
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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Про міський огляд-конкурс 
на кращий стан фізичного виховання 
в закладах загальної 
середньої освіти міста Одеси 
у 2018/2019 навчальному році

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від
29.12.2018 №1491 «Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на 
кращий стан фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти», 
Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від
15.01.2019 № 6/ОД «Про обласний огляд-конкурс на кращий стан фізичного 
виховання в закладах загальної середньої освіти Одеської області у 2018-2019 
навчальному році», з метою підвищення якості освітнього процесу, 
стимулювання педагогічних колективів до творчої роботи з фізичного 
виховання, пропаганди здорового способу життя серед учнівської молоді, 
впровадження кращого педагогічного досвіду роботи з фізичного виховання 
в закладах загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Провести міський огляд-конкурс на кращий стан фізичного 
виховання в закладах загальної середньої освіти міста Одеси у 2018/2019 
навчальному році (далі -  Конкурс) в два тури (відбірковий та фінальний) у 
номінаціях «Кращі загальноосвітні навчальні заклади»:

- заклади загальної середньої освіти (кількість учнів до 700);
- заклади загальної середньої освіти (кількість учнів більше 700).
2. Затвердити склад організаційного комітету та журі Конкурсу 

(додатки 1,2).
3. Директорам закладів загальної середньої освіти:
3.1. Надати до 01.03.2019 до територіальних відділів освіти районів 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради матеріали закладів -  
учасників відбіркового туру згідно з умовами проведення Конкурсу (додаток
3 ).

4. Територіальним відділам освіти районів департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради, комунальній установі «Одеський методичний 
центр освітніх ініціатив»:

4.1. Провести відбір матеріалів учасників відбіркового туру та надати 
до 04.03.2019 матеріали переможців відбіркового туру до організаційного 
комітету для участі у фінальному турі.



5. Журі конкурсу до 22.03.2019 визначити переможців міського 
конкурсу та направити матеріали переможців до 01.04.2019 до 
організаційного комітету обласного конкурсу.

6. Директору комунальної установи «Одеський методичний центр 
освітніх ініціатив» Ярославцевій Н.О. забезпечити організаційно-методичний 
супровід проведення Конкурсу.

7. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради (Ковальчук І.В.) забезпечити висвітлення 
інформації про підсумки проведення Конкурсу на офіційних веб-сайтах 
Одеської міської ради та департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників 
директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради Скебало С.В., 
Столбову І.Є.

Директор департаменту

Гладонюк В.А., 
тел.776-03-69



Додаток 1 
до наказу
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
в і д « < ^  » 0*1 2019 №■

Склад
організаційного комітету

районного (міського) огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в 
закладах загальної середньої освіти м. Одеси у 2018/2019 навчальному році

Голова організаційного комітету: Становська А.І., начальник відділу дошкільної, 
загальної середньої, професійно-технічної освіти департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради;

Члени організаційного комітету:
- Гладонюк В.А., головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, 

професійно-технічної освіти департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради;

- Чернецька Л.С., методист комунальної установи «Одеський методичний 
центр освітніх ініціатив» департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради.



Додаток 2 
до наказу
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від « » М  2019 №

Склад журі
районного (міського) огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в 
закладах загальної середньої освіти міста Одеси у 2018/2019 навчальному році

Голова журі: Гладонюк В.А., головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 
середньої, професійно-технічної освіти департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради.

Члени журі:
- Чернецька Л.С., методист комунальної установи «Одеський методичний 

центр освітніх ініціатив» департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради;

- Берьозкін П.І., вчитель фізичної культури Одеської ЗОШ № 33;
- Гончарук Т.В., вчитель фізичної культури Одеської гімназії № 7;
- Цуніцький А.Г., вчитель фізичної культури Одеської ЗОШ №31;
- Шапкін І.О., вчитель фізичної культури Одеської ЗОШ № 56.



Додаток З 
до наказу
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
віц « & ¥ » 2019 №

Умови проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного 
виховання в закладах загальної середньої освіти 

Інформаційний лист навчального закладу

1. Кількість класів у закладі_______________________________ .
2. Кількість учнів усього в закладі_______________________________________ (по класах)
3. Кількість учнів, що відвідують навчальні заняття з фізичного виховання та спорту: всього

4. Кількість учнів, що відвідують 3 навчальні години фізичного виховання на тиждень у продовж
навчального року: всього______________________.

5. Кошти, витрачені на фізичне виховання та спорт у закладі:

Усього

Витрачено коштів на фізичне виховання
Ремонт спортивних споруд Придбання

Всього
балівКапітальний Поточний Спортивний

інвентар
Спортивна

форма

6. Спортивна база закладу:
Наявність спортивних споруд Кількість Загальна площа, 

кв.м
Орендованих Всього

балів
Наявність пристосованих 

приміщень для занять фізичною 
культурою і спортом

Наявність майданчиків
Наявність спортивних залів

Наявність басейнів

7. Навчально-методична робота у закладі:
Наявність 

комп'ютерної бази 
даних фізичної 

підготовленості учнів

Впровадження нових 
педагогічних 
технологій, 

інноваційних підходів 
(коротка 

характеристика)

Наявність авторських 
програм, якими керується 
педагогічний колектив по 

організації фізичного 
виховання

Всього
балів

8. Медичне обслуговування у закладі:
Наявність
медичног

0
кабінету

Наявність
лікаря

Оснащення 
медичного кабінету 
(фізіотерапевтични 

м обладнанням)

Наявність 
фахівця з 

лікувальної 
гімнастики

Паспорт
(листок)
здоров'я

Книга
медичного

обстеження

Всього
балів

9. Робота з навчання по плаванню (за наявності басейну) або організоване відвідування інших 
басейнів:

Кількість 
учнів всього

Кількість учнів, 
які не вміють 

плавати

Відсоток Кількість учнів, які 
навчені плаванню за 

звітний період

Відсоток Всього балів



10. Наявність спортивних класів:
Кількість спортивних 

класів
Кількість учнів Види спорту, що культивуються у 

закладі освіти
Всього
балів

11. Секційна та гурткова робота у закладі:
Кількість

учнів
всього

Кількість
секцій
(види

спорту)

Кількість 
учнів, що 

займаються у 
секції

Фах
викладача,

вчителя,
тренера

Кількість
спортивних

гуртків
(види

спорту)

Кількість 
учнів, що 

займаються

Фах
викладача,

вчителя,
тренера

Всьог
0

балів

12. Методична робота у закладі:
Тематика

методичних
зборів

Кількіс
ть

У закладі 
освіти

Міські Район
ні

Обласні Всеукраїн
ські

Всього
балів

Засідань
(об'єднань)
Семінарів

Конференцій

13. Фізкультурно-масова та фізкультурно-оздоровча робота у закладі:
Кількість 

учнів 
всього у 
закладі

Участь у змаганнях 
(заходах)

Кількість 
учнів, які 

взяли 
участь у
заходах

Участь у змаганнях за 
межами закладу

Кількість 
учнів, 

що взяли 
участь

Всього
балів

Назва
заходів,
змагань

Кількість Назва
заходів,
змагань

Кіль
кість

14. Організація фізкультурно-масової роботи з батьками у закладі:
Спортивно-масові заходи із залученням батьків 

(назва)
Кількість за рік Всього балів

15. Робота з оздоровлення учнів у закладі:
Всього
учнів

Кількість груп 
оздоровчої 

спрямованості

Кількість 
учнів, що 

займаються

Наявність
спеціального
обладнання

Кількість учнів 
внесених за 

станом 
здоров'я до 
спеціальної 

медичної групи

Кількість 
учнів, що 
відвідуют 

ь
спеціальн 
і заняття

Наявність Всього
балів

Фахівця Спеціальн
их

приміщень

16. Туристична робота у закладі:
Всього учнів 

у закладі
Туристичні заходи 

(назва)
Проведено за рік Кількість

учасників
Всього
балів



7. Пропагандистська та агітаційна робота у закладі:
Фотосте

нди
Кількість Заходи із залученням 

видатних спортсменів
Наявність музею 

(кабінету) 
фізкультурно- 

спортивної тематики

Фото та відео 
матеріали

Всього
балів

Назва заходу Кількість

Також враховується:

- пропагандистська та агітаційна робота;
- наявність інструктивних, інформаційних матеріалів (описово), фотостендів 
у закладі загальної середньої освіти;
- заходи із залученням видатних спортсменів;
- наявність музею на фізкультурно-спортивну тематику;
- наявність відеоматеріалів щодо спортивно-масової роботи у закладі;


