
Рівненський навчально-виховний комплекс №12 
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    Звіт вчителя фізичної культури 

Мелентьєвої Лариси Олексіївни 

 



 Мелентьєва Лариса Олексіївна  

 Освіта вища, закінчила Рівненський 

державний педагогічний інститут 

ім. Д.З. Мануїльського у 1994 році 

 Педагогічний стаж: 20 років 

 В НВК №12 працюю з 1998 року на 

посаді вчителя фізичної культури 

 Категорія спеціаліст вищої 

категорії 

 Пройшла курсову перепідготовку 

при РОІППО (04.11.2013 – 

27.11.2013) 

 Голова методичного об’єднання 

вчителів фізичної культури та 

курсу “Захист Вітчизни” 

 Життєве кредо: “Не стояти на 

одному місці” 

 



Зміст педагічного досвіду 

 Проблемна тема: “Забезпечення 
ефективності у розвитку рухових якостей за 
допомогою легкоатлетичних вправ” 

 

 Мета: Знайти такі форми навчання, які 
зробили б урок цікавішим, підвищили б інтерес і 
мотивацію учнів до занять легоатлетичними 
вправами, активізували б їхню 

    діяльність.  

 



Завдання: 

 Сприяти всебічному розвитку, духовному 

збагаченню, активному становленню й 

самореалізації особистості в сучасному світі 

 Формування особистісних якостей учня, його 

світогляду, розвитку його здібностей 

 Підготовка учнів до подальшої освіти і трудової 

діяльності 

 Формування мотивації до здорового способу 

життя в учнів 

 Формування ключових компетентностей учнів 



Актуальність теми 

Легкоатлетичні вправи мають: 
 оздоровче значення - заняття проходять на повітрі, вправи впливають на всі 

групи м'язів: укріплюють руховий апарат, покращують діяльність дихальних 

органів, серцево-судинної системи. Різноманітність легкоатлетичних вправ і 

широкі можливості варіювати навантаження дозволяють успішно 

використовувати ці вправи для занять дітей і підлітків різного віку та різного 

ступеня фізичної підготовленості. Важливо й те, що вправи не вимагають 

спеціального дорогого обладнання і можуть виконуватися на простих майданчиках 

і навіть на спеціально не обладнаній місцевості  

 прикладне значення -  визначається тим на скільки придбані з її допомогою якості 

та навички можуть бути корисні в житті і в практичній діяльності. Тут легка 

атлетика не має собі рівних. Якості - витривалість, сила, швидкість, спритність, 

гнучкість,  вміння долати труднощі. Навички - біг, стрибки, метання. Дуже широко 

використовуються як в трудовій діяльності, так і у військовій справі.  

 виховне значення полягає в тому, що заняття легкою атлетикою 

формують характер, загартовують волю людини, привчають її не боятися 

труднощів, а сміливо їх долати.  

 освітнє значення - купуються корисні навички і знання в області побудови 

і планування занять зі спорту, режиму харчування.  



Система реалізації 

проблемної теми 

Методичне  

забезпечення 

Організація 

навчальної 

діяльності  

Позакласна 

робота 



Зміст науково-методичної роботи 

 творчий пошук і 
експериментування 

 самоосвітня діяльність 

 обговорення питання на 
засіданнях шкільного 
методичного об’єднання, 
диспути, круглі столи 

 відкриті уроки, 
наставництво, 
взаємовідвідування 

 виступи на педагогічних 
радах 

 участь у міських семінарах-
практикумах 

 



Форми організації роботи на уроці 



Швидше. Вище. Сильніше. 



Спортивні свята 



Цікаві речі для нашої малечі 



Олімпійський урок від Ольги Земляк 



Успіхи моїх учнів 
Нагороди вчителя примножуються 

нагородами його учнів  

 2012р. - ІІІ місце серед збірних 8-9 класів ЗНЗ з легкої 
атлетики 

 2013р. – ІІ місце серед збірних 8-9 класів ЗНЗ з легкої 
атлетики 

 2013р. – ІІІ місце серед збірних 6-7 класів ЗНЗ з легкої 
атлетики 

 2014р. – ІІ місце серед збірних школярів ЗНЗ з 
легкоатлетичного кросу 

 2014р. – І місце серед збірних школярів ЗНЗ з легкої 
атлетики 

 Призери міських і обласних змагань з легкої атлетики Гіліс 
Юлія, Бречко Іван 

 2013 – 2014н.р. – ІІ місце у міській Спартакіаді серед 
школярів ЗНЗ 

 

 

 



Нагороди 



О Спорт! ТИ – МИР!  

    (П’єр де Кубертен) 

 Ти встановлюєш хороші, добрі, дружні стосунки 

     між народами. 

    Ти – згода. 

    Ти зближуєш людей, які прагнуть єдності. 

    Ти вчиш різномовну, різного племені молодь 

     поважати один одного. 

    Ти – джерело благородного, мирного, 

     дружнього змагання. 

    Ти збираєш молодь – наше майбутнє, 

     нашу надію – під свої мирні прапори. 

    О Спорт! 

               Ти – МИР! 

 
 


