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Анотація 

досвіду вчителя фізичної культури Купріянівської ЗОШ 

 І-ІІІ ступенів Рябоконя П.С. 

 

На уроках фізичної культури, заняттях на секції, позаурочний 

час, на сторінках районної газети "Дніпровські вогні", на 

батьківських зборах і своїм особистим прикладом П.С.Рябоконь 

веде агітацію здорового способу життя. Під його керівництвом учні 

школи з 1988 по нинішній час стають переможцями і презерами 

районних спортакіад з баскетболу, волейболу, футболу, кросу. 

Неоднаразово спортсмени школи входили до складу збірної району 

з різних видів спорту.  

Із вчителями школи, з молодими колегами району Петро 

Сергійович ділиться досвідом своєї роботи. І після своїх 60-ти літ 

він не розлучається зі спортом. 

В 1999-2000 p.p. стає чемпіоном України серед ветеранів з 

гирьового спорту і важкій атлетиці. 

18.12.1999 року на III чемпіонаті світу по гирьовому спорту 

стає срібним презером змагань. 

15.01.2000 року на IV чемпіонаті України з важкої актлетики 

стає рекордсменом, встановлює 8  рекордів у вазі до  56  кг і 

виконує норматив  майстра міжнародного класу. 

 

Директор Купріянівської ЗОШ  Н.М.Федорченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Педагогічні самоцвіти Вільнянщини 

«Учитель, тренер, спортсмен» - Вільнянськ, 

Вільнянська гімназія «Світоч», 2009р. 
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ВІДГУК  

районного методичного об’єднання вчителів фізичної культури 

про роботу вчителя фізкультури Купріянівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів РЯБОКОНЯ ПЕТРА СЕРГІЙОВИЧА 
 

39 років педагогічної діяльності і 19 років у Купріянівській 

ЗОШ для Петра Сергійовича важливі. З приходом П.С.Рябоконя  

спортивне  життя школи і села стало жвавішим. Він уміє запалити і 

зберегти вогник любові до справи, невичерпну потребу до знань і 

жагу творчого пошуку. На уроках Петра Сергійовича є довіра, він 

навчає працювати дітей самостійно, швидко орієнтуватися в різних 

ситуаціях, прививає любов до фізичного виховання і спорту. 

Перед кожним учнем - неосяжний океан людської мудрості і 

вчитель допомагає йому пізнати і збільшити його.  

Свою любов до фізичної культури він передає дітям. З яким 

захопленням, любов’ю діти виконують контрольні нормативи з 

акробатики та інших видів! Естетика, граціозність, краса, чіткість 

присутні на його уроках. Для вчителів району час, проведений в 

Купріянівській ЗОШ, не пройшли дарма. 
 

Голова МО вчителів фізичної культури  

Вільнянського району     О.Є.Ярош 

 

 

 

 

Відгук 

батьківського комітету Купріянівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

У святкові дні, кожну вільну годину діти з бажанням ідуть на 

заняття спортом у вечірній час. Наші діти, не дивлячись на те, що 

вони зайняті навчанням, домашньою працею, із задоволенням 

тренуються, виконуючи при цьому вправи для розвитку сили, 

спритності, гнучкості. Такі заняття допомагають їм більше 

спілкуватися один з одним, пізнавати красу тіла, відчувати прилив 

енергії і здоров'я. 

Заняття спортом і фізичною культурою допомагають учням 

успішно закінчити школу і продовжити навчання у вищих 

навчальних закладах. Наші діти не один раз ставали чемпіонами 

району і області з різних видів спорту, а це впливає і на успіх у 

навчанні, і на розвиток психологічних якостей дітей. 

 

Голова   батьківського комітету   Н.М. Погарь 
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  Рябоконь Петро Сергійович 
 

 
 

 

Освіта – вища 

Спеціальність за дипломом – вчитель біології, 

фізичної культури 

Який предмет викладає – фізична культура 

Категорія, звання – вища, вчитель-методист 

З якого року працює у Купріянівській школі – 

березень 1987р. 

Педагогічний стаж – 40 років 

Проблемна тема – «Атлетизм у шкільній програмі з 

фізичної культури» 

 

 

 

 

 
Статті з газети «Дніпровські вогні» 

 

 
Слова вдячності і поваги вчителю фізичної культури 

П.С.Рябоконю 
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Спортивні досягнення –  

1999р.– Чемпіон України  

2000р. з гирьового спорту  

2008р.  та важкої атлетики 

1999р. – ІІ місце на чемпіонаті світу 

з гирьового спорту 

2002р. – Чемпіон світу з гирьового 

спорту 
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Медалі П.С.Рябоконя 

 
 

П.С.Рябоконь зі штангою 

 

 
 

 
 

Учні П.С.Рябоконя  у спортзалі 
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Встановив 8 рекордів України з важкої атлетики: 

 1999р. – на V-му чемпіонаті України 

 2000р. – на VІ-ому чемпіонаті України 

 

 
 

 

змаганнях школярів та ще й на заняття серйозним 

спортом?» 

На всі ці запитання у Петра Сергійовича одна 

відповідь: «Мені у всьому допомагає спорт. Він – 

основа усіх моїх успіхів». 

П.С.Рябоконь привив любов до спорту багатьом 

поколінням своїх вихованців, за що вони і їх батьки 

щиро вдячні своєму вчителю. Він і зараз продовжує 

тренуватись сам і тренувати інших, готується до 

чемпіонату світу 2009 з гирьового спорту серед 

ветеранів у м.Керч. 

Успіхів тобі, вчителю, золотих  медалей і 

нових рекордів! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

Номер художньої самодіяльності  до Дня 8 Березня 
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  Два брати-акробати 
або шлях у спорт 

 
Свій шлях у спорт Петро Сергійович Рябоконь 

розпочав ще в дитячі роки у далекому 1961 році на 

Уралі, де тоді проживала сім’я Рябоконів. Йому і 

його старшому брату Володимиру, тодішнім жвавим 

і непосидючим хлопчакам, потрапила до рук книга 

про спортивний шлях українського борця-богатиря 

Івана Піддубного. Уяву хлопців вразила сила, 

витривалість, мужність і чесність великого 

спортсмена. Вони мріяли стати такими, яким був він, 

непереможний Іван Піддубний. Ще тоді вони 

зрозуміли основні складові справжнього спортсмена: 

працелюбність, витривалість, мужність, чесність. 

Спершу Петро та Володимир пробували себе у 

різних видах спорту: боксі, футболі, гімнастиці, 

акробатиці, боротьбі. Та особливо їм обом 

подобались змагання між собою на виконання вправ 

на силу: хто більше підтягнеться на перекладині, 

відіжметься, підніме саморобні «спортивні снаряди». 

Нарешті зробили вибір – акробатика. Переїхавши 

з уральського містечка Кизел у Дніпропетровськ, у 

 

 

У 1999 році Петро Сергійович стає чемпіоном 

України з гирьового спорту та важкої атлетики, 

виборює друге, а потім і перше місце на чемпіонаті 

світу з гирьового спорту, встановлює декілька 

республіканських і світових рекордів. Інколи люди, 

які знають П.С.Рябоконя дивуються: «Як у нього 

вистачає на все сил: на сім’ю, домашнє 

господарство, школу, тренування з учнями, участь у 

художній самодіяльності, у всіх спортивних 
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  1963 році виконали норматив кандидатів у майстри 

спорту і два роки виступали у цирку зі своїм 

номером «Силова двійка». 

 

«Силова двійка» 2002р. 

 
«Силова двійка» 1963р. 

 
П.С.Рябоконь – артист Дніпропетровського  цирку 

 

 
П.С.Рябоконь виконує вправи на стільцях 

 

 
Колектив  табору 

 

У 1987 році П.С. Рябоконь  повертається на 

Україну і працює учителем фізичної культури 

(декілька років директором) Купріянівської ЗОШ 

Вільнянського району. Та, незважаючи на зайнятість 

і вік, він не полишає серйозних занять спортом. 
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  Шлях до школи 

 
 

 
 

 

Петро Рябоконь – солдат строкової служби  

Радянської армії, 1969р. 

 
 

 
 

Петро Сергійович - кореспондент газети 

 

 
П.С.Рябоконь отримує грамоту за досягнення у спорті 
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Брати розуміли, що їм потрібні фахові знання, 

думали про своє майбутнє. Хотілося вчити таких же 

хлопчаків, якими колись були самі, виховувати із 

них спортсменів і просто здорових душею і тілом 

людей. Тому обидва, працюючи у цирку, успішно 

закінчили Дніпропетровський технікум фізичної 

культури і спорту. В цей же час вони серйозно 

зайнялися важкою атлетикою, стали кандидатами у 

майстри спорту. Петро у змаганнях зі штанги на 

першість України серед юніорів займає у 1965 році 

третє місце. 

А потім була служба Петра Рябоконя у лавах 

Радянської армії у м.Хабаровську і друге місце серед 

штангістів Далекого Сходу, а Володимир став  

учителем фізичної культури у Придніпровську. 

Спортивні шляхи братів розійшлися. 

Демобілізувавшись, Петро повертається у Кизел – 

місто дитинства. Тут він працює вчителем фізичної 

культури, тренером, бере активну участь у 

організації і проведенні міських, обласних і навіть 

республіканських змагань, спортивних свят, стає 

позаштатним кореспондентом місцевої газети, веде 

рубрики «Кизел спортивний» та «Спорт». Але важка 

атлетика завжди залишається його найголовнішими і 

найулюбленішим заняттям. Він самовіддано 

тренується сам і тренує юних штангістів.  У 1970 

році Петро Рябоконь виборює перше місце серед 

штангістів Кизелу і друге у області. Кожні літні 

канікули працює директором міського піонерського 

табору. Звичайно ж, у його таборі найулюбленішим 

видом занять дітей був спорт. Табір Петра 

Сергійовича постійно завойовував перше місце у 

всіх спортивних змаганнях серед піонерських 

таборів області. 
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