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Вступ 
           Столицею степового краю називають місто Кіровоград – славне 

працьовитими людьми, багате своєю історією та традиціями, значні здобутки 

мимаємо і на педагогічній ниві. Справу Василя Олександровича 

Сухомлинського та інших славетних педагогів продовжує і колектив 31-ї 

школи.        

          Збереження життя населення, зокрема дітей і підлітків, а також 

поліпшення стану навколишнього середовища – стратегічний напрямок у 

державній політиці України. 

 Приорітетність проблеми здоров’я дітей, підлітків і молоді зумовлена 

різким погіршенням стану їхнього фізичного, психічного, інтелектуального, 

духовного розвитку та життєздатності, відсутністю світоглядної установки на 

домінуючу цінність здоров’я. 

 Проблеми здоров’я підростаючого покоління неможливо вирішити тільки 

зусиллями медиків. Збереження та поліпшення здоров’я учня має бути 

напрямом номер один в діяльності освітніх закладів. Школа разом з батьками, 

медиками має переконати підлітків, що кожен з них має шанс жити 

повноцінним життям без хвороб. І цей шанс – здоровий спосіб життя.  

           Саме над такою суспільно важливою проблемою працює педагогічний 

колектив комунального закладу  «Навчально-виховне об'єднання – 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 

дитячої та юнацької творчості «Сузір'я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 
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В 31-й школі дружний колектив однодумців. Директором закладу працює 

Тиханська Тетяна Іванівна, її заступниками Лисенко Олена Іванівна, Табальчук 

Світлана Володимирівна, Чернат Марія Михайлівна. При школі працює Центр 

дитячої та юноцької твлрчості «Сузір’я» (завдуюча Долока Світлана 

Миколаївна). Учні школи відвідують гуртки і секції закладу. 

Школа має 32 сучасних обладнаних навчальних кабінети, 2 спортивні зали 

(36х12м та 5х20м), які обладнані до навчально-методичних та наукових вимог, 

спортивну площадку з нестандартним обладнанням. 

 Короткі відомості про заклад 

З жовтня 2006 року школа була експериментальним навчальним закладом 

всеукраїнського рівня (наказ МОН України № 689 від 09.10.2006р. "Про 

проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітньої школи 

№31 м. Кіровограда"). 

Програма затверджена педагогічною радою школи (протокол №18 від 

01.11.2005р.). 

Протягом 2012-2013 навчального року тривав останній - V етап 

експериментальної роботи – коригуючий. 
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У грудні 2012 р. успішно завершилась експериментальна робота ( наказ 

МОМіС України № 1433 від 18.12.12р) 

Протягом 2014-2015 навчального року педагогічний колектив школи 

працює за темою: "Створення оптимального освітнього середовища для 

формування духовно-моральної компетентності учнів". 

Навчальний заклад має статус навчально-виховного об'єднання у складі: 

 - відділення І ступеню – початкова школа ( 1-4 кл.); 

 - відділення ІІ ступеню – гімназійні класи та основна школа ( 5-9 кл.); 

 - відділення ІІІ ступеню – гімназійні класи та старша школа  ( 10-11 кл.); 

 - ЦДЮТ "Сузір'я“ 

В  ЦДЮТ “Сузір’я” працюють  гуртки: 

 хореографічний 

 «Будьмо здорові» 

 вокального співу 

 сольного співу 

 бісероплетіння 

 краєзнавчий 

 крій та шиття 

 інтелектуального розвитку 

 “Юні музеєзнавці” 

 психологічний гурток “Рівний рівному” 

При школі працюють спортивні секції: 

• Легка   атлетика 

• Баскетбол  

• Дзю-до 

• Футбол 

• Художня гімнастика 

• Гандбол 

• Корегуюча гімнастика 

Наші досягнення: 

 Школа є дійсним членом Європейської мережі Шкіл сприяння здоров’я ( з 

2006р.). 

 Школа є дійсним членом Всеукраїнської  асоціації Шкіл майбутнього ( з 

2008р.). 

 В 2008р. на базі закладу була проведена  всеукраїнська науково-практична 

конференція. 

  Наш навчальний заклад брав участь у XII, XIV Міжнародних виставках 

навчальних закладів "Сучасна освіта України - 2009", "Сучасна освіта 

України - 2011“ 
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 Школа входить до національної мережі Шкіл сприяння здоров’ю. 

 У2006р. та 2012 р.  заклад зайняв перше місце у міському, обласному та 

всеукраїнському конкурсах на кращу модель Школи сприяння здоров’ю 

всеукраїнського конкурсу. 

 6 квітня 2012 р. – участь у міжнародній конференції у м. Харкові . 

Кількість працівників школи – 102 

Кількість педагогічних працівників – 68 

Учителів спеціалістів – 14 

Учителів ІІ категорії – 10 

Учителів І категорії – 10 

Учителів вищої кваліфікаційної категорії – 41 

Старших учителів – 18 

Учителів-методистів – 11 

Відмінників освіти України – 9 

Працівників ЦДЮТ – 7 

Кількість техпрацівників та робітників по обслуговуванню персоналу – 34 

Загальна кількість учнів школи – 887 

 

 Напрямки та завдання педагогічного колективу: 

Діяльність закладу здійснюється за такими основними напрямами: 

1. трансформування наукових ідей у педагогічну практику; 

2. науково-методична підтримка інноваційної  діяльності в освітній галузі; 

3. наукові пошуки та експериментальна робота; 

4. консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку 

освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-

педагогічних наук. 

5. З метою реалізації визначеної проблеми та здійснення напрямків роботи  

вирішуються такі завдання: 

- діяльність працівників закладу спрямовувати на підвищення якісного рівня 

освітніх послуг шляхом модернізації змісту шкільної освіти (організація 

роботи в гімназійних, профільних класах); 

- удосконалення змістового наповнення підготовки педагогічних кадрів у    

контексті реалізації завдань, визначених Галузевою програмою впровадження 

профільного навчання. 

6. Виховання у дітей та молоді цілісної системи цінностей і духовних 

пріоритетів. 

7. Формування професійної компетентності педагогів на основі особистісно 

орієнтованого підходу та шляхом створення інноваційного середовища. 

8. Підвищення професійної компетентності педагогів на основі діагностики. 
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9. Стимулювати формування компетентностей саморозвитку та самоосвіти 

педагогів та учнів. 

10. Здійснення комплексної оцінки професійної діяльності педагогів, які 

атестуються та визначення впливу атестації на формування їх творчої 

особистості. 

11. Вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду 

використання інноваційних технологій і сучасних форм організації 

навчально-виховного процесу. 

12. Пошук нових інновацій та досконалих концепцій, принципів, підходів до 

освіти, суттєвих змін у змісті, формах, методах навчання, виховання, 

управління навчально-виховним процесом. 

13. Дотримання християнської моралі, справедливості, доброти, милосердя, 

патріотизму. 

14. Забезпечення розвитку інтересів, здібностей, нахилів учнів у системі   

позаурочної роботи. 

15. Організація контролю за результатами навчально-виховного процесу та 

забезпечення системним підвищенням кваліфікації та професіональної 

майстерності учителів. 

16. Ефективно залучати до управління школою учнів, батьків, громадськість 

через організацію шкільного самоврядування, працювати за принципом 

освітянського "трикутника". 

17. Психолого-педагогічне діагностування і проектування рівнів фізичного, 

психічного, інтелектуального, креативного розвитку учнів; 

18. Вироблення в освітньому процесі цілісної єдності педагогічного та 

учнівських колективів; 

19. Формування особистісної самореалізації, стимулювання творчої 

активності, повноцінний розвиток індивідуальних рис характеру, 

зорієнтованих на зміцнення здоров’я, духовності, національної свідомості, 

гідності, культурне зростання та успішність у навчанні обдарованих учнів; 

20. Дослідження і корекція рівня валеологічної освіти вчителів, їхнього 

творчого потенціалу; 

21. Формування нової ментальності учнів; 

22. Усвідомлення всіма місії закладу як "Школа культури здоров’я" - 

висококультурної, інтелектуально розвиненої здорової людини. 

23. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних 

навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення 

фізичного та психічного здоров’я учнів. 
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Вчителі фізичної культури  
 

     
       Снісаренко                      Лисак                     Андрієнко   

           Євген                          Тетяна                    Владислав 

   Валентинович                 Іванівна                 Вікторович 
вчитель вищої категорії   вчитель вищої категорії     молодий спеціаліст 

      старший учитель             вчитель-методист                               

 

Лисак Тетяна Іванівна – вчитель фізичної культури нашої школи має 

вищу категорію, педагогічне звання «Вчитель-методист». Тетяна Іванівна - 

голова міського методичного об’єднання вчителів фізичної культури, член 

творчої групи вчителів фізичної культури при Кіровоградському обласному 

інституті педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського. Досвід роботи вчителя 

вивчається вчителями фізичної культури міста, області. Вчитель приймає 

активну участь у підготовці і розробці методичних матеріалів. Зокрема, нею 

підготовлені методичні розробки: «Модульно-розвивальна система на уроках 

гімнастики», методичні картки. Вона була переможцем міського та обласного 

конкурсу «Вчитель року». 

Снісаренко Євген Валентинович – вчитель фізичної культури вищої 

категорії, старший учитель. Переможець міського конкурсу «Вчитель року», 

лауреат обласного конкурсу. Переможець конкурсу на кращий інноваційний 

урок з футболу. Проводить цікаві уроки з футболу для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури Кіровоградського обласного 

інституту педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського. 

Андрієнко Владислав Вікторович - вчитель фізичної культури, молодий 

спеціаліст. Працює в навчальному закладі з грудня 2014 року. 

 Методичне об’єднання вчителів фізичної кулбьтури працює над 

вирішенням проблеми: «Урок – основна форма роботи з фізичної культури в 

школі. Методи організації і побудова уроку». 
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Щоб  зробити  дитину   розумною   і     розсудливою, 

зробіть її міцною і здоровою. 

Хай  вона  бігає,  стрибає, пустує, хай грає і діє,  

перебуває у безперервному русі. 

Ж.-Ж. Руссо 

Навчальний заклад забезпечує реалізацію права громадян на здобуття 

повної загальної середньої освіти, у своїй діяльності керується  Концепцією 

України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, власним 

статутом, іншими правовоми актами. 

Головна мета школи – забезпечити умови для морального, 

інтелектуального, фізичного, культурного, художньо-естетичного розвитку 

учнів, виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає 

освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними 

чинниками соціального прогресу. 

В своїй роботі вчителі фізичної культури керуються нормативно-

правовими документами, програмами: 

o «Національна доктрина розвитку фізичної культури». 

o Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації». 

o 1-4 класи користуються програмою, розробленою згідно державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти «Фізична культура» 

(1-4 класи автор Круцевич Т.Ю. та інші, 2011 рік. Рекомендовано для 

використання в основній (старшій школі) загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням українською мовою (лист Міністерства освіти і науки 

України від 26.08.2014року № 1/9-425). 

o 5-6 класи «Фізична культура» 5-6 (автор Круцевич Т.Ю. та інші, 2012 рік. 

Рекомендовано для використання в основній (старшій школі) 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою 

(лист Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014року № 1/9-425). 

o 7 клас Програма «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних 

закладів 5-11 класи» (Варіативні модулі за загальною редакцією Круцевич 

Т.Ю. та інші) (лист Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014року 

№ 1/9-425). 

o 8-9 класи Програма «Фізична культура 5-9 класи. Фізична культура в 

школі, нова навчальна програма (Варіативні модулі за загальною 

редакцією Круцевич Т.Ю. та інші) (лист Міністерства освіти і науки 

України від 26.08.2014року № 1/9-425). 
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o 10-11 класи – «Фізична культура для загальноосвітніх закладів 10-11 класи 

)за редакцією Круцевич Т.Ю. та інші) (лист Міністерства освіти і науки 

України від 26.08.2014року № 1/9-425). 

Організація роботи з фізичного виховання в нашій школі характеризуєтьсчя 

різноманітністю форм: 

1. Урок фізичної культури. 

2. Фізкультхвилинки на уроках, рухливі ігри на перервах. 

3. Позакласна робота (заняття у секціях, змагаеня, спортивні свята, 

екскурсії, походи) 

Турис-

тичні

походи

Місячник

фізичного виховання

Гуртки

фізичної

культури

Змагання, 

конкурси

Спор-

тивні

секції

Масові

заходи

Походи

Ігри

 
 

Всі форми шкільного фізичного виховання дозволяють значно покращити 

здоров’я, фізичну підготовленість, рухову активність учнів. 

Провідну роль у навчально-виховному процесі з фізичного виховання 

школярів відведено вчителю фізичної культури. Це зобов’язує його постійно 

дбати про свій професійний і  духовний зріст, бути взірцем для учнів, прикладом 

для учнів, пропагандистом фізичної культури і спорту, здорового способу життя. 

Основні завдання, які розв’язують вчителі фізичної культури нашого  

навчального закладу наступні:  

 зміцнення здоров’я і сприяння гармонійному розвитку дитини;  

 формування свідомого ставлення до здоров'я як найвищої соціальної 

цінності; 

 сприяння фізичному розвитку дитини; 
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 впровадження методичних підходів до фізичного виховання на основі 

принципу «рух назустріч природі» 

 здійснення моніторингу стану здоров'я учнів, рівня фізичного розвитку та 

фізкультурно-оздоровчої роботи; 

 оцінювання учня з урахуванням діапазону реальних можливостей; 

 використання інноваційних здоров'язберігаючих освітніх технології та 

особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання з метою 

підвищення інтересу до уроків фізичної культури. 

Вплив кожного уроку на учнів є різнобічним. Фізичні, розумові та вольові 

зусилля дітей поєднуються таким чином, що вцілому забезпечується ефект 

гармонійного розвитку учнів на фоні підримання оптимального рівня їх 

працездатності. 

Робота вчителів грунтується    на    розвитку    загальної фізичної    

підготовки    з    одночасним    удосконаленням природних нахилів дитини до 

певного виду спорту на основі принципу природо відповідності. Головним 

компонентом у структурі навчальної діяльності з фізичного виховання є 

мотивація. Це складна багаторівнева система збудників, що включає потреби, 

мотиви, інтереси, ідеали, прагнення, установки, емоції, цінності, тощо. У 

загальному розумінні мотив – це те, що стимулює людину до певної дії.  

 Вчителі фізичної культури навчального закладу в організації навчально-

виховного процесу   постійно враховують той факт, що одним із основних 

компонентів мотивації є інтерес. Необхідною умовою формування інтересу до 

занять фізичною культурою є надання учням можливості показати свої здібності. 

Чим активнішими є методи навчання, тим легше зацікавити школярів. Тому 

вчителі фізичної культури намагаються організувати роботу так, щоб допомогти 

кожному учневі відчути себе здібним, потрібним, цікавим для вчителя і 

товаришів, адже це – надійний стимул для майбутнього навчання, занять 

фізкультурою із захопленням, відчуттям власної гідності. Для того, щоб 

достеменно знати, що потрібно дітям, що їх турбує, стан здоров’я, що вони 

чекають від занять фізкультурою, які мають спортивні захоплення, я проводять 

на початку навчального року анкетування учнів, аналізують відповіді, шукають 

шляхи вирішення тих проблем, які виникають, намагаються попередити їх.  
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Для зміцнення здоров’я учнів, їх загартування, вчителі використовують  

кожну можливість проведення уроків на свіжому повітрі. 

 

стройові і

загальнорозви-

ваючі вправи

вправи основ-

ної, спортивної

і ритмічної

акробатики

гімнастика, 

легка атлетика

катання на

ковзанах, 

санчатах, 

велосипедах

пішохідні і

лижні

прогулянкитанцювальні

вправи

рухливі та

спортивні ігри

гігієнічні і

загартуваль-

ні процедури

 
 

Серед      модулів програми  фізичного виховання загальноосвітніх шкіл 

найбільша кількість часу приділяється спортивним іграм. Це   баскетбол,   

волейбол,   футбол. Практика роботи вчителів Лисак Т.І., Снісаренко В.Є. 

показала, що при   сумлінному, грамотному використанні функціональна музика 

може стати гарним помічником у роботі в кожнім з цих випадків. 
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Зокрема,  у навчанні школярів волейболу. Розвиваючи такі необхідні 

школярам якості, як спритність, влучність, швидкість, витривалість, уміння 

швидке орієнтуватися і приймати рішення в складній, щомиті мінливій ігровій 

обстановці, волейболу тим самим робить істотний позитивний вплив і на 

рішення інших задач фізичного виховання учнів. 

Зокрема, Вправа «Волейбол» — підкинувши м'яч, передати його 

напарнику верхньою або нижньою передачею або подачею. 

Вправа «Футбол» — підкинувши невисоко м'яч, вдарити його ногою знизу, 

щоб він полетів напарнику до рук (так, як воротар вибиває м'яч у поле, але не 

сильно). 

Гра «Снайпер» дуже корисна дія закріплення техніки метання, особливо у 

початковій та середній школі. У середній школі вчителі трохи удосконалили 

правила відповідно до віку учнів. По-перше, нехай команда хлопців грає проти 

команди дівчат (у змішаних командах переважно грають більш спритні хлопці, а 

дівчата простоюють). Кому з гравців попав м'яч, той і метає його, намагаючись 

влучити у гравця суперників. По-друге, щоб урівняти шанси на перемогу, треба 

обмежити можливості хлопців, наприклад, дозволивши їм влучати тільки у ноги 

дівчат, або взагалі нижче колін. Можна ускладнити правила, запровадивши 

систему штрафів: зробив помилку, порушив правила — віддай м'яч супернику. 

Гра стає цікавішою, учні самі виправляють помилки, допомагають один одному. 

Описані вправи дають змогу розвинути в учнів рухливість у верхніх 

кінцівках, навчити повороту тулуба, «проводжанню» снаряда,  виконанню руху 

ліктем вперед і швидким  «несіпаним» рухам. Набуті закріплюються домашніми 

завданнями. 

Вчителі помітили, що широкий спектр фізичних вправ і навчальних 

завдань, традиційно пропонованих на уроках волейболу, учні виконують з 

набагато більшим, ніж звичайно, бажанням і результативністю, якщо їх 

зацікавити музикою. 

У музично стимульовані завданнях з волейболу включають прості або вже 

освоєні технічні дії, що не мають потреби в спеціальному поясненні і 

розучуванні, а виконуються відразу ж у міру їхнього показу вчителем, без 

традиційної втрати часу між вправами на деталізовані усні пояснення.  

На уроках фізичної культури за мету вчителі Лисак Т.І., Снісаренко Є.В., 

Андрієнко В.В. ставлять формування свідомого ставлення до власного здоров'я, 

з цією метою широко використовують ігрові форми. Наприклад для формування 

знань про позитивний вплив загартування на підростаючий організм 

використовують гру «Покажи через танець», під час якої діти не тільки 

відпрацьовують навички танцювальних рухів, але й на емоційному рівні 

запам'ятовують, що сонце, повітря та вода є найкращими помічниками при 

загартуванні.  

При вивченні модуля «Волейбол» у 5 класі після ознайомлення з прийомами 

передачі та прийому м'яча, вчителі проводять навчальну гру «Не упусти м'яча», 
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під час якої основним завданням учнів є не виграти, або показати навички гри, а 

не впустити м'яч додолу, це, як правило добре в них виходить. Результатом саме 

такої побудови уроку призводить до того, що діти не втрачають цікавості до гри в 

волейбол, що часто відбувається коли перша ж гра проводиться за правилами і 

учні, як правило з нею не можуть впоратись. 

У 5-9 класах при вивченні модулів «Футбол», «Баскетбол» вчитель 

Снісаренко Є.В.  використовує схеми розіграшу м'яча. Особливо подобається

 учням розігрувати комбінації , які вони розробляють самі, або вишукують в 

Інтернеті гольові комбінації улюблених команд.  

        Задля відпрацювання навичок ведення м'яча при вивченні модуля 

«Баскетбол» або «Футбол» Євген Валентинович пропонує учням пограти в гру 

«Лабіринт», під час проведення якої пропонує учням провести м'яч через 

лабіринт побудований з геометричних фігур використовуючи на окремих 

відрізках різні техніки ведення м'яча, проводить кругові тренування. На 

заключних уроках модуля вчитель використовує як ігрові методи так і змагальні, 

вибір практичного методу залежить від рівня оволодіння учнями навчальним 

матеріалом, особливостей класу, фізичного та психологічного стану учнів.  

         Обов'язковим елементом кожного модуля є вивчення теоретичного 

матеріалу, щоб зробити вивчення теорії цікавою вчитель Лисак Т.І. використовує 

випереджувальні завдання, виконуючи які учні самостійно готують інформаційні 

довідки з вивчаємого питання, інформацію на уроці  надає дозовано, не 

перевантажуючи учнів. На закріплення вивченого теоретичного матеріалу 

використовує різноманітні інтерактивні прийоми.  

        Наприклад: «Можна. Треба. Заборона» під час якої учні працюючи в групах 

створюють баннер в якому висвітлюють правила поведінки під час виконання 

вправ. «Незвичайний крос» - учасники біжать по колу, в колоні по одному, 

учням слід уважно виконувати завдання, той хто помиляється виходить в круг та 

продовжує бігти в протилежному напрямку. Вчитель називає правила гри, 

наприклад «Баскетбол», якщо правило вірне учні біжать лівим боком 

приставним кроком, невірне - правим боком (вчитель може змінювати спосіб 

бігу). Кросворди, загадки, естафети - упорядники, естафети з виконанням 

тематичних завдань - все це прийоми за допомогою яких можна в русі перевірити 

знання теоретичного матеріалу. 

Члени методичного об’єднання постійно працюють над питанням як по-

справжньому зацікавити дитину фізичною культурою, сформувати звичку 

самостійно і регулярно займатися фізичними вправами? Як прищепити смак до 

здорового способу життя? Як допомогти школяреві в його прагненні до 

гармонічного фізичного розвитку? Ці і багато інших питань постають перед 

учителем фізичної культури. Відповісти на них однозначно не можна. Кожний 

шукає свій шлях у роботі з учнями у відповідності зі своїми можливостями й 

умовами роботи. У міській школі є свої підходи при рішенні цих проблем. 
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Крім уроків у школі використовуються різноманітні позаурочні форми 

навчання та засоби залучення школярів до занять фізичною культурою:  

 Фізкультурно-оздоровчі заняття в режимі дня. 

 Домашні заняття. 

 Заняття в спортивних секціях, гуртках ЗФП. 

 Заняття в групах корегуючої гімнастики, 

 Заняття в спеціальних медичних групах. 

 Заняття в клубах за інтересами тощо. 

 Позакласна спортивно-масова робота (змагання, спортивні свята, екскурсії, 

походи та ін..). 

Всі форми шкільного фізичного виховання дозволяють значно покращити 

здоров’я, фізичну підготовленість, рухову активність учнів. Велика увага у 

фізичному вихованні приділяється учням початкових класів. Забезпечення 

матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних вимог є найважливішою умовою 

підвищення ефективності уроку фізичної культури.  

В адаптаційний період навчання першокласників виявляється специфіка 

організації уроків з окремих предметів. Уроки фізичної культури (вчителі Лисак 

Т.І., Снісаренко Є.В.) протягом перших двох місяців  були спрямовані в першу 

чергу на розвиток і удосконалення рухів дітей і проводились  на свіжому повітрі.  

Висока ефективність уроку досягається з допомогою застосування 

спортивного інвентарю. Проведення уроків з використанням технічних засобів 

навчання, наприклад, з музичним супроводом. Програма дозволяє і вчитель 

широко використовує різноманітні засоби навчання. 

Наявність спортивних споруд, обладнання, спортивного інвентаря 

Навчальний заклад забезпечено спортивним інвентарем та обладнанням, 

необхідним для виконання програми з фізичного виховання в школі. 

В матеріальну базу школи входять:  

 Спортивна зала – 36 х 12м.  У ній облаштовано 2 берізки, 

на яких є 24 перекладини, 2 бруси гімнастичні 

паралельні, 2 бруси гімнастичні різновисокі, 2 колоди 

гімнастичні, стінка гімнастична 24 штуки, 2 козла 

гімнастичних, 2 коня гімнастичних, 4 місточки 

гімнастичні, 10 канатів, 10 матів гімнастичних, 20 лавок 

гімнастичних, палиці гімнастичні, обручі гімнастичні, 

скакалки – 60 штук, м’ячі набивні – 20 штук, м’ячі 

волейбольні – 10 штук, м’ячі баскетбольні – 20 штук, 

м’ячі футбольні – 30 штук, м’ячі для гри в ручний м’яч – 

10 штук, м’ячі для метання, стартові колодки, естафетні 

палички, сітки волейбольні, кільця баскетбольні, щити 

баскетбольні, ворота гандбольні, ворота футбольні, рукохід, гантелі, гирі, 

спортивна форма. мегафони, музикальний центр. 
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 Мала спортивна зала 

 Футбольний майданчик – 30 х 12м 

 Футбольний майданчик – 15 х 25м 

 Баскетбольна площадка 

 Гімнастичне містечко – 10 х 50м обладнане нестандартним обладнанням. 

 Басейн – тимчасово не працює. 

 Легкоатлетичне ядро для проведення бігових, стрибкових та метальних 

вправ (довжина кола 230м). 

Для виконання навчальної програми  з фізичного виховання навчальний 

заклад забезпечений інвентарем. 

В 1-4-их класах (15 класів – 440 учнів) охоплено трьома уроками фізичної 

культури на тиждень, що становить  - 100 % від кількості учнів початкових 

класів; 5,6,7,8,9 класи – 374 учні, які займаються три рази на тиждень - 100 %; 

10-11 класи – 2 години. 

Для якісної роботи на уроках фізичної культури розклад навчальних занять 

складено таким чином, що одночасно в спортивній залі займаються учні однієї 

вікової групи. Аналіз стану фізичної підготовки школярів свідчить про певне 

зростання їх фізичної підготовки. Покращилось і здоров’я школярів. Зменшилась 

кількість учнів, які за станом здоров’я віднесені   до корегуючої гімнастики та 

спецмедгруп. 

 В школі є в наявності комп’ютерна база даних фізичної підготовленості 

учнів, уміння плавати та охоплення учнів спортивними секціями. 

Для підняття якості навчання створені вчителями фізичної культури 

перекладини з квакушками; кінокільцівки з ігрових видів спорту, які ефективно 

діють сприяють підвищенню зацікавленості учнів та покращують сприйняття 

при вивченні нового  та вдосконаленні раніше вивченого матеріалу. 

В роботу школи впроваджено уроки фізичної культури з елементами 

футболу, де задіяні 100% учнів. Футбол уже давно став значущим явищем у 

нашому житті. Футбол – це не тільки спорт, а й велика політика. Саме вчителі 

фізичної культури мають стати тими людьми, які будуть впроваджувати в 

школах здоровий спосіб життя, викладаючи футбол. Вони мають зробити все 

можливе, щоб футбол не тільки гармонійно вписався в основу життя 

підростаючого покоління, а й став би «величезним виховним та соціальним 

явищем». 

В школі навчається – 887 учнів. 

Високий рівень – 232 учні – 26% 

Достатній рівень – 472 учні – 54% 

Середній рівень -183 учні – 20% 

Початковий рівень – 0 – 0% 
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       Кількість дітей, які навчилися плавати за звітний період (за підсумками 

попереднього навчального року). 

Результати вивчення плавання  887 учнів. Не вміють плавати 190 учнів. Це 

на 43 учні менше ніж у минулому році. 

Результати вивчення плавання   на уроках стають основою для інших форм 

роботи по плаванню в школі. Їхньою метою стає поглиблення та закріплення 

плавальних навичок, виявлення цікавості до плавання та спорту в цілому, а 

також виховання естетичних хвилювань, що особливо важливо в умовах школи. 

В практиці використовуються різні форми позакласної роботи по плаванню, в 

більшості традиційні. В нашій школі для навчання плавання використовували 

шкільний плавальний басейн, де учні 1-4-их класів навчали плаванню. На жаль, 

в силу певних обставин в 90-ті роки, басейн закрили і для дітей це стало 

трагедією. Навчити дітей плавати – це важливе завдання, яке стоїть перед 

педагогічним колективом. 
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Плавання є також неоціненним зміцненням нервової системи.  Весною ми 

водимо дітей в плавальний басейн «Надія», де вивчаємо правила і дії, які 

гарантують безпеку на воді. 

 

 

           В школі ведеться медична документація: 

1. Книга медичного обстеження дітей 

2. Журнал здоров’я 

3. Журнал контролю за проведенням занять груп корегуючої гімнастики та 

спецмедгрупи 

4. Журнал реєстрації нещасних випадків 

5. Журнал реєстрації диспансерних хворих 

6. Журнал обліку інфекційних хворих 

7. Книга запису санітарного стану 

8. Журнал обліку захворюваності учнів 

9. Журнал амбулаторний 

10. Журнал довідок класів з фізичної культури 

11. Амбулаторна картка на кожного учня 

        На високому рівні у навчальному закладі проводиться позакласна 

фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота. 

 

Школа має певні досягнення: 

 В 2010-2011 навчальному році І місце в міській спартакіаді на приз 

«Шкіряний м’яч», ІІ місце з гандболу. 

 В 2011-2012 навчальному році ІІІ місце в міській спартакіаді на приз 

«Шкіряний м’яч». 

 В 2012-2013 навчальному році ІІІ місце в міських змаганнях з 

баскетболу, ІV місце -  «Козацький гарт». 

 В 2013-2014 навчальному році ІІІ місце в міських змаганнях з 

гандболу (хлопці),  ІV місце -  дівчата. 

 В 2014-2015 навчальному році V місце -  «Козацький гарт». 
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Методична робота вчителів фізичної культури ведеться відповідно до 

Положення про організацію методичної роботи в школі (наказ по школі № 551  

від 29 серпня  2014 року «Про організацію науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами в 2014/2015 навчальному році»). Організовано  шкільне 

методичне об’єднання вчителів фізичної культури та вчителів «Захист 

Вітчизни», з періодичністю роботи 4 рази на рік та роботою між засіданнями. 

Впродовж 2010-2015 років методичне об’єднання працює над проблемою: 

«Урок – основна форма роботи з фізичної культури в школі. Методи організації і 

побудови уроку». Вона витікає з шкільної програми: «Впровадження 

інтерактивних навчальних технологій в практику роботи школи з метою 

реалізації особистісно-орієнтованого навчання як основи навчально-творчої 

діяльності учнів». 

В школі працює творчий дружній колектив вчителів фізичної культури. В 

школі працює три вчителі фізичної культури.  

Лисак Тетяна Іванівна – вчитель фізичної культури нашої школи має 

вищу категорію, педагогічне звання «Вчитель-методист». Тетяна Іванівна - 

голова міського методичного об’єднання вчителів фізичної культури, член 

творчої групи вчителів фізичної культури при Кіровоградському обласному 

інституті педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського. Досвід роботи вчителя 

вивчається вчителями фізичної культури міста, області. Вчитель приймає 

активну участь у підготовці і розробці методичних матеріалів. Зокрема, нею 

підготовлені методичні розробки: «Модульно-розвивальна система на уроках 

гімнастики», методичні картки. Вона була переможцем міського та обласного 

конкурсу «Вчитель року». 

Снісаренко Євген Валентинович – вчитель фізичної культури вищої 

категорії, старший учитель. Переможець міського конкурсу «Вчитель року», 

лауреат обласного конкурсу. Переможець конкурсу на кращий інноваційний 

урок з футболу. Проводить цікаві уроки з футболу для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури Кіровоградського обласного 

інституту педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського. 

Андрієнко Владислав Вікторович - вчитель фізичної культури, молодий 

спеціаліст. Працює в навчальному закладі з грудня 2014 року. 

На початку навчального року складається план роботи методичного 

об’єднання на навчальний рік. В плані методичної роботи розглядаються 
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питання: графік відкритих уроків, аналіз відкритих уроків. Тематика 

семінарських занять направлена на вдосконалення навчального процесу  і 

підвищення методичної майстерності вчителів; формування інтересу учнів до 

уроку фізичної культури;  обговорення матеріалів педагогічної преси; критерії 

оцінювання з фізичної культури; самоосвіта – запорука високої майстерності; 

оформлення кабінету фізичної культури;агітація та пропаганда з фізичної 

культури;бесіди з батьками та учнями. 

На засіданнях розглядаються питання: 

1. Вивчення діючих програм та методичних рекомендацій Міністерства освіти 

і науки стосовно викладання предмету фізична культура в школі. 

2. Ідеї В.О.Сухомлинського про формування здорового способу життя 

школярів засобами фізичного виховання. 

3. Проведення відкритих уроків та участь у традиційних січневих 

конференціях по спадщині В.О.Сухомлинського. 

4. Організація проведення роботи з обдарованими дітьми. 

5. Участь у семінарах «Створення ситуації успіху для кожного учня». 

6. Проведення Тижнів фізичної культури, спортивних свят, «Днів здоров’я», 

«Козацьких забав», «Веселих стартів», «Крок до здоров’я», «Нащадки 

козацької слави», спортивні змагання з футболу, гандболу. 

7. Затвердження положення і календаря проведення шкільної спартакіади та 

інших спортивних заходів. 

8. Участь у проведенні Місячника фізичної культури і спорту  в школі: 

«Здоров’я дитини - здоров’я нації». 

9. Вивчення передового педагогічного досвіду вчителів фізичної культури 

України та впровадження в свою практичну діяльність. 

10. Заслуховування звіту вчителів про наслідки курсової перепідготовки. 

Лисак Т.І. – вчитель фізичної культури вищої категорії, педагогічне звання 

вчитель-методист.  

         В школі багато років працює творча група вчителів фізичної культури. На 

своїх засіданнях та під час практичних занять вчителі дійшли висновку, що на 

уроках ефективно та з великою користю для дітей дає впровадження в роботу 

«новітня технологія створення «ситуації успіху». З допомогою «новітньої 

технології створення «ситуації успіху» вирішується багато проблем щодо 

агресивності дитини, неслухняності, лінощів. Уроки проведені за старим 

стандартом не дають такого успіху, як інноваційні. По перше, вони цікаві для 

учня, по друге – більш ефективні.  

          Наведемо такий приклад. Учениця 7в класу Миронюк Богдані дуже 

складно було на уроці фізичної культури, вона комплексувала через надмірну 

вагу, але з допомогою вчителя, яка заохочувала найменші успіхи  Богдани та 

підбадьорювання батьків на кінець року ми отримали позитивний результат. 

Урок фізичної культури став для дівчинки одним із найочікуваніших, вона з 

задоволенням відвідує уроки і отримує від них радість. 
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З метою формування здорового способу життя, підвищення соціальної 

активності і зміцнення здоров’я школярів, виховання учнівської молоді на 

традиціях українського народу та на виконання Указу президента України «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в 

Україні» згідно з Національною  Доктриною розвитку фізичної культури і 

спорту, наказом Міністерства освіти і науки України та у справах молоді та 

спорту «Про впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу 

школярів України «Козацький гарт», який став основою в роботі школи. Вчителі 

фізичної культури школи втілюють в життя найкращий демократичний стиль 

діяльності. Він передбачає опору вчителя на учня, учнівський колектив, його 

думку, ініціативу. Це стиль який співзвучний з законом України «Про загальну 

середню освіту», в центрі якого особистість дитини, її фізичний та духовний 

розвиток. 

Проблема підвищення рухової активності школярів вирішується з 

допомогою шкільних гуртків, що охоплюють 217 учнів. Це становить 24% від 

загальної кількості учнів. 230 учнів (25%) відвідують спортивні секції ДЮСШ.  

В школі працює 6 спортивних гуртків: з баскетболу – 1, з футболу – 1, з 

гандболу - 1, Дзю-до – 1, художньої гімнастики – 1, настільний теніс - 1. Заняття 

в гуртках ведуть вчителі фізичної культури та тренери.  

 

Учні нашої школи традиційно приймають участь в міських змаганнях з 

гандболу, баскетболу, «Нащадки козацької слави», «Шкіряний м’яч», «Старти 

надій», настільний теніс. 
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ФУТБОЛ – улюблена гра учнів школи
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«Веселі старти – 2014» 
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                  Беручи участь у змаганнях, школярі збагачуються новими враженнями, 

глибше пізнають себе і своїх товаришів, зазнають радість перемог і гіркоту поразок.  

Атмосфера змагань дає змогу усвідомити важливість занять фізичними вправами.  
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В школі за минулий рік було проведено 14 спортивних змагань. Це: 

1. Місячник «Малі олімпійські ігри» - 870 учнів. 

2. «Шкіряний м’яч» - 140 учнів. 

3. «День здоров’я» - першість з футболу – 115 учнів. 

4. «Дружба» - 376 учнів. 

5. «Козацький гарт» - 544 учні. 

6. Виховні години: «Олімпійський урок» - 887 учнів. 

7. Баскетбол «Козацький гарт» - 326 учнів. 

8. «День здоров’я» захисник Вітчизни – 130 учнів. 

9. «Крок до здоров’я» - 512 учнів. 

10. «День здоров’я» - «Старти надій» - 154 учні. 

11. «Козацькі забави» - 374 учні. 
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Фізкультурно-оздоровча робота зумовлюється прагненням збільшити 

рухову активність учнів. Основною формою роботи є  гімнастика перед 

початком уроків, фізкультурні хвилинки, фізкультпаузи, рухливі ігри на 

перервах, урок фізичної культури як основна форма фізичного виховання. 

Для оздоровлення дітей організована позакласна робота, яка будується на 

основі широкої самодіяльності учнів. 

Завдання вчителя: 

1. Організація спортивних секцій, тренування команд. 

2. Підготовка спортивного активу (інструкторів, суддів, фізоргів класів). 

3. Надання методичної допомоги вчителям початкових класів і класним 

керівникам з організації фізкультурно-оздоровчої роботи в класах. 

4. Планування загальношкільних фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів (змагання, фізкультурні свята, «Дні здоров’я»). 

До числа документів фізкультурно-оздоровчої роботи в школі належать 

журнали обліку занять у спортивних секціях, групах ЗФП, книга рекордів 

школи. 

Туризм – прекрасний і ефективний засіб виховання здорової і 

загартованої людини. Туризм загартовує, сприяє зміцненню здоров’я, є одним 

із засобів фізичного виховання. Згідно навчальної програми по туризму ми 

користуємось методичними рекомендаціями для проведення уроків по 

туризму. Розробили такі теми уроків: 

 «Туристичні уміння і навички». 

 «Туристичний бівак. Рух по азимуту». 

 «Краєзнавство. Долікарська допомога». 

 «Туристична техніка. «Переправа». Туристичні вузли». 

В кінці навчального року проводили туристичні походи для учнів 9-11-их 

класів по маршруту «Школа – сквер десантників».  Учні 9-11-их класів 

прийняли участь в триденному поході в с.Куцеволівка Онуфрієвського району 

Кіровоградської області, де проходила переправа через Дніпро під час Великої 

Вітчизняної війни. 

Екскурсії, туризм є діючим засобом виховання учнів. В процесі походів 

розвивається  пізнавальна активність, вдосконалюється трудове, фізичне 

виховання учнів. В нашій школі стало традицією від’їжджати на екскурсію в 

різі місця України: Київ, Одеса, Вінниця, Миколаїв, Дніпропетровськ, Умань, 
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Світловодськ, Кременчук, де знайомитись з цікавими історичними, 

природоохоронними місцями. Вчителі фізичної культури спільно з класними 

керівниками проводять екскурсії. В туристичних походах людина пізнає себе. 

В походах проявляються кращі і гірші риси дітей, розвивається сила волі, 

витривалість, терпіння, можливість загартувати свій організм, побувати на 

свіжому повітрі, зробити крок до здоров’я. 

Колиска нашого Тараса –

чарівна черкаська сторона

 
 

Поїздка до Південної Пальміри
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2011-2012н.р. 2012-2013н.р. 2013-2014н.р.

Всього

учнів 1-А 1-Б 1-В

Всього

учнів 2-А 2-Б 2-В

Всьог

о

учнів

3-А 3-Б 3-В

Високий рівень

фізичного здоров’я

- - - - 3 1 1 1 3 1 1 1

Вище за середній рівень

фізичного здоров’я

1 1 - - 4 2 1 1 6 2 1 3

Середній рівень

фізичного здоров’я

8 2 3 3 15 4 5 6 32 10 8 14

Нижче за середній рівень

фізичного здоров’я

19 3 10 6 21 6 7 8 16 6 6 4

Низький рівень

фізичного здоров’я

43 20 8 15 25 10 6 9 12 4 5 3

Порівняльні результати комп’ютерної

інформаційно-діагностичної

оздоровчої програми «Школяр»

 
 

Хочу бути здоровим! 

Але… Як? Вчителю, допоможи!

 
 

Основою організаційних заходів профілактики запобігання травматизму на 

уроках фізичної культури під час проведення спортивно-масової, фізкультурно-

оздоровчої роботи є: 
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1. Стан спортивних залів, спортивного обладнання. 

2. Неперевантаження спортивної зали при заняттях фізичною культурою. 

3. Страхування під час виконання вправ. 

4. Належний медичний контроль за учнями, фізична та технічна підготовка 

школярів. 

5. Кваліфікація вчителя. 

6. Дисципліна учнів на уроці фізичної культури та спортивних заходах. 

7. Чіткий медичний контроль за санітарно-гігієнічним станом. 

Щоб уникнути травматизму під час проведення фізкультурно-оздоровчих 

заходів в школі ведеться необхідний перелік документів: 

1. Акт-дозвіл. 

2. Посадові інструкції вчителя фізичної культури, вчителя захисту Вітчизни. 

3. Інструкції з безпеки життєдіяльності учнів: 

 

 Інструкція № 1-ФК з безпеки життєдіяльності учнів під час 

занять у спортивному залі та на спортивних майданчиках 

навчального закладу. 

 Інструкція № 2-ФК з пожежної безпеки в спортивній залі. 

 Інструкція № 3-ФК з надання першої долікарської допомоги 

учням в                      спортивній залі та під час спортивних 

заходів 

 Інструкція № 4-ФК з безпеки життєдіяльності учнів під час 

занять  

гімнастикою. 

 Інструкція № 5-ФК з безпеки життєдіяльності учнів під час 

занять у спортивними іграми (футбол, баскетбол, гандбол, 

волейбол). 

 Інструкція № 6-ФК з безпеки життєдіяльності учнів початкових  

класів  під час виконання вправи з бігу. 

 Інструкція № 7-ФК з безпеки життєдіяльності учнів початкових  

класів  під час виконання вправи з кидання, ловіння та метання. 

 Інструкція № 8-ФК з безпеки життєдіяльності учнів   під час  

виконання вправ з повзання та лазання.  

 Інструкція № 9-ФК з безпеки життєдіяльності учнів   під час  

занять легкою атлетикою. 

 Інструкція № 10-ФК правил випробування на надійність  

спортобладнання та спортінвентаря. 

 Інструкція № 11-ФК з безпеки життєдіяльності учнів під час  

поїздки на об’єкт спортивних змагань.  

4. Акт випробувань на надійність встановлення та кріплення спортивного 

обладнання. 

5. Інструкції з охорони праці вчителя фізкультурної культури. 

6. Правила страхування учнів до розділу «Гімнастика». 

7. Правила надання першої допомоги при травмах: 
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А) Медична аптечка, її склад, призначення. 

Б)  Перша допомога при запорошенні очей, пораненні, вивихах, переломах. 

В)  Припинення кровотечі з ран, носа, легень, стравохода. 

Г) Надання першої допомоги при втраті свідомості, щоку, тепловому та 

сонячному ударах, опіку, обмороженні. 

Д)  Перша допомога при ураженні електричним струмом. 

Ж)  Оживлення. Способи штучного дихання. 

З)   Транспортування потерпілого: 

 Під час лижної підготовки. 

 Під час занять плаванням. 

 При проведенні уроків з туризму. 

8. Правила рятування та надання першої допомоги утопаючому. 

9. Витяг із закону України «Про охорону праці». 

10. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для учнів. 

11. Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів. 

12. Журнал оперативного контролю за станом охорони праці. 

13. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми. 

14. Оптимальні розміри інвентарю для учнів різних вікових груп. 

15. Правила дотримання техніки безпеки та поведінки на воді при навчанні 

дітей плаванню. 

16. Правила поведінки у незвичайних ситуаціях в місті Кіровограді. 

 
Для створення належних та безпечних умов життєдіяльності учасників 

навчально-виховного процесу, попередження випадків травмування на уроках 

фізичного виховання та позакласних фізкультурно-оздоровчих і спортивно-

масових заходів здійснюється постійний контроль адміністрації школи, постійно 

проводиться з учнями інструктажі з безпеки життєдіяльності. 

 

Кількість груп оздоровчої спрямованості 
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В школі 17% дітей займаються в групах оздоровчої спрямованості, які за 

станом здоров’я віднесені до корегуючої та спеціальної медичних груп. 

Кількість проведення «Днів здоров’я» 

В річному плані роботи школи та в календарному плані спортивно-масової 

роботи сплановано проведення «Днів здоров’я». Два рази на семестр 

проводяться «Дні здоров’я», в яких беруть участь 100% школярів. 

 

Організація роботи з учнями, віднесеними за станом здоров’я  

до оздоровчих та спеціальних груп 

Учні віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи 

направляються лікарем на заняття лікувальною фізкультурою. Таких дітей в 

школі -  30.  

До таких дітей на уроках фізкультури відносяться з розумінням. 

Враховуючи їх стан здоров’я, стан фізичної підготовки, психологічні 

особливості дітей з ослабленим здоров’ям. На кожному занятті створюємо 

доброзичливу атмосферу, говоримо про те, що учень повинен відновлювати своє 

здоров’я.  Уважно ставимося до проведення ігор з цією категорією школярів.  

За станом здоров’я учнів розділяють на основну, підготовчу і спеціальну 

групи. Користуємося посібником професора Кіровоградського педагогічного 

університету ім.. В.Винниченка В.С. Язловецького «Фізичне виховання учнів з 

відхиленням у стані здоров’я», «Лікувальна фізична культура», «Корегувальна 

гімнастика». В школі розроблено план роботи лікувальної та корегувальної 

гімнастики. Сформовані групи для занять спеціальної медичної групи та 

корегувальної гімнастики. 

Групи комплектуються на основі поглибленого медичного огляду і наказу 

директора навчального закладу. Заняття проводяться 2 рази на тиждень. 

Для проведення занять є: 

 Гімнастичні палки – 25 

 Гімнастичні мати – 5 

 Обручі – 20 

 Скакалки – 60 

 М’ячі - 30 

       За звітний період в школі застудними захворюваннями перехворіли 123 учні, 

становить 17,3%, інфекційними – 0 учнів, 0%.   

       Захворюваність протягом 2-х років в нашій школі не підвищувалась.  

       В 2013-2014 році 90% учнів школи були оздоровлені шляхом: відвідування 

пришкільного оздоровчого табору з денним перебуванням дітей «Бригантина», 

відвідування міських парків відпочинку, перегляд циркових та театральних 

програм, відпочинок біля моря, сільській місцевості, екскурсії. 
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В спортивній залі та в методичному кабінеті вчителів фізичної культури є 
стенди з безпеки, створено спортивний інформаційний куточок з фізичної 
культури, який знаходиться на другому поверсі школи,  нові інструктивні 
документи, які знаходяться в спортивній залі. 

Куток включає: 
• Стенд „Шкільна спортакіада: масові змагання з видів спорту " 

• Стенд „Ознайомлення і спортивною літературою" 

• Стенд „Календар спортивно-масових міроприємсів" 

• Стенд „Футбол» та «Дзю-до в нашій школі" 

• Підготовлена збірка інструкцій з безпеки з фізичної 

культури. 

• Збірник документів чинного законодавства та інструктивно-методичних 

матеріалів Міністерства  освіти і науки України з питань фізичної культури. 

Наявність музею-кабінету спортивної спрямованості 

Поки що в школі не створено кабінету спортивної спрямованості, але планується. 

Проведення   спортивних   вечорів,   зустрічей 

  з   відомими   спортсменами, спортивних КВК 

         Для програми КВК ми розробили теоретичні відомості на спортивну тематику. 
Хлопець і дівчинка з 10-го А класу є ведучими. В нашій школі традиційно 
проводяться змагання з „Козацьких забав" для різних вікових груп. На „Козацькі 
забави" запрошуються гості. Серед гостей була відома чемпіонка з важкої атлетики 
Довгаль Юлія. Ця зустріч дуже сподобалася учням нашої школи. Після спортивних 
вечорів команди нагороджуються цінними подарунками та дипломами. Ведучі 
дякують всім присутнім за участь в спортивних святах і бажають успіхів в подальших 
змаганнях. 

Пропагандистська робита серед батьків 

       Особлива турбота школи - батьки. В нашій школі важлива форма роботи з 
батьками - батьківські збори, конференції, пропонуємо кращий досвід конкретних 
сімей. Серед форм роботи з батьками лекції на батьківських загально шкільних та 
класних зборах. Тематика обирається відповідно до віку їх дітей. 

Наприклад: свято в школі: „Тато, мама, я -спортивна сім'я і вчителька моя." 
„Здоровий спосіб життя в сім'ї"". В школі випускається газета в якій висвітлюється 
спортивне життя школярів. 
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З метою пропаганди фізичної культури  та здорового способу життя  вчителі 
фізичної культури проводять: 

- Тематичні збори, конференції, вечори. 
- Залучають батьків до виконання окремих доручень під час підгортовки 

спортивних свят, змагань. 
- Виступи беред батьками з лекціями з питань формування у дітей навичок 

здорового способу життя. 
- Проведення екскурсій, походів вихідного дня. 
- Товариські зустрічі батьків і дітей з футболу, баскетболу, гандболу. 
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Форми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: 

 Самоосвіти 

 Участь у роботі міського методичного об’єднання вчителів фізичної 

культури 

 Курси підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури при 

КОІППО імені В.О.Сухомлинського 

 Проведення відкритих уроків для слухачів обласних курсів вчителів 

фізичної культури 

 

       Вирішальна роль у формуванні навичок здорового способу у підростаючого 

покоління належить вчителям фізичної культури. 

 

Установи, які займаються підвищенням кваліфікації вчителів фізичної 

культури: 

 Кіровоградський педагогічний університет імені В.Винниченка 

 Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені В.О.Сухомлинського 

 Шкільні, міські методичні об’єднання вчителів фізичної культури 

 

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання: 

Лисак Тетяна Іванівна – вчитель фізичної культури нашої школи має 

вищу категорію, педагогічне звання «Вчитель-методист». Переможець міського 

та обласного конкурсу «Вчитель року» в номінації «Фізична культура». 

Снісаренко Євген Валентинович – вчитель фізичної культури вищої 

категорії, старший учитель. Переможець міського конкурсу «Вчитель року», 

лауреат обласного конкурсу.  

Андрієнко Владислав Вікторович - вчитель фізичної культури, молодий 

спеціаліст.  

Вчителі приділяють особливу увагу вихованню в школярів потреби в 

систематичних заняттях спортом, турботи і уваги до власного здоров’я. 

В школі – краща в місті спортивна зала. До її утримання в належному стані 

багато зусиль докладає адміністрація та вчителі фізичної культури навчального 

закладу. 
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Для вдосконалення фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл 

одне із важливих місць займає навчально-спортивна база. Вчителі фізичної 

культури постійно проводять роботу по поліпшенню спортивної бази в школі. 

В школі є спортивний майданчик який має достатні розміри, є бігові доріжки, 

стрибкові ями, майданчик для метання гранати та 

м/м'ячиків, ігрові площадки. В школі дві спортивні 

зали, добре обладнані, мала спортивна зала для учнів 

1-4-их класів. Матеріально-снортивна база створює 

умови для різних форм фізичного виховання, це не 

тільки добре проведені уроки, але й проведення 

змагань серед класів. Постійно вдосконалюємо 

спортивні споруди. Учні нашої школи самостійно 

виготовляють дрібний інвентар (м'ячики для 

метання). В школі достатньо інвентарю:  м'ячів для 

баскетболу, гандболу, футболу. Велику допомогу в 

зміцненні спортивно-матеріальної бази надає 

батьківський комітет школи. Ми дуже вдячні їм за це. Інвентар для занять 

спортом надала обласна федерація легкої атлетики (голова – Заболотний Г.В.). 

  
 

           В 2014 році  на фізичне виховання та спорт у навчальному закладі витрачено: 

Усього Витрачено коштів на фізичне виховання 

ремонт спортивних споруд придбання всього 

балів капітальний поточний спортивний 

інвентар 

спортивна форма 

5700  2200 1470 2030 
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Концепцією виховання дітей в національній системі освіти затверджено Фізичне 

виховання – утвердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної 

культури особистості». Оптимізація фізичного виховання школярів – одна з найбільш 

актуальних проблем школи. В школі щорічно проводиться медичний огляд учнів 

відповідно до графіка дитячої поліклініки. 

Поглиблений огляд проходять діти, які перебувають на диспансерному обліку. У 

навчальному закладі є два медичних працівники: лікар і сестра медична. Належний стан  

фізичного виховання в школі можливий при активній участі лікаря та сестри медичної, 

які підтримують тісний зв’язок з вчителями фізкультури. 

Основні завдання лікарського контролю за фізичним вихованням наступні: 

1. Створення санітарно-гігієнічних умов для занять. 

2. Щорічні поглиблені медичні огляди. 

3. Лікарські спостереждення в процесі уроків та позаклавсних заходів. 

4. Попередження травматизму під час занять фізичною культурою і спортивно-

масових заходів. 

5. Забезпечення медичного обслуговування спортивних заходів. 

6. Розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичною культурою  і для участі в 

позакласних спортивно-масових заходах. 

7. Медичне спостереження за уроками фізичної культури, зва умовами проведення 

занять. 

8. Здійснювати тимчасові протипоказання і обмеження в навантаженні при заняттях 

фізичними вправами (тимчасове, повне звільнення, тимчасове звільнення, термін 

відновлення занять після різного роду захворювань визначаються для кожного 

учня окремо). 

З їх боку здійснюєтьс контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог до 

спортивної  зали, роздягалень, спортмайданчиків. 

Медпрацівник на підставі довідок про стан здоров’я здійснює розподіл учнів на 

групи для занять фізичною культурою, контролює навантаження учнів віднесених за 

станом здоров’я до основної медичної групи, підготовчої та спеціальної медичної групи 

Функціонує медичний кабінет, забезпечений неорбхідною кількістю медичних 

препаратів та засобів гігієни. На кожного учня заведена амбулаторна картка. Ведеться 

журнал здоров’я. Оформлено стенди «Обережно, хвороботворні мікроби», 

«Профілактика грипу», «СНіД – хвороба небезпечна», регулярно випускаються 

санбюлетені. 
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49 

Ведеться медична документація: 

1. Книга обстеження дітей. 

2. Журнал здоров’я. 

3. Журнал контролю за проведенням занять груп коругуючої гімнастики і 

спецмедгрупи. 

4. Журнал реєстрації нещасних випадків. 

5. Журнал диспансерних хворих. 

6. Журнал інфекційних захворювань. 

7. Книга запису санітарного стану. 

8. Журнал амбулаторний. 

9. Журнал обліку довідок класів з фізичної культури. 

10. Журнал відомостей про профілактичні щеплення. 
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Оптимізація фізичного виховання у школярів – одна з найбільш актуальних 

проблем школи. В школі створено єдиний, гігієнічно обгрунтований фізкультурно-

оздорчий режим. У річному плані роботи навчального закладу передбвачено розділ 

«Фізичне виховання», у якому наявне каледарне планування спортивно-масових 

заходів. В плані включені слідуючі розділи: 

 Спортивно-масова робота. 

 Фізичне виховання–здоров’я нації. 

 Показники фізичного розвитку. 

 Робота корегуючої гімнастики та спемедгрупи. 

 Бесіди з профілактики дитячого травматьизму. 

 Проведення спортивних свят, туристичних походів. 

 План проведення шкільної спартакіади. 

Адмінісрацією школи ведеться облік відвідування уроків фізичної культури та 

позаурочних спортивно-масових заходів. Вчителі фізичної культури Лисак Т.І., 

Снісаренко Є.В. беруть участь у  декаді творчих уроків, які щорічно проводяться в 

навчальному закладі. Діляться власним досвідом. 

Питання стану фізичної культури розглядалися нва засідання педагогічної ради 

навчального закладу: 

Педрада 27.04.2012 року (протокол № 3): 

1. Фізичне виховання школярів, навчання методики і прийому самоконтролю учнів  

на уроках фізичної культури. 

2. Роль фізичного виховання школярів у формуванні здорового способу життя. 

3. Фізичне навантаження і самопочуття учнів на уроках фізичної культури. 

 

Педрада 15.12.2014 року (протокол № 17) 

1. Активні форми роботи з учнями в позакласних заходах з фізичної культури. 

Проведення місячника фізичної культури в листопаді 2014 року. 

 

Адміністрацією школи тримається під постійним контролем проведення уроків 

фізичної культури та позакласних спортивно-масових заходів. В школі складено графік 

взаємовідвідування уроків вчителями. 

Директором навчального закладу Тиханською Т.І. відвідано 53 уроки фізичної 

культури в 2014 році. Заступник директора навчального закладу Чернат М.М. відвідала 

37 уроків.  
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Інформаційний лист навчального закладу 

 

Комунальний заклад “Навчально-виховне об’єднання – 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 з гімназійними класами, 

центр дитячої та юнацької творчості “Сузір’я” 

Кіровоградської  міської ради Кіровоградської області” 

1.Кількість класів у навчальному закладі 32 

2. Кількість дітей усього в навчальному закладі 887(по класах). 

    1-4 класи – 15 класів – 440 учнів 

     5 класи – 3 класи - 84 учні 

     6 класи – 3 класи - 81 учень 

     7 класи – 3 класи - 70 учнів 

     8 класи – 3 класи - 79 учнів 

     9 класи – 2 класи - 58 учнів 

     10 класи – 2 класи - 48 учнів 

     11 класи – 1 клас - 36 учнів 

4. Кількість дітей, що відвідують навчальні заняття з фізичної культури (у відсотковому 

відношенні до загальної кількості контингенту): всього 887-100% (оцінюється з 

розрахунку:1 відсоток-5балів). 

    5. Кількість дітей, що відвідують 3 навчальні години фізичного виховання на тиждень 

упродовж навчального року (у відсотковому відношенні до загального контингенту 

денної форми навчання): всього 802 – 90,4% (оцінюєтьсяз розрахунку:1відсоток-5балів). 

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

 

Кошти, витрачені на фізичне виховання на 1 дитину (у тому числі на капітальний, 

поточний ремонти спортивних споруд, придбання спортивного інвентарю, спортивної 

форми, заробітну платню тренерів), оцінюються з розрахунку: 1 грн. - 10 балів (сума 

коштів, поділена на загальну кількість дітей). 
7.Спортивна база навчального закладу: 

 

Наявність спортивних споруд, пристосованих приміщень для занять 

Усього Витрачено коштів на фізичне виховання 

ремонт спортивних споруд придбання всього 

балів капітальний поточний спортивний 

інвентар 

спортивна форма 

5700  2200 1470 2030 
 

Наявність спортивних споруд 

Кількість 
Загальна площа, 

кв.м 

Орендованих 
Всього 

балів 

Наявність пристосованих 

приміщень для занять фізичною 

культурою і спортом 

    

Наявність майданчиків 3 648  
 

Наявність спортивних залів 2 532  
 

Наявність басейнів    
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фізичною культурою і спортом, майданчиків, басейнів оцінюється з розрахунку: 1 

кв.м - 4 бали. 

8.Навчально-методична робота в навчальному закладі: 

 

Наявність комп’ютерної бази даних фізичної підготовленості вихованців; 

впровадження нових педагогічних технологій, інноваційних підходів (коротка 

характеристика); наявність авторських програм, якими керується педагогічний 

колектив щодо організації фізичного виховання в навчальних закладах, оцінюються 

з розрахунку: 2 бали за кожний розділ. 

 

 

9.Медичне обслуговування в закладі:

Наяв- 

ність 

медич- 

ного 

кабі- 
нету 

Наяв 

ність 

ліка- 

ря 
 

Наяв-

ність 

медичної 

сестри 
 

Оснащення 

медичного 

кабінету 
(фізіотера-

певтичним 

обладнанням) 

Наявність 

фахівця з 

лікувальної 

гімнастики 

Паспорт 

(листок) 

здоров’я 

Книга 

медич

-ного 

обсте-

ження 

Всього 

балів 

1 1 1   Є на 

кожного 

учня 

Є в 

навнос

ті  

 

Наявність 

комп’ютерної 

бази даних 

фізичної 

підготовленості 

вихованців 

Впровадження нових 

педагогічних технологій, 

інноваційних підходів  

(коротка характеристика) 

Наявність авторських 

програм, якими керується 

педагогічний колектив по 

організації фізичного 

виховання 

Всього 

балів 

Впроваджено 

комп’ютерну 

базу даних 

фізичної 

підготовленості 
  вихованців 

Інтерактивні технології 

організації групової 

навчальної діяльності 

школярів дають змогу 

забезпечити високу 

ефективність всіх етвпів 

уроку, особливо доцільна 

при перевірці 

домашнього завдання, 

виконання 

загальнорозвивальних 

вправ, закріплення 

навичок та умінь  
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          Наявність медичного кабінету, лікаря та медичної сестри, фізіотерапевтичного 

обладнання, фахівця з лікувальної гімнастики, журналів відвідування уроків фізичного 

виховання, моніторингу стану здоров’я вихованців. 

Ведення медичної документації (загальноосвітні навчальні заклади) оцінюється з 

розрахунку: 1 бал за кожен розділ таблиці. 

10. Робота з навчання плаванню (за наявності басейну) або організоване 

відвідування інших басейнів: 

 

 

Наявність спортивних класів у загальноосвітніх навчальних закладах, кількість 

дітей, види спорту, що культивуються, оцінюються з розрахунку: 10 балів за кожний 

клас. 

12. Секційна та гурткова робота в загальноосвітніх навчальних закладах: 

 
 

Кількість 

дітей 

всього 

Кількість дітей, які 

не вміють плавати 

Відсоток Кількість дітей, які 

навчені плаванню за 

звітний період 

Від 

соток 

Всьо 

го 

балів 

887 280 31 126 14  

Кількість дітей, які навчилися плавати за звітній період (за підсумками попереднього 

навчального року), з розрахунку: 1 дитина - 5 балів. 

11. Наявність спортивних класів: 

Кількість 

спортивних 

класів 

Кількість дітей Види спорту, що 

культивуються в 

навчальному закладі 

Всього балів 

  

Легка атлетика, баскетбол, 

гандбол, футбол, художня 

гімнастика, теніс, Дзю-до 

 

Кіль Кіль- Кількість Фах Кількість Кіль Фах Всьо 

кість кість дітей, учнів, виклада спортив кість викла го 

учнів, секцій що ча, них дітей, дача, балів- 

дітей (види займаються вчителя, гуртків учнів, вчителя, 
 

всього спорту) в секції тренера (види 

спорту) 

що 

займа-

ються в 

гуртках 

тренера 
 

887  6 секцій: 

Футбол -1 

Баскетбол-1 

Гандбол-1 

Дззю-до-1 

Художня 

гімнастика-

1 

Настільний 

теніс-1 

314: 

31 

 

25 

21 

150 

 

60 

 

27 

 

 

 

Тренер 

ВчительФК 

Вчитель ФК 

Тренер 

 

 

Тренер 

 

Тренер 
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Секційна та гурткова робота в навчальних закладах, кількість спортивних секцій, 

види спорту, кількість дітей, що займаються, фах викладача, вчителя, тренера (окрім 

спортивних груп тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл); кількість спортивних 

гуртків та види, кількість дітей, що займаються, оцінюються з розрахунку: 1 бал за 

кожен розділ таблиці. 

 

Методична робота: тематика та кількість методичних заходів, засідань, 

об’єднань, семінарів, конференцій у навчальному закладі, у місті, у Всеукраїнських 

конкурсах оцінюється: кількість заходів - 0,5 бала, у навчальному закладі - 1 бал, у 

районі - 2 бали, міських - 2,5 бала, Всеукраїнських конкурсах - 3 бали. 

17. Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 

дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких школах 

олімпійського резерву: 

 

дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких школах 

олімпійського резерву, кількість дітей, що займаються; кількість видів, які 

культивуються, оцінюються: 1 вид - 10 балів; кількість тренерів, які працюють у 

закладі, з них штатних та позаштатних, оцінюється: 1 штатний тренер - 50 балів. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

16. Методична робота в навчальних закладах: 

Тематика 

методичних 

заходів 

Кіль- 

кість 
У навчаль-

ному 

закладі 

Місь- 

кі 
Районні Об- 

лас- 

ні 

Всеук- 

раїн- 

ські 

Всього 

балів 

Засідань 

(об’єднань) 

2 2 4     

Семінарів 3 3      

Конференцій 2 2 2     

Кількість 

дітей, 

учнів, 

що займа-

ються 

Кількість видів спорту, які 

культивуються 

Кількість тренерів, які 

працюють у закладі, з них 

Всьо- 

го 

балів 

види спорту кількість 

штатних поза 

штатних 
      

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в • 

18. Фізкультурно-масова та фізкультурно-оздоровча робота в закладі: 

Кількість Участь у  Кількість Участь у змаганнях за Кіль Всьо 

дітей змаганнях 
 

дітей, які межами закладу кість го 
всього у (заходах) в  взяли 

участь 

 

дітей, балів 

закладі межах закладу 
 

 

участь у 
заза- 

 

що 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

назва 

заходів, 

змагань 

заходах назва 

заходів, 

змагань 

взяли 

участь 

 

887 «Шкіряний м’яч» 180 «Шкіряний м’яч» 38  
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887                 «Старти надій» 140 «Нащадки козацької 

слави» 

12  

887 «Нащадки козацької 

слави» 

170 Настольний теніс 3  

887 Спартакіада ЗНЗ 192 Свято до Дня 

Захисника Вітчизни 

16  

887 «Козацькі забави» 45 Першість міста з 

гандболу 

13  

887 «Козачата» 120 Першість міста з 

баскеболу 

15  

887 «Веселі старти» 81 «Старти надій» 20  

887 «День здоров’я» 265    

887 Спортивні свята 1965    

Фізкультурно-масова та фізкультурно-оздоровча робота у загальноосвітних, 

навчальних закладах: 

участь у заходах та змаганнях у межах навчального закладу та кількість дітей, які 

взяли участь у заходах (змаганнях), оцінюються: один захід (змагання) - 1 бал; 

участь у заходах, змаганнях за межами закладу (районні) оцінюється: один захід 

(змагання) - 2 бали, міські: один захід (змагання) - З бали, Всеукраїнські конкурси та 

кількість дітей, що взяли участь, оцінюються: один захід (змагання) - 3 бали. 

19. Організація фізкультурно-масової роботи з батьками в навчальних 

закладах: 

 

20. Робота з оздоровлення дітей в навчальних закладах: 

Всьо-

го 

учнів 

дітей 

 

Кіль- 
кість 
груп 
(класів) 
оздо-
ровчої 
спря- 
мова- 
ності 

Кількість 
учнів, 
дітей, що 
займа- 
ються 

Наявність 
спеціаль 
ного 
облад- 
нання 

Кількість 

учнів, 

дітей 

віднесених 

за станом 

здоров’я 

до спеці- 

альної 

медичної 

групи 

групи 

 

Кіль 

кість 

учнів 

дітей, 

що 

відвіду 

ють 

спеці 

альні 

заняття 

Наявність Всьо-
го 
балів Фа-

хів-
ця 

Спе-
ціаль-
них 
примі-
щень 

887 2 34 
Є в 

наявності 
34 34    

Робота з дітьми, які віднесені за станом здоров’я до оздоровчих та 
спеціальних медичних груп, оцінюється з розрахунку: кількість груп 
оздоровчої спрямованоті – 5 балів, наявність спеціального обладнання для 

Спортивно-масові заходи із залученням батьків 

(назва) 

Кількість за рік Всього 

балів 

Першість школи з футболу 

«Тато, мама, я – спортивна сім’я» 

3 

1 

 

Залучення батьків до фізкультурно-масової роботи в закладі (перелік та назва 

заходів), кількість за рік оцінюється з розрахунку: 1 захід - 2 бали. 
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занять– 10 балів, наявність спеціального приміщення для занять спеціальних 
груп у закладі – 10 балів, наявність фахівця – 10 балів. 

 

21. Туристична робота в навчальних закладах: 

 

 

Пропагандистська та агітаційна робота, наявність інструктивних, інформаційних 

матеріалів (описово), фотостендів у навчальному закладі оцінюються з розрахунку: 2 бали 

за 1 фотостенд, заходи із залученням видатних спортсменів з розрахунку: 1 захід - 3 бали; 

наявність музею на фізкультурно-спортивну тематику оцінюється в 10 балів; наявність 

відео- матеріалів щодо спортивно-масової роботи в закладі оцінюється з розрахунку: пакет 

відеоматеріалів, відповідно до проведених заходів за рік, - 20 балів. 

 

Всього Туристичні заходи Проведено Кількість Всього 
учнів (назва) за рік учасників балів 

 
    

закладі 
    

887 Екскурсія в м.Київ 

Екскурсія в м.Кременчук 

Екскурсія в м.Миколаїв 

Екскурсія по м.Кіровоград 

Дводенна екскурсія в 

с.Куцеволівка 

2 

3 

5 

7 

1 

82 

126 

215 

210 

35 

 

          Проведення туристичної роботи в навчальному закладі. Кількість проведених 

туристичних захолів у закладі оцінюється з розрахунку: 1 захід – 5 балів, кількість 

учасників, які брали участь у заході, оцінюється з розрахунку: 1 учасник – 1 бал. 

  

23. Пропагандистська та агітаційна робота в навчальних закладах: 
Фото- 

стенди 

Кіль 

кість 

Заходи із залученням 

видатних спортсменів 

Наявність 

музею 

(кабінету) 

фізкультурно- 

спортивної 

тематики 

Фото- та 

відеоматеріали 

Всього 

балів 

назва 

заходу 

кількість 

 5 1.Зустрічі з  

членом 

дифолімпійс

ької збірної 

України з 

плавання 

Анною 

Товстою 

2. Зустріч з 

головою 

обласної 

федерації 

легкої 

атлетики  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 3  
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Майстер спорту з спортивної гімнастики Чалий Олег (11 класч) 
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