
Хмельницький технологічний багатопрофільний ліцей

Досвід роботи вчителя фізичного виховання



Навчальний заклад: Кам’янець-Подільський
національний університет
Факультет: фізичне виховання

диплом спеціаліста, 2008
Кваліфікація: вчитель фізичної культури

диплом магістра, 2009
Кваліфікація: магістр, викладач фізичної культури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої 
категорії
Класи, в яких викладаю: 5, 6, 10,11
Загальний педстаж: 10 роки
Стаж роботи в ТБЛ: 6 рік

Професійний автопортрет



Не  сковувати дитину, 
а  розвивати, не  стримувати, 

а підтримувати, 
дати всі  можливості  

для фізичного  
та духовного розвитку

Моє педагогічне  кредо:



Особистісні якості

- Життєвий оптимізм                                     

- Пропагування здорового 

способу життя своїм 

прикладом                                

- Безперервна самоосвіта                                

Завдання, які я ставлю 

перед собою:

Бути прикладом для учнів 

Заряджати учнів своєю 

енергією

Не нашкодити

Творити з любов’ю



Проблема над якою працюю:

«Іноваційні моделі розвитку особистості 

учня засобами фізичної культури та 

спорту»



Завдання

Формування мотивацій на самовдосконалення

Забезпечення раціонального формування
життєвонеобхідних рухових умінь і навичок

Формування успішної особистості через технології
саморозвитку

Створення методичної бази для модернізації
виховного процесу



Система роботи вчителя фізкультури

Самоосвіта

Участь у семінарах, конференціях 

Робота з учнями Робота з батьками

Загальношкільні заходи: 

- дні й тижні здоров’я

-конкурси, турніри та ін.
Позаурочні заняття (індивідуальні, групові)

-динамічні перерви 

-спортивні гуртки 

-секції з видів спорту

-спортивні змагання

- дослідницька робота

Програма

“Здоров’я дітей -

в наших руках”

Результативність

Встановлення позитивного, 

ініціативного ставлення

до занять фізкультурно-

оздоровчою діяльністю

100% участь учнів
в шкільних  та позашкільних

спортивно-масових заходах

Участь у професійних конкурсах, змаганнях



Позаурочна діяльність

• Змагання за видами 

спорту

• Незвичайні чемпіонати

• Спортивні турніри

• Спортивні вікторини

• Свята

• Дослідницька робота

Кожен день – в  радість!



Здоров’я – це не все, 

але все без здоров’я  ніщо

Позакласна та позашкільна робота



Cool Games



Олімпійська освіта в школі



Здорова  дитина –

щаслива  родина –

багата країна



Здобутки

2019-2020 н.р.

Міські змагання з футболу «кубок мера» – ( Ш місце).

«Юні козаки Поділля» - ( ІІ місце).

Міська ліга за програмою «Дитяча легка атлетика LAAF» - (II місце).

Спартакіада школярів міста: 

- Стрітбол - (II місце);

- Баскетбол - (II місце);

- Козацький гарт – (III місце).

2019-2020 н.р.

Міські змагання з футболу «кубок мера» – ( Ш місце).

«Юні козаки Поділля» - ( ІІІ місце).

Міський етап Всеукраїнського спортивно – масового заходу «Cool Games» -

середній віковий дивізіон ( ІІ місце) .

Першість міста з настільного тенісу – (Ш місце).

Міський етап Всеукраїнського спортивно – масового заходу «Cool Games» –

старший выковий дивызыон ( I місце).

Обласний етап Всеукраїнського спортивно – масового заходу «Cool Games» –

( І місце).



Спорт – стає засобом 
виховання тоді, коли 
він – улюблене заняття 
кожного. 

В.Сухомлинський


