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Про виконання рішення 
колегії департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 27 грудня 
2016 року (протокол № 5)

Відповідно до пп.13 ri.ll Положення про департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови Миколаївської 
обласної держаної адміністрації від 28.04.2016 № 154-р, з метою виконання 
рішення колегії департаменту освіти і науки облдержадміністрації (протокол № 5) 
з питання стану організації навчально-виховної, навчально-тренувальної роботи з 
фізичного виховання та масового спорту в загальноосвітніх, інтернатних 
навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах“ Вітовського, 
Братського, Казанківського районів

НАКАЗУЮ:
1. Начальникам відділів освіти, молоді та спорту Вітовської 

(Крайніку P.M.), Братської (Г'усаренко В.М.), Казанківської (Корчемасі Т.Л.) 
райдержадміністрацій, директорам Мішково-ГІогорілівської загальноосвітньої 
санаторної школи-інтернату (Шияну В.II.) та Шевченківської загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ll ступенів (Гусарову В. І.), директорам Братської 
(Зінченку О.В.), Казанківської (Демі JI.B.) дитячо-юнацьких спортивних шкіл:

1) забезпечити виконання рішення колегії департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 27 грудня 2016 року (протокол № 5), що додається;

2) забезпечити систематичний кошроль за виконанням наказів Міністерства 
освіти і науки України, які регламентують проведення навчально-виховної роботи 
з фізичного виховання та спорту в навчальних закладах України;

3) надати до 15 вересня та до 01 грудня 2017 року Миколаївському 
обласному відділенню (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту



Міністерства освіти і науки України інформацію про стан виконання рішення 
колегії для систематизації і підготовки відповідних узагальнених матеріалів.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Миколаївського 
обласного відділення (філії) Комітету з фізичного вихованням та спорту 
Міністерства освіти і науки України Кулішова О.Ю.

О. О.Удовиченко

V



Рішення колегії департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

грудня 2016 року Протокол №

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника Миколаївського 
обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України Кулішова Олександра Юрійовича 
«Про стан організації навчально-виховної, навчально-тренувальної роботи з 
фізичного виховання та масового спорту в загальноосвітніх, інтернатних 
навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах Вітовського, 
Братського, Казанківського районів», колегія департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації вирішила:

1. Взяти до відома довідку «Про стан організації навчально-виховної, 
навчально-тренувальної роботи з фізичного виховання та масового спорту в 
загальноосвітніх, інтернатних навчальних закладах, дитячо-юнацьких 
спортивних школах Вітовського, Братського, Казанківського районів».

2. Начальникам відділів освіти, молоді та спорту Вітовської, 
Братської, Казанківської райдержадміністрації Крайніку P.M., 
Гусаренко В.М., Корчемасі T.JL:

1) Проаналізувати стан організації навчально-виховної роботи з 
фізичного виховання та масового спорту в навчальних закладах району, взяти 
до уваги зауваження комісії, підготувати заходи щодо покращення роботи і 
забезпечення їх виконання.

Термін: до 01.06.2017 р.

2) Приділити особливу увагу кадровому забезпеченню викладання 
предмету «Фізична культура» в 1-4 класах фахівцями, які мають вищу 
фізкультурну освіту.

Термін: 2017-2018 н.р.

3) Посилити контроль за календарно-тематичним плануванням 
предмету «Фізична культура» в 1-4, 5-9, 10-11 класах, згідно з програмами 
рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Термін: постійно.

4) Забезпечити медико-педагогічне спостереження за проведенням 
уроків фізичної культури та позакласних спортивно-масових заходів згідно зі 
спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 
здоров’я України від 20.07.2009 р. № 518/674 «Про забезпечення медико- 
педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах».

Т ермін: постійно.



5) Продовжити роботу щодо створення умов для підвищення якості 
роботи фізкультурно-оздоровчих гуртків та залучення учнів не менше 35-40% 
від загальної кількості.

Термін: постійно.

6) Заслуховувати питання на педагогічній раді 2 рази на рік щоДо 
ефективності організації фізичного виховання згідно зі спільним наказом 
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України 
від 20.07.2009 р. № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю 
за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Термін: постійно.

7) Провести спільний семінар-практикум для керівників шкіл та 
вчителів фізичної культури з питань виконання вимог державних програм, 
впровадження інноваційних технологій на уроках фізичної культури.

Термін: 2017 р.

8) Здійснювати щорічний аналіз стану роботи з фізичного виховання і 
масового спорту в загальноосвітніх навчальних закладах району.

Термін: постійно.

9) Планувати заходи щодо розвитку матеріально-технічного 
забезпечення спортивних споруд та забезпечити їх виконання.

Термін: постійно.

11) Забезпечити проведення районного (міського) та участь в обласному 
етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної 
культури та урок фізичної культури з елементами футболу.

Термін: 2016-2017 н.р.

12) Покращити організаційно-практичну роботу щодо проведення в 
навчальних закладах Всеукраїнських змагань: «Старти надій», «Козацький 
гарт», «Олімпійське лелеченя», «Олімпійські надії» (для 1-4 класів), «Шкіряний 
м’яч», з залученням учнів відповідних вікових груп.

Термін: постійно.

3. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Братської 
райдержадміністрації Гусаренко В.М: сприяти вирішенню питання щодо 
забезпечення медичними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів 
для здійснення медико-педагогічного спостереження за уроками фізичної 
культури та позакласних спортивно-масових заходів.

Термін: 2017 р.



4. Директорам інтернатних закладів: Мішково-Погорілівської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату Шияну В.П., 
Шевченківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 
Гусарову В.І.:

1) Проаналізувати стан роботи з фізичного виховання та масового 
спорту, зауваження комісії, прийняти відповідне рішення.

Термін: 2016-2017 н.р.
(II семестр).

2) Здійснювати контроль за підготовкою планування навчально- 
виховного процесу з фізичного виховання календарного плану спортивно- 
масових заходів у відповідності до вимог нормативно-правових актів 
Міністерства освіти і науки України.

Термін: постійно.

3) Забезпечити фізіологічну норму рухової активності учнів протягом 
тижня не менше 8 годин.

Термін: 2016-2017 н.р., далі -
постійно.

4). Продовжити роботу щодо покращення санітарно-технічного стану 
спортивних споруд, переоснащення та поповнення спортивним інвентарем та 
обладнанням, згідно Типового положення.

Термін: постійно.

5. Начальникам відділів освіти, молоді та спорту Братської, 
Казанківської райдержадміністрації Гусаренко В.М., Корчемасі Т.Л.:

1) Налагодити тісну співпрацю з адміністраціями загальноосвітніх 
навчальних закладів та вчителями фізкультури в частині відбору вихованців 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Термін: постійно.

2) Забезпечити виділення коштів на навчально-спортивну роботу для 
зміцнення матеріальної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл та створення 
спортивного навчально-тренувального табору.

Термін:постійно.

3) Ввести до штатного розпису посаду медичного працівника та 
забезпечити кваліфікований медичний контроль за навчально-тренувальним 
процесом.

Термін: постійно.



4) Надати допомогу адміністраціям спортивних шкіл в забезпеченні 
кваліфікованими кадрами тренерів-викладачів.

Термін: 2017 р.

6. Директорам Братської ДЮСІП Зінченку О.В., Казанківської 
ДЮСШ Демі Л.В.

1) Привести у відповідність ведення облікової та звітної документації 
відділень ДЮСШ.

Термін: постійно.

2). Здійснювати контроль за комплектуванням груп початкової 
підготовки у відповідності вимог чинного Положення.

Термін: постійно.

3) Забезпечити підвищення якості навчально-тренувального процесу 
відділень ДЮСШ.

Т ермін: постійно.

5. Визначити стан організації навчально-виховного, навчально- 
тренувального процесу з фізичного виховання та масового спорту в 
загальноосвітніх навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах 
Казанківського, Братського районів, Шевченківській загальноосвітній школі- 
інтернаті І-ІІ ступенів -  на рівні задовільного, в загальноосвітніх навчальних 
закладах Вітовського району, Мішково-Погорілівській загальноосвітній 
санаторній школі-інтернаті -  на рівні достатнього.

6. В порядку контролю хід виконання рішення колегії розглянути у 
І кварталі 2017 року.

7. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на начальника 
Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки України Кулішова О.Ю.

Голова колегії
Т.в.о. директора департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації

Секретар колегії

О.О.Удовиченко

Н.П.Хрущ


