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  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

20.04.2016 смт Нова Водолага № 87 

 

 

Про результати тематичного 

контролю щодо стану навчання  

фізичної культури у 1-11-х класах 

 

 Відповідно до плану роботи закладу та графіку внутрішнього контролю 

на 2015/2016 навчальний рік у період з 05.04.2016 по 20.04.2016 

адміністрацією закладу здійснювався тематичний контроль щодо стану 

навчання фізичної культури у 2015/2016 навчальному році. 

         Перевіркою встановлено: 

- навчально-виховний процес на уроках фізичної культури забезпечують 

вчителі Скляр Віталій Вікторович, спеціаліст І кваліфікаційної категорії (5-

11-ті класи) та Звенигородська Інна Василівна, спеціаліст ІІ кваліфікаційної 

категорії (1-4-і класи); 

- учителі Скляр В.В. та Звенигородська І.В. працюють відповідно до чинних 

програм та методичних рекомендацій щодо навчання фізичної культури у 

2015/2016 навчальному році. Порушень не виявлено. 

- взаємовідносини між учасниками навчально-виховного процесу будуються 

на принципах педагогіки співробітництва. 

 Переважна більшість уроків характеризується раціонально вибраною 

структурою. Учителі дотримуються головних вимог до сучасного уроку 

фізичної культури: диференційований підхід до учнів з урахуванням стану 

їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі, 

освітньої, виховної, оздоровчої та інструктивної спрямованості; формування 

в учнів умінь і навичок самостійно займатися вправами; оптимізації 
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навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних 

методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків. 

 Уроки вчителів Скляр В.В. та Звенигородської І.В. відзначаються 

різноманітністю змісту, вибором раціональних форм організації діяльності 

учнів 1-11-х класів. У процесі навчання фізичної культури реалізуються такі 

дидактичні принципи навчання, як свідомість та активність, наочність, 

доступність та індивідуалізація, систематичність, послідовність та науковість. 

Учителі на високому та достатньому рівні домагаються виконання учнями 

навчальної програми. 

 На підставі вищезазначеного 

 НАКАЗУЮ: 

1. Визнати роботу вчителів з фізичної культури Звенигородської І.В. та 

Скляра В.В. щодо навчання предмета такою, що відповідає достатньому 

рівню. 

2. Учителям фізичної культури Скляру В.В. та Звенигородській І.В.: 

2.1. Регулювати фізичне навантаження учнів згідно з їхніми віковими і 

статевими особливостями. 

Постійно 

2.2. Урізноманітни методи навчання, що застосовують на уроках фізкультури, 

щоб уникнути шаблонності в плануванні навчальних занять. 

З 01.09.2016 

2.3. Регулярно організовувати змагання в рамках шкільної спартакіади, 

залучати якомога більше учнів у секцію баскетболу, волейболу та тенісу, 

проводити змагання між класами, щоб стимулювати інтерес учнів до фізичної 

культури. 

З 01.09.2016 

2.4. Суворо дотримуватися техніки безпеки під час проведення уроків. 

Систематично проводити інструктажі з питань техніки безпеки з 

відповідними записами в журналі. 
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Постійно 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Калашник Л.Б. 

 

Директор        С.Ю.Єрмаков 

 

Матюшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Калашник Л.Б._______ 

Скляр В.В._______ 

Звенигородська І.В._______ 


