
Технологічний багатопрофільний ліцей з 

загальноосвітніми класами м. Хмельницького

імені Артема Мазура

Досвід роботи вчителя фізичного виховання



Навчальний заклад: Вінницький педагогічний інститут
Факультет: фізичне виховання

Кваліфікація: вчитель фізичного виховання середньої 
школи

Вища категорія
Вчитель-методист
Відмінник освіти України
Класи, в яких викладаю: 9, 10, 11
Загальний педстаж: 51 років
Стаж роботи в ТБЛ: 49 роки

Професійний автопортрет



Проблема, над якою працюю:

Формування в учнів здоров’язберігаючих 

компетенцій через систему урочних та 

позаурочних форм занять



Не сковувати дитину, а 
розвивати, не стримувати а 

підтримувати

Моє педагогічне  кредо:



Особистісні якості

- Життєвий оптимізм                                     

- Пропагування здорового 

засобу життя

- Безперервна самоосвіта                                

Завдання, які я ставлю 

перед собою:

- Бути прикладом для учнів 

- Заряджати учнів своєю 

енергією

- Зміцнювати здоров'я та 

фізичний розвиток учнів



Система роботи вчителя

фізкультури

Навчальна 

робота
Самоосвіта Методична 

робота

Позаурочна 

діяльність

Гурткова 

робота



Самоосвіта

Формування в учнів 
здоров'язберігаючих компетенцій 
на уроках фізичної культури



Навчальна робота
• уроки з елементами інноваційних технологій

• відкриті уроки.

• розробки конспектів уроків



Методична робота

Засідання кафедри ліцею.



Методична робота

Міське методичне об'єднання 

вчителів фізкультури.



Методична робота

Розробки уроків, позакласних заходів, методичних посібників.



Методична робота

1.  Участь в міських, обласних 

конкурсах «Вчитель року», 

педагогічних ярмарках, 

Всеукраїнській олімпіаді з фізичної 

культури.

2. Виступи на міських та обласних 

семінарах.

3. Уроки – семінари для обласних 

курсів ХОІППО.



Командні 

здобутки

2019 рік  

Першість міста з футболу   - ІІІ  місце.

Фестиваль «Юні козаки Поділля» - III місце.

Cool Games (середній дивізіон) – II місце.

Cool Games (старший дивізіон) – I місце.

Настільний теніс –III місце.

2020 рік

Cool Games (середній дивізіон) – I місце.

Волейбол (дівчата) – III місце.

Малий кубок президента футбольного клубу «Сокіл» - I місце

2021 рік  

Першість міста серед школярів з футболу– ІІІ місце.

Cool Games (середній дивізіон) – I місце.

Cool Games (старший дивізіон) –II місце.



Позаурочна форма роботи
Як дитина бігає і грається, так їй 

здоров'я усміхається.



Олімпійський урок. 

Урок здорового способу життя



Здоров’я – це не все, 

але все без здоров’я  

ніщо

Дні 

здоров'я



Баскетбол



Волейбол

Нумо, хлопці!



Гурток «Юні Джури»

Здорова дитина –

здорова родина –

успішна країна!



Мої досягнення





Дякую за 

увагу!!!


