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Про організацію та проведення занять  

з фізичної культури, спортивно-масової  

та фізкультурно-оздоровчої роботи у 2021/2022 

навчальному році 

 

 

  На виконання Національної доктрини розвитку фізичної культури  

і спорту України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про фізичну культуру і спорт», 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, постанови Кабінету Міністрів 

України від 04 листопада 2020 року № 1089 «Про затвердження Стратегії 

розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року», 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 2016 року № 988-р, 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 21.07.2003 №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», 
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Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури 

та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 9 сесії 

Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 424/16, з метою 

покращення освітнього процесу з фізичної культури і спорту, активізації 

фізкультурно-масової роботи в усіх ланках системи фізичного виховання 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Центру освітніх технологій (завідувач Куртова О.Я.) надавати 

методичну допомогу щодо організації та проведення освітньої, фізкультурно 

-масової та оздоровчої роботи в закладах освіти. 

Постійно 

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. Організувати проведення уроків з фізичної культури відповідно                    

до  чинних програм. 

Упродовж  2021/2022  навчального  року 

2.3. Тримати на контролі дотримання вимог щодо викладання предмета 

«Фізична культура» у 1-4-х класах згідно з реалізацією Концепції «Нова 

українська школа». 

Упродовж  2021/2022  навчального  року   
2.4. Проводити роботу щодо розширення мережі гуртків спортивного 

спрямування. 

                                                           Упродовж  2021/2022  навчального року 

2.5. Забезпечити систематичний контроль за дотриманням  вимог «Правил 

безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в 

загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 01.06.2010 № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час 

проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних 

закладах»). 

Постійно 
2.6. Посилити  адміністративний контроль за проведенням фізкультурно 

- оздоровчої та спортивної роботи, за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 

до спортивних споруд та приміщень. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

2.7. Забезпечити контроль за виконанням заходів безпеки під час проведення 

уроків фізичної культури, спортивно-масових заходів. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

2.8. Забезпечити технічне обстеження фізкультурно-оздоровчих і спортивних 

споруд та інвентарю спортивних залів та майданчиків закладів освіти щодо їхньої 
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надійності та стійкості у відповідності до чинних стандартів, правил, норм та  

скласти акти-дозволи на продовження їх експлуатації. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

2.9. Здійснювати контроль за роботою вчителів фізичної культури  

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

Упродовж  2021/2022 навчального року 

2.10. Забезпечити участь команд закладу освіти у районних, міських  

та обласних спортивно-масових заходах з урахуванням протиепідемічних 

обмежень. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

2.11. Забезпечувати роботу учителів фізичної культури щодо: 

-   складання графіків роботи спортивної зали на 2021/2022 навчальний 

рік. 

До 10.09.2021 

- складання графіків роботи спортивної зали під час осінніх, зимових                     

та весняних канікул. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

- підготовки складів команд та організації їх участі у змаганнях 

внутрішкільного, районного, міського, обласного рівнів. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

- проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності  з учнями з метою 

запобігання усіх видів травматизму. 

Упродовж 2021/2022 навчального року 

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

наказ на офіційному сайті Управління освіти.                                                                                             

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

  Начальник Управління освіти                              О.Л. ЗБИЦЬКА 

 

 
Куртова    Грицун 

 
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. Завідувач Центру освітніх технологій  

 

Куртова О.Я.   

 


