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НАКАЗ 

01.11.2017                                                                                                                                 № 59 

 

Про стан викладання  

фізичної культури в школі 

 

На виконання перспективного та річного плану роботи школи, відповідно до наказу по 

школі від 07.11.2014 №120 та 20.02.2015 №15 «Про вивчення стану викладання предметів 

інваріантної складової у 2016-2017 навчальному році» адміністрацією школи було перевірено 

стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізичної культури в 1-9 класах у 

квітні 2017 року. 

Відвідані уроки, позакласні виховні заходи, проаналізовано кадрове, матеріально-

технічне забезпечення предмета, рівень організації навчально-виховного процесу, стан 

фізичного виховання учнів. 

В 1 класі фізичну культуру викладає класний керівник Волошин Л.А. в 2-9 класах – 

вчитель Колташов І.С.. 

Викладання курсу в школі здійснюється в 1 класі за «Навчальними програмами для 

загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1 - 4 класи», 

затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України наказ від 12.09.2011 

року № 462 , у 2-4 класах згідно з « Навчальною програмою з фізичної культури для учнів 1-

4 класів ЗНЗ» , рекомендованою Міністерством освіти і науки України (наказ від 20 червня 

2006 року №469); в 5-9 класах згідно з «Навчальною програмою з фізичної культури для 

учнів 5-9 класів ЗНЗ», рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист від 1 

липня 2009 року №1/11-4630). 

Учителі Волошин Л.А, Колташов І.С. ознайомлені з вимогами навчальних програм, 

методичними рекомендаціями щодо викладання фізичної культури в 2016/2017 навчальному 

році, окремими нормативними документами з предмета, методичними посібниками. Про це 

свідчить складене педагогами календарно-поурочне планування у 1-9 класах. Розроблено 

також учителями плани-графіки розподілу навчального матеріалу на ІІ семестр, план 

проведення фізкультурно-масової роботи, наявні плани-конспекти уроків. 

Відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці у 

загальноосвітніх навчальних закладах з учнями проводяться відповідні інструктажі 

(вступний, первинний, позаплановий, цільовий) з безпеки життєдіяльності на заняттях з 

фізичної культури. Про проведення інструктажу робиться запис у відповідних журналах 

(«Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів» та на сторінці 

предмета «Фізична культура» у класному журналі). Інструкції з безпеки життєдіяльності 

зібрані та зберігаються у педагогів. 

Навчальні заняття зі школярами проводяться на базі спортивного майданчика та 

спортивної зали. На спортивному майданчику є відповідний комплекс нестандартного 

обладнання ( ігрові майданчики – волейбольне та футбольне поля, майданчик для занять із 

молодшими школярами, зони бігу, турніки). Спортивна зала забезпечена необхідним 

гімнастичним обладнанням, на 85% дрібним спортивним інвентарем. Обладнання належним 

чином систематизовано та якісно зберігається.  



Взаємини між учасниками навчально-виховного процесу будуються на принципах 

педагогіки співробітництва. 

Належною є рухова підготовка вчителів, показ рухів виконуваних фізичних вправ. 

Дохідливо та логічно подається навчальний матеріал, концентрується увага учнів на 

основних поняттях, добираються цікаві факти з життя. 

Більшість відвіданих уроків Волошин Л.А, Колташова І.С., характеризується раціонально 

вибраною структурою. Учителі дотримуються головних вимог до сучасного уроку 

фізкультури: забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього 

здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі; забезпечення освітньої, 

виховної, оздоровчої спрямованості; формування в учнів умінь і навичок самостійно 

займатися фізичними вправами; забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із 

застосуванням елементів інноваційних методів навчання та реалізації міжпредметних 

зв’язків. 

На уроках у 6 класі забезпечується інтенсивний розвиток в учнів основних рухових умінь 

з урахуванням сенситивних періодів розвитку дітей шкільного віку. Заняття 

характеризуються високою моторною щільністю, реалізацією принципів індивідуалізації та 

диференціації навчання. Підбиваючи підсумки частини чи всього уроку, педагог 

використовує метод розбору, у 9 класі він має колективний характер. 

На більшості відвіданих уроках і позакласних заняттях оптимально були розв’язані 

триєдині завдання (освітні, виховні, оздоровчі), а також розвивались в учнів краса рухів, 

постава, грація, виховувалось терпіння, загальна витривалість, самодисципліна, воля до 

досягнення гуманної перемоги. Вдало використовувались методи заохочення, що сприяло 

підвищенню результативності діяльності школярів. 

Оптимально дозувались фізичні навантаження на уроках учителя Волошин Л.А. у 1 класі. 

При цьому застосовувались різні засоби: повідомлення теоретичних знань в інтервалі 

відпочинку, зміна діяльності тощо. Уроки вчителя Волошин Л.А., відзначаються 

різноманітністю змісту, вибором раціональних форм організації діяльності учнів, а особливо 

ігровою. В процесі викладання оптимально реалізує дидактичні принципи навчання: 

свідомості та активності, наочності, доступності та індивідуалізації, системності та 

послідовності тощо. 

Учителі на високому рівні домагаються виконання навчальної програми. Під час 

тематичного оцінювання за навчальні нормативи в класний журнал виставляють єдиний бал 

за виконання вправ. Прийом нормативів характеризується високою організованістю. На 

кожному уроці використовуються різні форми перевірки опанування учнями теоретичних 

знань і сформованості практичних умінь: індивідуальний виклик, оцінювання в групах, 

вибіркове оцінювання, взаємооцінювання учнями рухових дій, виконаних товаришами. 

 

                          Результати вивчення рівня фізичної підготовки учнів     

Клас Кількість 

учнів 

Рівень навчальних досягнень ПІБ вчителя 

початковий  середній достатній високий 

1 Оцінювання вербальне Волошин Л.А. 

2 Оцінювання вербальне Колташов І.С. 

3 Оцінювання вербальне Колташов І.С. 

4 3 -    Колташов І.С. 

5 3 -    Колташов І.С. 

6 2 -    Колташов І.С. 

7 4 -    Колташов І.С. 

8 5 -    Колташов І.С. 

9 3 -    Колташов І.С. 

 

 



Але під час вивчення стану викладання фізичної культури виявлені й недоліки в роботі: 

 неякісною є робота вчителів з учнями, їх батьками, класними керівниками щодо 

обов’язковості спортивної форми в усіх учнів ; 

 на уроках фізкультури неналежно реалізуються міжпредметні зв’язки з анатомією й 

фізіологією людини, гігієною; 

 результати проміжних тестувань не стали орієнтирами для подальшої корекції роботи 

учнів щодо вдосконалення рівня їх особистої фізичної підготовленості  і для внесення 

корективів щодо раціонального використання форм і методів навчання 

Виходячи з вищезазначеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відзначити послідовну та результативну роботу вчителів фізичної культури Волошин 

Л.А., Колташова І.С. 

2. Волошин Л.А., Колташову І.С., вчителям фізичної культури: 

2.1. Забезпечити неухильне виконання навчальної програми з фізичної культури для 1-9-х 

класів.  

        Упродовж 2017/2018 н.р. 

2.2. Продовжити виховну роботу з фізичної культури, готувати учнів до участі у 

спортивних змаганнях. 

        Упродовж 2017/2018 н.р. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

                                                               Директор школи                            Є.В. Кердань 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Волошин Л.А. – ____________ 

Колташов І.С - _____________ 

 


