
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 
 

22.04.2019 смт Нова Водолага                                    № 74 

 

Про  результати  контролю  за 

станом навчання фізичної культури 

у  1-11-х  класах  у  2018/2019 

навчальному   році 
 

 Відповідно до плану роботи закладу  та графіку  внутрішнього  контролю 

на 2018/2019 навчальний рік   у період  з  03.03.2019 по 19.04.2019  

адміністрацією закладу здійснювався контроль  за станом  навчання фізичної 

культури  у 1-11-х класах  у 2018/2019 навчальному році. 

  Зміст контролю складався з 4-х етапів: 1 етап – підготовчий, який 

включав вивчення нормативно – методичних документів з питань викладання 

фізичної культури в 1 -11-х класах ( навчальні програми, нормативно – 

методичні аспекти щодо організації освітнього процесу); другий етап – 

індивідуальна робота з учителями, співбесіди за програмами і календарним 

плануванням, вивчення особистої документації вчителів, ведення  класних 

журналів, розуміння завдань навчання  дисципліни, участь учителів у 

методичній роботі; третій етап – відвідування уроків адміністрацією закладу, з 

метою з’ясування результативності роботи вчителів, виконання дидактичних 

вимог до освітнього процесу; четвертий етап – узагальнюючий. 

Враховуючи результати контролю 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити довідку про результати  контролю за станом навчання фізичної 

культури у 1-11-х класах (Додаток 1). 

2. Вважати роботу вчителів фізичної культури  1-11-х класів         

Звенигородської І.В. (2-3-й клас), Скляра В.В. (5-9-і класи) та Коротецької С.А. 

(10-11-ті класи) щодо забезпечення Державного стандарту початкової освіти та 
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Державного  стандарту базової та повної  загальної середньої освіти такою, що 

відповідає  достатньому рівню. 

3. Вчителям фізичної культури  Звенигородській І.В., Скляру В.В. та    

Коротецькій С.А. продовжити роботу щодо забезпечення у закладі достатнього 

рівня викладацької діяльності з фізичної культури. 

                                                                 З  01.09.2019 

4. Керівнику методичного об’єднання вчителів-предметників природничо-

математичного циклу Водолажченко Т.В. результати адміністративного 

контролю за станом  навчання фізичної культури у 2018/2019 навчальному році 

обговорити на черговому засіданні. 

                                                                                                                 До 01.09.2019 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б. 

результати  контролю за станом навчання фізичної культури у 1-11-х класах у 

2018/2019 навчальному році висвітлити у матеріалах  серпневої педагогічної 

ради. 

                                                                                                                       28.08.2019 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                              С.Ю.Єрмаков 

Калашник 

 

 
                                                           

    
 

 

 

З наказом  від  22.04.2019 № 74 ознайомлені: 

 

Калашник Л.Б._______ 

Коротецька С.А._______ 

Звенигородска І.В.____ 

Скляр В.В.___________ 
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                                                                                                                         Додаток 1 до наказу 

                                                                                      КЗ «Нововодолазький СНВК» 

                                                                                      22.04.2019 № 74 

 

Довідка  

про результати контролю за станом навчання фізичної культури у 1-11-х 

класах Комунального закладу «Нововодолазький санаторний навчально-

виховний комплекс» Харківської обласної ради 

 у 2018/2019 навчальному році 
 

 Відповідно до плану роботи закладу та графіку внутрішнього контролю 

на 2018/2019 навчальний рік у період з 03.03.2019 по 19.04.2019 адміністрацією 

закладу здійснювався контроль за станом навчання  фізичної культури у 1-11-х 

класах  у 2018/2019 навчальному році. 

 Зміст контролю складається з 4-х етапів: 1-й етап – підготовчий, який 

включав вивчення нормативно-методичних документів з питань викладання 

фізичної культури в 1-11-х класах (навчальні програми, нормативно-методичні 

аспекти щодо організації  освітнього процесу); 2-й етап – індивідуальна робота 

з учителями, співбесіди з програмами і календарним плануванням, вивчення 

особистої документації вчителів, ведення класних журналів, розуміння завдань 

навчання дисципліни, участь учителів у методичній роботі; 3-й етап 

відвідування уроків адміністрацією закладу з метою з’ясування 

результативності роботи вчителів, виконання дидактичних вимог до освітнього 

процесу; 4-й етап – узагальнюючий. 

 Освітній процес з фізичної культури забезпечують три вчителі фізичної 

культури: Коротецька Світлана Андріївна, спеціаліст, вчитель 10-11-х класів 

Звенигородська Інна Василівна, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, вчитель 

2-4-х класів; Скляр Віталій Вікторович, спеціаліст І  кваліфікаційної категорії, 

вчитель 5-9-х класів. 

 Під час перевірки встановлено: 

‒ календарно-тематичне планування уроків фізичної культури відповідає 

програмним вимогам, здійснюється вчителями з урахуванням методичних 

рекомендацій щодо навчання предмета у 2018/2019 навчальному році, які 

викладені у листі Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 



4 

 

1/9-343 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти 

навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році»; 

‒ документація ведеться відповідно до чинних науково-методичних 

рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнегнь учнів та 

оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних 

закладах Харківської області, затверджених наказом Головного 

управління освіти Харківської обласної державної адміністрації від 

05.10.20111 № 526(зі змінами), належним чином, усі  записи 

здійснюються своєчасно і охайно. 

У процесі контролю за станом навчання фізичної культури виявлено, що у 

закладі створено належні умови  для реалізації програми з фізичної культури, 

ст.35 «Про освіту», Положення про організацію фізичного виховання і масового 

спорту в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 № 458. На спортивному 

майданчику закладу та в спортзалі є відповідні комплекси для виконання 

програм: зона для бігу, стрибків, гімнастичне обладнання, баскетбольні щити, 

дрібний спортивний інвентар, спортивні тренажери. 

Упродовж 2018/2019 навчального року адміністрацією закладу відповідно 

20 уроків, із яких 20 проведено на високому науково-методичному рівні. 

До уроків вчителі ретельно готуються, володіють методикою  навчання 

предмета. Чітко формують завдання (як навчальні, так і виховні та розвиваючі). 

Так у ході уроку, реалізуючи завдання виховання, освіти та оздоровлення, 

вчителі Коротецька С.А., Звенигородська І.В., Скляр В.В. виявляють певний 

рівень майстерності: вміння оцінити дії учнів, знайти до кожної дитини свій 

підхід; визначити ефективність засобів і методів, які б дали можливість досягти 

поставленої мети, дбають про місце й умови проведення уроку. Їх уроки 

характеризуються високою моторною щільністю. Скляр В.В., Звенигородська 

І.В., Коротецька С.А. звертають увагу на підготовчий етап уроку: шикування, 

рапорт фізорга, чіткий вихід учнів для виконання вправ. Здійснюють контроль 

за виконанням вправ, забезпечують страхування і допомогу. Відпрацьована 

системна робота з фізоргами та командирами підрозділів, які відповідають за 
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порядок, дисципліну і підстраховку під час виконання вправ у підрозділах. 

Таким чином формується почуття колективізму, усвідомлення філософії життя- 

допоможи і підтримай товариша, один за всіх і всі за одного. Основною 

формою контролю рівня навчальних досягнень учнів на уроках фізкультури є 

техніка виконання рухомих дій. 

Відвідані уроки показують поступове підвищення результативності 

роботи, покращення рівня сформованості у дітей основних теоретичних знань 

та практичних навичок. 

Велику увагу вчителі приділяють вихованню в учнів бажання займатися 

спортом. Метою кожного уроку фізичної культури є формування в учнів стійкої 

мотивації до збереження і зміцнення свого здоров’я. 

У закладі вчителями проводиться різноманітна позакласна спортивно-

оздоровча робота з учнями. Для забезпечення можливості  задоволення потреб 

учнів у фізичній активності та фізичному розвитку працюють спортивні секції з 

тенісу та волейболу. З цих видів проводяться спортивні змагання. Стало 

традицією проведення спортивних свят «Тато, мама, я- спортивна сім’я» для 

учнів (вихованців) та їх батьків. 

Висновок:  

1. Визначити стан навчання фізичної культури у 1-11-х класах таким, що 

відповідає достатньому рівню. 

2. Схвалити послідовну і  результативну роботу викладачів фізичної 

культури Скляра В.В., Звенигородської І.В., Коротецької С.І. 

Рекомендації: 

1. Учителям Скляр В.В., Звенигородській І.В., Коротецькій С.І.: 

1.1. Забезпечувати контроль за дотриманням учнями правил техніки безпеки 

під час уроків фізичної культури. 

Постійно  
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1.2. Продовжити роботу щодо  регламентування часу проведення кожного 

етапу уроку, регулювати фізичне навантаження учнів, контролювати 

стан з пульсом, проводити вправи на розслаблення. 

Постійно 

 

Заступник директора з  

навчально-виховної роботи                                                            Л.Б. Калашник 

 

 

 

 

 

 

 

З довідкою ознайомлені: 

Скляр В.В.______ 

Звенигородська І.В.____ 

Коротецька .А._________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


