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Про підсумки фізкультурно - оздоровчої  

та спортивно-масової роботи в закладах загальної 

середньої освіти району у 2020/2021 навчальному 

році 

 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про фізичну культуру і спорт», наказів Міністерства освіти 

і науки України від 02.08.2005 №458 «Про затвердження Положення про 

організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України»;      

від 21.07.03 №486 «Про систему організації фізкультурно-оздоровчої              

та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних   

та позашкільних навчальних закладах», від 01.06.2010 №521 «Про 

затвердження правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури          

і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»; спільного наказу 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України 

від 20.07.2009 № 518/674 «Про забезпечення медико - педагогічного контролю 

за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»; 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період     

до 2025 року «Рухова активність– здоровий спосіб життя – здорова нація», 

схваленої Указом Президента України від 09 лютого 2016 року №42/2016; 

Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту 

на період до 2024 року», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.03.2017 №115; Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 14 грудня 2016р. № 988-р.; Міської комплексної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки, 
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затвердженої рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання               

від 26.10.2016 № 424/16; навчальних програм з фізичної культури та інших 

нормативно-правових документів, з метою покращення освітнього процесу       

з фізичної культури і спорту, поліпшення здоров’я дітей  у закладах освіти 

району, активізації фізкультурно-масової роботи в усіх ланках системи 

фізичного виховання було організовано проведення викладання предмета 

«Фізична культура» та позакласної фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 

роботи. 

На початку 2020/2021 навчального року в закладах освіти району видано 

накази про організацію та проведення уроків фізичної культури та участь 

учнів у спортивно-масових заходах, про організацію позакласної роботи  

з фізичної культури, розроблені та затверджені керівниками закладів загальної 

середньої освіти заходи з фізкультурно-оздоровчої  та спортивно-масової 

роботи.  

Освітній процес у 18 закладах загальної середньої освіти району 

здійснюють 41 вчитель фізичної культури. 38 вчителів мають спеціальну 

освіту. 41 вчитель закінчив вищі заклади освіти III-IV рівнів акредитації:        

11 вчителів-вищої категорії, 4 вчителя I категорії, 10 вчителів II категорії,      

16 спеціалістів. 

Для організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи   

в закладах освіти використовується наявна спортивна база: спортивні зали, 

спортивні майданчики, майданчики з тренажерним обладнанням, які за 

розміром та обладнанням відповідають стандартам. У 2020 році в межах 

виконання «Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки» було 

реконструйовано шкільний стадіон у ХГ № 163 та ХЗОШ № 70.  

У 2020/2021 навчальному році вивчення «Фізичної культури» здійснювалося 

за навчальними програмами, які рекомендовані Міністерством освіти та науки 

України:  

- 1-2-3 класи – «Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 класи»; «Типова освітня програма розроблена під 

керівництвом О.Я. Савченко»; «Типова освітня програма розроблена під 

керівництвом Р.Б. Шияна», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.03.2018 № 268; 

- 4 класи – «Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1-4 класи», Типова освітня програма закладів загальної 

середньої освіти  І ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 № 407; 

- 5-9 класи – «Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 5-9 класи»; 

- 10-11 класи – «Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 10-11 класи». 

       Відповідно до навчальних планів закладів освіти викладання предмета 

«Фізична культура» здійснюється в обсязі 3 години на тиждень. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
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       З метою індивідуального підходу до учасників освітнього процесу під час 

залучення дітей до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, діти 

за результатами медичних оглядів поділені на 3 медичні групи відповідно до 

стану здоров’я кожної дитини,  що оформлено наказом по закладах освіти. 

Уроки в закладах освіти проводилися з урахуванням обмежень до фізичного 

навантаження кожної окремої групи. Основна медична група налічує 11442 

учня - це здорові діти, які можуть здавати контрольні нормативи та брати 

участь у змаганнях. Підготовча медична група налічує 2447 учнів - це діти, 

стан здоров’я яких не потребує спеціальної програми, але унеможливлює 

залучення цих дітей     до участі у спортивних змаганнях. Спеціальна медична 

група налічує 193 учня  - це учні з суттєвими порушеннями у стані здоров’я, 

які потребують спеціальної програми  з фізичної культури.  

      Під час освітнього процесу в усіх закладах загальної середньої освіти 

проводяться подовжені рухові перерви, фізкультхвилинки та зарядка до початку 

уроків. 

Учителі фізичної культури постійно беруть активну участь у роботі 

районного методичного об’єднання,  семінарах,  конкурсах різних рівнів.  

Спортивно-масова робота серед закладів загальної середньої освіти 

здійснювалась відповідно до Положення про проведення змагань шкільних ліг  

з видів спорту серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів  

м. Харкова  у 2020/2021 навчальному році під гаслом «Від команди школи – до 

команди майстрів». 

       Упродовж 2020/2021 навчального року в закладах загальної середньої 

освіти Індустріального району у зв’язку із стрімким поширенням у світі захворювання, 

викликаного новим типом коронавірусом COVID-19, змагання шкільних ліг з видів 

спорту серед школярів були тимчасово припинені.   

Але команди району брали участь у змаганнях міського етапів.   

Серед досягнень юних спортсменів Індустріального району міського рівня 

необхідно визначити наступні: 

- з регбіліг команда ХГ № 163 посіла ІI місце; 

- з бадмінтону ХЗОШ № 113 посіла VІІІ місце;   

- з армспорту ХСШ № 85 посіла VII місце.  

У закладах освіти з метою пропаганди здорового способу життя постійно 

проводяться заходи, направлені на залучення підростаючого покоління            

до занять спортом, на які запрошуються спортсмени та ветерани спорту.   

У цілому в закладах освіти району навчальні цілі та завдання виконуються 

в повному обсязі. 

На підставі вищезазначеного 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Методисту Центру освітніх технологій Ламінській Н.О. сприяти участі 

команд закладів загальної середньої освіти у змаганнях районного, міського та 

обласного етапів. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 
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2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Забезпечувати безумовне виконання спільного наказу Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 

року № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним 

вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах». 

Постійно 

2.2. Посилити адміністративний контроль за проведенням фізкультурно 

- оздоровчої та спортивно-масової роботи, за участю шкільних команд  

в районних спортивних змаганнях, за дотриманням санітарно-гігієнічних 

вимог до спортивних споруд та приміщень. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

2.3. Здійснити на основі аналізу проведеної роботи за попередній рік, 

згідно календаря спортивно-масових заходів району планування фізкультурно 

- оздоровчої та спортивно-масової  роботи. 

До 01.09.2021 

2.4. Забезпечити контроль за виконанням заходів безпеки під час 

проведення уроків фізичної культури, спортивно-масових заходів. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

2.5. Здійснювати контроль за роботою вчителів фізичної культури                   

з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

2.6. Забезпечити підготовку спортивних майданчиків та спортивних залів  

закладів освіти  до нового 2021/2022 навчального року. 

До 05.08.2021 

        3. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на сайті Управління освіти. 

До 07.06.2021 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

 

Начальник Управління освіти                                 О.Л. ЗБИЦЬКА 
 

 

З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з/п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління 

освіти 

Грицун Н.О.   

2. Головний спеціаліст Управління 

освіти  

Паламар Д.Л.   

3. Методист ЦОТ Управління освіти 

 

Ламінська Н.О.   

 
Ламінська                                                                                                                 Грицун 


