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Ніхто не заперечить, що стан здоров'я сьогоднішньої молоді в край 
критичний. І тому, як педагог, пропрацювавши більше 27р,  звернув  
на це увагу. Тому всіляко стараюся переконувати молодь, що бути 
здоровим це не тільки модно, а й в край необхідно.

Головне завдання полягає в тому, щоб сформувати в учнів свідоме 
ставлення до власного здоров’я. Утвердження і збереження рівня 
здоров’я завдяки  фізичній активності у повсякденному житті, 
правильному способі життя, а також відмові від шкідливих звичок.

Вважаю, що мета реалізується через наступні завдання:

• формування особистісно-ціннісного ставлення до здоров’ю та 
усвідомленої потреби у здоровому способу життя;

• виховання потреби і умінь самостійно займатися фізичною 
культурою і спортом;

• розширення функціональних можливостей організму і укріплення 
здоров’я,

• рухова активність;

• формування культури здорового способу життя учнів як у 
навчальний, так і позаурочний час.



Свою роботу спрямовую на:

• Зміцнення здоров'я;  

• фізичну підготовку; 

• спортивне тренування, самостійні заняття; 

• заняття в спортивних секціях;

• участь у масових фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних заходах.



Фізкультурно-масова робота в ліцеї невідємно повязана з 
організацією та проведенням спортивних секцій. В цьому році 
працюють спортивні гуртки з:

• легкої атлетики;

• настільного тенісу;

• волейболу;

• футболу.

Згiдно затвердженого плану спортивно-масовоi роботи, у ліцеї 
протягом навчального року проводяться чемпiонати з футболу, 
баскетболу, волейболу, шахiв, тенiсу, спортивнi змагання « Козацькi
розваги». Традиційним стало проведення  футбольного турніру ім. М. 
Данканича між командами ДПТНЗ, ВНЗ, коледжів та ліцеїв.



• ІГРИ

• МАСОВІ ЗАХОДИ 

• СПОРТИВНІ ІГРИ

• ГУРТКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

• ЗМАГАННЯ

• КОНКУРСИ

• ДЕНЬ ЗДОРОВ′Я 



Обласна спартакіада з волейболу 
серед ДПТНЗ м. Хуст



Кросс серед ПТНЗ, ВНЗ, колежів



Збірна команда Закарпатської обл. з волейболу 
чемпіонат України м. Вінниця



Чемпіонат області з футзалу І – місце
м. Ужгород 



Першість міста серед ДПТНЗ, коледжів, ліцеїв з 
футзалу м. Мукачево

• Потр фото футбол

• ІГРИ



Обласна спартакіада з волейболу 
(дівч.) серед ДПТНЗ  м. Мукачево



Обласна спартакіада з шахів серед   
ДПТНЗ м. Мукачево 



Обласна спартакіада з настільного    
тенісу м. Ужгород



Обласна спартакіада з баскетболу
(стрітбол) м. Мукачево



Першість міста з футзалу серед 
працівників освіти ПТНЗ, ВНЗ, ліцеїв
м. Мукачево



Обласна спартакіада серед ПТНЗ 
з баскетболу (стрітбол) м. Свалява




