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№ 

п/п 
Зміст заходу Обґрунтування необхідності змісту 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 5 

 (університети, коледжі), директорів, вчителів фізичної культури закладів  освіти інтернатного типу, директорів ДЮСШ, 

голів спортивних клубів, старших викладачів ЗВО : 

1 Аналіз роботи з фізичного виховання та 

масового спорту закладів загальної середньої 

освіти та закладів освіти інтернатного типу. 

Підведення підсумків з підготовки, участі 

збірних команд районів та міст області та 

об’єднаннях територіальних громад у 

обласних та Всеукраїнських спортивно-

масових заходах 2018-2019 навчального 

року. 

Виконання наказу МОН України від 

21.07.2003 № 486 «Про систему 

організації фізкультурно-оздоровчої 

роботи в ЗДН, ЗЗСО, ЗПО та 

позашкільних закладах освіти». 

 

 

 

січень  Кулішов О.Ю., 

Гаєвська А.Г., 

 

2 Аналіз роботи з фізичного виховання та 

масового спорту у професійних (професійно-

технічних) закладах освіти та закладах вищої 

освіти за 2018 рік. 

Стан навчальної, фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової 

роботи у ЗПО та ЗВО. січень 

 

Кулішов О.Ю., 

Юсупова С.В., 

3 Організаційні заходи по підготовці та участі 

збірних команд учнів закладів загальної 

середньої освіти та студентів закладів вищої 

освіти у Всеукраїнських спортивно-масових 

заходах: ХIV літній Універсіаді України 

2019 року, ІІ літній Гімназіаді України. 

Організаційно-практичні дії щодо 

забезпечення участі збірних команд 

навчальних закладів у Всеукраїнських 

змаганнях (Гімназіаді, ХIV літній 

Універсіаді України, спортивно-

масових заходах серед закладів освіти 

області). 

січень 

Кулішов О.Ю., 

Юсупова С.В., 

Гаєвська А.Г., 

Фішман Є.Д. 
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№ 

п/п 
Зміст заходу Обґрунтування необхідності змісту 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 5 

4 Затвердження Календарного плану 

спортивно-масових та оздоровчих заходів на 

2019 рік. 

Організаційно-практичні дії щодо 

виконання Календарного плану 

спортивно-масових заходів. 

 

лютий   

Кулішов О.Ю., 

Юсупова С.В., 

Гаєвська А.Г., 

Фішман Є.Д. 

5 Аналіз формування статистичного звіту за 

формою № 5-ФК, усунення недоліків при 

підготовці статистичної звітності до 

звітування.  

Стан підготовки та надання 

статистичної звітності за формою № 5-

ФК.  

 

березень  

 

Кулішов О.Ю.,  

Фішман Є.Д. 

6 Про підсумки фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи в ЗЗСО за 2018-

2019 та завдання на новий 2019-2020 рік. 

Аналіз роботи з фізичного виховання у 

2018-2019 навчальному році та 

планування на наступний 2019-2020 

н.р. 

 

серпень 

 

  Кулішов О.Ю., 

Гаєвська А.Г. 

7 Керівників фізичного виховання закладів 

професійної (професійно-технічної освіти). 

«Аналіз  стану роботи з фізичного виховання 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти за 2018-2019 н.р. та завдання на 2019-

2020 н.р.» 

Аналіз роботи з фізичного виховання у 

2018-2019 навчальному році та 

планування на наступний 2019-2020 

н.р. 
серпень  

Кулішов О.Ю., 

Юсупова С.В.,  

 

8 Директорів, тренерів-викладачів ДЮСШ: 

«Аналіз роботи ДЮСШ за 2018-2019 н.р. та 

завдання на 2019-2020 н.р.». 

Виконання Положення про дитячо-

юнацьку спортивну школу. серпень  

Кулішов О.Ю., 

Фішман Є.Д. 

 

9 Керівників фізичного виховання закладів 

вищої освіти. «Аналіз роботи закладів вищої 

освіти за 2018-2019 н.р., та завдання на 

Виконання рішення колегії Комітету з 

фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України 

вересень  
Кулішов О.Ю., 

Юсупова С.В. 
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№ 

п/п 
Зміст заходу Обґрунтування необхідності змісту 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 5 

новий 2019-2020 н.р. Аналіз  результатів 

участі команд Миколаївської області з видів 

спорту у XІV літній Універсіаді України». 

від 06 липня 2018 року протокол № 6. 

3. СЕМІНАРИ: 

1  Керівників та викладачів фізичного 

виховання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: «Організація 

освітньо-виховного процесу та позаурочна 

діяльність закладу професійної освіти з 

питань організації фізичного виховання та 

спортивно-масової роботи» (Державний 

начальний заклад «Вище професійне 

училище № 7  м. Миколаєва»). 

Удосконалення професійної майстер-

ності викладачів, розповсюдження 

передового педагогічного досвіду з 

фізичного виховання у освітньо-

виховний процес.  

лютий  

Кулішов О.Ю., 

Юсупова С.В. 

 

2  Для спеціалістів (методистів) з фізичного 

виховання відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських (сільських) 

рад, керівників районних (міських) 

методичних об’єднань, вчителів фізичної 

культури: «Сучасні підходи до організації та 

удосконалення освітньо-виховного процесу з 

фізичної культури в закладах загальної 

середньої освіти з урахуванням вимог 

сьогодення» (м. Первомайськ, НВК «ЗОШ І-

ІІ ступенів №15 – ліцей»). 

Впровадження в освітній процес з 

фізичного виховання та спорту 

інноваційних технологій. 

 

 

 

 

січень -

лютий 
Кулішов О.Ю., 

Гаєвська А.Г. 
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№ 

п/п 
Зміст заходу Обґрунтування необхідності змісту 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 5 

3  Вчителів фізичної культури закладів освіти 

інтернатного типу за темою: «Модернізація 

фізичного виховання в закладах освіти 

інтернатного типу та актуальні проблеми 

національно-патріотичного виховання (м. 

Вознесенськ, ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів 

«Обдарованість»). 

Виконання рішення колегії Комітету з 

фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України 

від 06 липня 2018 року протокол № 6. 

 

лютий -

березень 
Кулішов О.Ю., 

Гаєвська А.Г. 

4 3 Директорів, тренерів-викладачів ДЮСШ: 

«Інноваційні підходи до організації 

навчально тренувального процесу з видів 

спорту». (м. Первомайськ, ДЮСШ ім. В.В. 

Тофана з видів спорту). 

Виконання Положення про дитячо-

юнацьку спортивну школу. 

березень 

Кулішов О.Ю., 

Фішман Є.Д. 

 

5 4 Вчителів фізичної культури спеціальних 

закладів освіти інтернатного типу: 

«Здоров’язберігаючі технології, як фактор 

психічного комфорту та фізичної активності 

учнів» (м. Миколаїв, спеціальна ЗОШ-

інтернат № 2). 

Виконання листа Міністерства освіти і 

науки України від 27.11.2014 року № 

1/9-614 про методичні рекомендації з 

патріотичного виховання. 
квітень 

Кулішов О.Ю., 

Гаєвська А.Г., 

Фішман Є.Д. 

 

6  Спеціалістів з фізичного виховання відділів 

(управлінь) освіти райдержадміністрацій, 

міських та сільських рад, керівників 

районних (міських) об’єднань вчителів 

фізичної культури: «Оздоровча 

спрямованість фізичного виховання в школі 

Впровадження в навчальний процес з 

фізичного виховання технологій 

оздоровчого спрямування через 

індивідуально-диференційний підхід. 
жовтень Гаєвська А.Г. 
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№ 

п/п 
Зміст заходу Обґрунтування необхідності змісту 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 5 

через індивідуально-диференційний підхід 

до розвитку особистості учня».  

(м. Вознесенськ , ЗЗСО № 7). 

4. МЕТОДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ: 

1  Засідання обласного методичного 

об’єднання керівників та викладачів 

фізичного виховання коледжів 

Миколаївської області: 

– Миколаївський базовий медичний коледж; 
 

– Первомайський медичний коледж; 

 

– Новобузький педагогічний коледж; 
 

– Коледж Миколаївського національного 

університету ім. В.О. Сухомлинського. 

Розповсюдження передового 

педагогічного та методичного досвіду 

з фізичного виховання, удосконалення 

професійної майстерності викладачів, 

втілення інноваційних форм фізичного 

виховання в освітньо-виховний процес. 

 

 

 

 

І квартал 

16.03.2019 
 

ІІ квартал 

17.05.2019 

ІІІ квартал 

 28.09.2019 

VI квартал 

22.11.2019 

 

 

 

Кулішов О.Ю., 

Юсупова С.В. 

 

2  Засідання обласного методичного 

об’єднання керівників та викладачів 

фізичного виховання професійно-технічних 

навчальних закладів: 

Практичний семінар за темою: «Організація 

навчально-виховного процесу та позаурочна 

діяльність закладу професійної освіти з 

питань організації фізичного виховання та 

спортивно-масової роботи»; (Державний 

Розповсюдження передового 

педагогічного досвіду з фізичного 

виховання та спорту, удосконалення 

професійної майстерності викладачів,  

Втілення інноваційних форм фізичного 

виховання в освітньо-виховний процес.  

 

щокварталу: 

 

 

І квартал –  

22.02.2019 

 

 

 

Кулішов О.Ю., 

Юсупова С.В. 
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№ 

п/п 
Зміст заходу Обґрунтування необхідності змісту 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 5 

начальний заклад «Вище професійне 

училище № 7 м. Миколаєва») 

Практичний семінар за темою: «Організація 

навчального процесу шляхом активізації 

діяльності учнів на уроці фізичної 

культури». (Державний начальний заклад 

«Вище професійне училище № 21                  

м. Миколаєва»). 

 

 

 

ІІ квартал   

20.04.2019    

 

5. ВИВЧИТИ ПИТАННЯ: 

1  Створення умов та забезпечення належного 

рівня рухової активності учнів у закладах 

ЗДО ЗЗСО та організації навчально-

тренувального процесу у ДЮСШ 

Веселинівської ОТГ, Коблівської ОТГ, 

Березанської ОТГ, Березнегуватської ОТГ, 

Куцурубської ОТГ, Чорноморської ОТГ. 

Виконання наказів МОН України від 

21.07.2003 № 486 «Про систему 

організації фізкультурно-оздоровчої 

роботи в ДНЗ, ЗНЗ, ЗПО та 

позашкільних навчальних закладах», 

від 02.08.2005 № 458 «Про 

затвердження Положення про 

організацію фізичного виховання і 

масового спорту в дошкільних, 

загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладах 

України», від 01.06.2010 № 521 «Про 

затвердження правил безпеки під час 

проведення занять з фізичної культури 

і спорту в загальноосвітніх навчальних 

лютий - 

березень  

 

Гаєвська А.Г., 

Юсупова С.В. 

 

2  Про стан організації навчально-тренувальної 

роботи в ДЮСШ Первомайського району, 

Березанській, Братській, Веселинівській 

ОТГ. 

 

 

березень -

квітень 

Кулішов О.Ю., 

Фішман Є.Д. 

 

3  Про стан роботи з фізичного виховання і 

масового спорту у Новопетрівській 

квітень - 

травень 

Гаєвська А.Г., 

Юсупова С.В 
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№ 

п/п 
Зміст заходу Обґрунтування необхідності змісту 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 5 

4   спеціальній ЗОШ-інтернаті Снігурівського 

району, Рацинській спеціальній ЗОШ-

інтернаті Вознесенського р-ну,  

Первомайському спеціальному ЗОШ-

інтернаті. 

. 

закладах», наказу МОН України від 

11.01.2006 № 4 «Положення про 

організацію фізичного виховання і 

масового спорту у вищих навчальних 

закладах», спільного наказу МОЗ та 

МОН України від 20.07.2009                

№ 518/674 «Про забезпечення медико-

педагогічного контролю за фізичним 

вихованням учнів», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 

05.11.2008 № 993 «Про затвердження 

Положення про дитячо-юнацьку 

спортивну школу» зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами 

Кабінету Міністрів  України № 549 від 

24.07.2013, № 601 від 19.08.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень -

листопад 

 

. 

1 5. КОНТРОЛЬ І КЕРІВНИЦТВО: 

a.  Здійснити контроль за:    

1 Підготовкою спортивних споруд закладів 

освіти області до роботи у новому 2018-2019 

навчальному році, весняно-літньому та 

осінньо-зимовому періодах 2019-2020 року. 

Збереження та модернізація 

спортивних споруд в закладах освіти.  березень, 

серпень, 

жовтень 

Гаєвська А.Г., 

Юсупова С.В., 

Фішман Є.Д. 
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№ 

п/п 
Зміст заходу Обґрунтування необхідності змісту 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 5 

2 2 Виконанням заходів щодо забезпечення 

проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості учнів загальної середньої 

освіти, інтернатних, професійних 

(професійно-технічних) закладів, закладів 

вищої освіти. 

Виконання Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2015 № 

1045 «Про затвердження порядку 

проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості населення 

України». 

вересень  

Гаєвська А.Г., 

Юсупова С.В., 

Фішман Є.Д. 

 

3  Виконанням заходів щодо забезпечення 

проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості учнів закладів загальної 

середньої освіти, закладів освіти 

інтернатного типу. 

Виконання Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2015 № 

1045 «Про затвердження порядку 

проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості населення 

України». 

 

 

травень, 

жовтень 

2019 

 

Гаєвська А.Г. 

4 3 Оздоровленням дітей, учнівської та 

студентської молоді у літній період. 

Виконання нормативних актів МОН 

України щодо оздоровлення учнівської 

та студентської молоді у літній 

канікулярний період. 

червень -

серпень 

Гаєвська А.Г., 

Юсупова С.В., 

Фішман Є.Д. 

 

5 4 Комплектацією контингенту ДЮСШ за 

спеціалізацією до ВУФК, на 2019-2020  

навчальний рік. 

 

Виконання Положення про ДЮСШ. 

вересень  

Кулішов О.Ю., 

Фішман Є.Д. 

 

6  Формуванням річної статистичної звітності 

за формою № 5-ФК (ДЮСШ) за 2019 рік. 

 

Забезпечення своєчасного формування 

державної статистичної звітності. 
листопад -

грудень 

Кулішов О.Ю., 

Фішман Є.Д. 
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№ 

п/п 
Зміст заходу Обґрунтування необхідності змісту 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 5 

7  Виконанням Плану заходів на 2019 рік щодо 

реалізації Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 року «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація». 

Виконання розпорядження 

Миколаївської облдержадміністрації 

від 31.10.2016 № 400-р Про 

затвердження плану заходів на 2017 

рік щодо реалізації національної 

стратегії з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 

року «Рухова активність – здоровий 

спосіб життя – здорова нація» в 

Миколаївській області» та надання 

звіту про виконання заходів. 

листопад -

грудень 

Юсупова С.В., 

Гаєвська А.Г., 

Фішман Є.Д. 

 

 

8  Виконанням заходів, спрямованих на 

реформування системи фізичного виховання 

учнівської та студентської молоді у закладах 

освіти. 

Виконання наказу МОН України від 

27.11.2008 № 1078 «Про затвердження 

заходів, спрямованих на реформування 

системи фізичного виховання 

учнівської та студентської молоді у 

закладах освіти». 

щокварталу  

Юсупова С.В., 

Гаєвська А.Г., 

Юупова С.В. 

Фішман Є.Д. 

 

9  Заходами щодо виконання Соціальної 

комплексної програми підтримки сім’ї та 

дітей, рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків в Миколаївській області на 2017-

2021 роки. 

Виконання рішення Миколаївської 

обласної ради від 22 грудня 2016 року 

№ 4 десятої сесії сьомого скликання 

(пункт 1.2.2.) 

 

до 03 числа 

щокварталу 

 

Юсупова С.В., 

Гаєвська А.Г. 

10  Виконанням обласної програми «Розвитку 

фізичної культури і спорту в Миколаївській 

Виконання рішення Миколаївської 

обласної ради, розпорядження 
щопівроку 

Кулішов О.Ю., 

Гаєвська А.Г., 
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№ 

п/п 
Зміст заходу Обґрунтування необхідності змісту 

Термін 
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1 2 3 4 5 

області на 2019-2022 роки». облдержадміністрації. Юсупова С.В., 

Фішман Є.Д. 

11  Планом заходів з реалізації Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року в Миколаївській області. 

Виконання розпорядження 

Миколаївської облдержадміністрації 

від 25.11.2013 № 349-р. 

до  

01.02.2019 

Юсупова С.В., 

Гаєвська А.Г. 

12  Виконанням заходів фізкультурно-

оздоровчої роботи з дітьми та молоддю з 

вадами розумового розвитку та підтримки 

руху Спеціальної Олімпіади. 

Виконання указу Президента України 

від 22.02.2010 № 202/2010 та 

розпорядження голови ОДА від 

15.11.2010 № 414 

щопівроку Гаєвська А.Г. 

13  Підвищенням кваліфікації тренерів дитячо-

юнацьких спортивних шкіл. 

Контроль за своєчасним 

проходженням курсової 

перепідготовки тренерів-викладачів 

ДЮСШ. 

впродовж 

року 

Фішман Є.Д. 

 

14  Про відволікання молоді Миколаївської 

області від наркоманії, алкоголізму та інших 

шкідливих звичок засобами фізичної 

культури і спорту. 

Виконання рішення колегії 

Миколаївської облдержадміністрації 

від 20.12.2007 № 9 ( пункт 2.8.) 

до 05 числа 

щокварталу 

 

Юсупова С.В., 

Гаєвська А.Г. 

15  Про схвалення стратегії розвитку фізичного 

виховання та спорту серед учнівської та 

студентської молоді до 2025 року. 

Колегія Комітету з фізичного 

виховання та спорту МОН України від 

21.12.2017 р. 

впродовж 

року 

Кулішов О.Ю., 

Юсупова С.В., 

Гаєвська А.Г., 

Фішман Є.Д. 
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16   Виконанням Обласної програми 

«Безбар’єрна Миколаївщина» на період до 

2020 року. 

Виконання рішення обласної ради від 

22.12.2016 року № 6 (розділ 4 пункт 6). 

до 

08.12.2019 

 

Гаєвська А.Г. 

 


