 4 ( 40 ) квітень 2012 р. 

«Урок легкої атлетики, 8 – клас», Фізичне виховання в школах України, № 9 ( 57 ) вересень 
2013 р. 

«Мотивація учнів до подальшого розвитку рухових якостей за допомогою навчальних 
нормативів», Досвід освітян, 2014 р. 

Інше 

Учасник семінару з підвищення кваліфікації тренерів з баскетболу 30 – 31 січня 2012 р. ( 
сертифікат № 254 ). 

 


