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    Методичні розробки, програми, посібники, 
статті, реферати з доробку вчителя 

фізичної культури Скорини О.В.: 
- Авторська програма з фізичної культури для 

спеціальних медичних груп загальноосвітніх 

шкіл (1996); 

- Авторська програма інтегрованого курсу 

«Фізична культура, валеологія, етика та 

психологія сімейного життя для учнів 10-х 

класів загальноосвітніх шкіл» (1996); 

- «Сучасний урок фізичної культури. Яким він 

повинен бути?» (1996); 

- Тренінгова система проведення уроку загальної 

фізичної підготовки в старших класах (1999); 

- Загальна фізична підготовка та її роль у 

навчальному процесі (1999); 

- Розвиток основних фізичних якостей, 

підвищення рівня фізичної підготовленості 

учнів на уроках освітньої галузі «Здоров’я і 

фізична культура» (семінар 08.12.2004 року); 

- Суглобова гімнастика. Комплекс ЗРВ для 

застосування в післятравматичний 

реабілітаційний період (посібник, 2010); 

- Посібник із загально розвиваючих вправ на 

основні м’язові групи (посібник, 2010); 

- Комплекс вправ у післятравматичний 

реабілітаційний період (журнал «Фізичне 

виховання в школах України», лютий 2010); 

- Поетична збірка «Поезія серця і душі», 2010; 

        

 

(продовження) 
- Роздуми про становлення особистості учня 

(журнал «Фізичне виховання в школах України», 

березень 2010); 

- Нетрадиційні системи та методики оздоровлення 

учнів у практиці роботи спеціальних медичних 

груп (журнал «Фізичне виховання в школах 

України», квітень 2010); 

- Фізичні вправи в розвитку систем організму 

людини (журнал «Фізичне виховання в школах 

України», листопад 2013); 

- Гуманізація стосунків учителя з учнем у сучасній 

школі (журнал «Фізичне виховання в школах 

України», грудень 2013); 

- Неуспішність із фізичної культури та шляхи її 

попередження (журнал «Фізичне виховання в 

школах України», січень 2014); 

- Дихальні системи, методики та комплекси 

оздоровлення (журнал «Фізичне виховання в 

школах України», липень – жовтень 2014); 

- Рух як основний чинник здорового хребта 

(посібник, 2014) 

-  

Душа проситься на волю! 
Пишу вірші… 
Не віддавай її в заклання 
За ситу і нікчемну велич у житті! 

Олег Скорина 
 

 
 

 

Результати діяльності вихованців: 
підготував 30 майстрів спорту, які стали призерами 

чемпіонатів України, СРСР, Європи, світу 

 
 

 

 


