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ВІЗИТКА

• Освіта вища (Львівський 

державний інститут фізичної 

культури)

• Вища категорія

• Старший вчитель

• Педагогічний стаж – 28 років



Педагогічне кредо

В людині, яку ми виховуємо, 

повинні поєднуватися 

моральна чистота, духовне 

багатство, фізична 

досконалість.
В. Сухомлинський



Працюю над проблемою:

“ Шляхи реалізації 
наскрізних ліній на 

уроках фізичної 
культури ”



Тактичний спектр реалізації моєї 

роботи різноманітний:

• урок як основна форма навчання;

• позакласна та позашкільна робота з 

фізичної культури;

• поєднання інноваційних технологій з 

традиційними.



Спортивний 

зал



Надвірний 

комплекс



Виховні завдання

Прищеплення 

школярам потреби 

у фізичному 

самовдосконаленні;

Формування 

національних 

почуттів.



Шляхи реалізації роботи

Вчитель Учень

Співпраця

Урок як основна 

форма навчання
Позакласна та 

позашкільна робота

Технологія

Форми роботи Методи і прийоми



Наскрізні змістовні лінії на уроках 

фізичної культури:

• Громадянська компетентність 

• Екологічна безпека та сталий розвиток 

• Підприємливість і фінансова 

грамотность 

• Здоров’я та безпека



• Реалізація змістової лінії «Громадянська 
відповідальність» сприятиме формуванню 
відповідального члена громади і суспільства, що 
розуміє принципи і механізми функціонування 
суспільства.

• Вміти ефективно співпрацювати з іншими у 
процесі фізичного виховання, виявляти 
солідарність та зацікавлення у спільному 
розв’язанні проблем, здійснювати критичну і 
практичну рефлексію, в ухваленні спільних 
рішень в досягненнях мети, формування 
відповідальності та розуміння цінностей фізичної 
культури, дотримання демократичних принципів 
у фізкультурній діяльності.

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKY0pLNlBHUFRqUGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKY0pLNlBHUFRqUGM/view?usp=sharing


Громадянська компетентність 

відбувається на трьох рівнях:

• навчання про громадянську 

відповідальність;

• навчання для розвитку розуміння та 

формування ціннісних ставлень до 

громадянської відповідальності;

• навчання через здобуття практичного 

досвіду громадської відповідальності.



Громадянська відповідальність у 

процесі фізичного виховання 

формується під час:

• військо-спортивної гри “ Джура ”;

• змагання “Козацькі забави ”;

• народних ігор та обрядів.



Інтегровані уроки фізкультури з 

предметом “Захист вітчизни” з 

елементами стройової підготовки



Стрибки через скалку

Перетягування линвиСтройовий крок

Громадянська компетентність на уроках



• Змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток»
націлена на формування в учнів соціальної активності, 
відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати 
участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку 
суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для 
майбутніх поколінь.

• Використовувати знання про особливості фізичного стану 
та адаптацію організму до фізичних навантажень в 
процесі фізкультурно-оздоровчих занять, використовувати 
інноваційні технології для покращення здоров’я, 
усвідомлювати людину як частину природи, її взаємодію з 
природнім середовищем у процесі фізкультурно-оздоровчої 
діяльності, використовувати сили природи в процесі занять з 
фізичної культури, вміти проводити різні форми рухової 
активності в умовах природного середовища тощо.

https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKX2ZRTXFiZmtyeXM


Уроки фізичної культури на 

свіжому повітрі



• Змістова лінія «Підприємливість та фінансова 
грамотність» націлена на розвиток лідерських ініціатив, 
здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 
середовищі, забезпечення кращого розуміння молодим 
поколінням українців практичних аспектів фінансових 
питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, 
страхування, кредитування тощо).

• Формувати уміння надавати фізкультурно-оздоровчі послуги 
з урахуванням особливостей конкретного підприємства, 
організації тощо. Сприяти формуванню здатності до 
оцінювання власних можливостей в процесі рухової 
діяльності, вміти працювати в команді, формувати навички 
співробітництва, реалізовувати різні ролі в ігрових 
ситуаціях, відповідати за прийняті рішення, усвідомлювати 
важливість співпраці під час ігрових ситуацій, власних 
позитивних сторін та визнавати свої недоліки у тактичних 
діях в різних видах спорту, проявляти ініціативність та 
активність у фізкультурній діяльності, вміти планувати 
змагання між класами, школами тощо та укладати кошторис 
запланованих змагань.

https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKNGE0eFNTdDN1b1k
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKTjRwTWdFV21QMlE
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKTjRwTWdFV21QMlE


Метод колового тренування  - одна з 

ефективних форм організації занять на 

уроках фізичної культури 

Вправи виконуються по колу в  групах



Застосовую ігрові  і 

змагальні ситуації



• Вивченням питань, що належать до змістової лінії «Здоров'я і 
безпека» прагнуть сформувати учня/ученицю як духовно, емоційно, 
соціально і фізично повноцінного члена суспільства, який/яка 
здатний/на дотримуватися здорового способу життя і формувати 
безпечне життєве середовище.

• Розуміти, що фізична культура є складовою частиною загальної 
культури суспільства, спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток 
фізичних, морально-вольових та інтелектуальних якостей людини з 
метою гармонійного формування її як особистості. Усвідомлювати, 
що фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної 
активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих 
запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвиток 
дружніх стосунків тощо. Свідомо ставитися до власного здоров’я та 
здоров’я інших; вміти організувати гру чи інший вид рухової 
діяльності, спілкуватися в різних ситуаціях фізкультурно-спортивної 
діяльності, нівелювати конфлікти, здобувати чесну перемогу та з 
гідністю приймати поразку, дотримуватися правил чесної гри, 
усвідомлювати важливість дотримання санітарно-гігієнічних вигом 
при виконанні фізичних вправ, розуміти значення рухової активності 
в житті людини для покращення здоров’я, формувати навички 
самоконтролю в процесі занять фізичною культурою, дотриматися 
правил безпечної поведінки під час уроків, змагань та інших форм 
фізичного виховання.

https://drive.google.com/file/d/1wtemJOvK_ikLkJnfoLbJBaiH-56T9Sjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wtemJOvK_ikLkJnfoLbJBaiH-56T9Sjl/view?usp=sharing


Інтегровані уроки фізкультури  з 

предметом “Основи здоров’я”

Міні-лекція на тему 1:

“Профікактика травм на 
уроках фізичної культури  

та перша медична 
допомога ”

Міні-лекція на тему 2:

“Активний спосіб життя та 
здоров’я людини ”



Формування здоров’язберігаючої 

компетенції на уроках фізичної культури

Бігові вправиВправи на осанку



Формування здоров’язберігаючої 

компетенції на уроках фізичної культури

ЗРВ на місці в шерензі



Формування здоров’язберігаючої 

компетенції на уроках фізичної культури

ЗРВ в колі ЗРВ в русі



Наскрізні лінії поєднані між 

собою:

• Якщо ми виховуємо громадянина, то ми 

виховуємо в ньому патріота;

• Людина, яка знає закони вміє вести себе в 

надзвичайних ситуаціях;

• Веде здоровий спосіб життя;

• Вміє планувати  та реалізовувати свої ідеї та 

ненашкодити природі.



Технічні засоби навчання, 

наочність 



На підвищення 

активності уроку 

впливають:
Цілеспрямований 

добір фізичних 

вправ та 

послідовність їх 

виконання. Це 

сприяє 

формуванню 

постави, розвитку 

певних груп 

м'язів. 



Щоб досягнути бажаних 

результатів використовую

3. Практичні:
 виконання вправ учнями.

2. Наочні:
показ вправи вчителем;
показ плакатів, схем;
мультимедіа.      

1. Словесні методи:
 пояснення;
 розповідь;
 команда;
 підрахунок.



Використовую елементи новітніх 

педагогічних технологій

групові ігрові 

індивідуаль-не 

навчання 

формування 

творчої  

особистості

колективне 

навчання



У своїй діяльності намагаюся 

навчити дітей:

• берегти здоров’я;

• любити навколишнє середовище, людей, 

Батьківщину;

• виховувати духовність через удосконалення 

свідомості;

• розвиток культури;

• морально-етичних норм поведінки і 

усвідомлення краси.



Спортивно-масова робота

Змагання між класами 

з різних видів спорту

Участь у 
районних, 
обласних
змаганнях



Результативність роботи.

Здоров'я учнів. Рекорди.

Призові місця в районі  з 
легкої атлетики, туристичної 

техніки, ,,Козацькі забави.”

Участь учнів в обласних 
змаганнях з легкої атлетики.


