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Про стан викладання фізичної 
культури та курсу « Основи здоров’я

Відповідно до річного плану роботи школи у Іі семестрі 2017/2018 
навчальному році було проведено вивчення стану викладання предметів 
«Фізична культура», « Основи здоров’я».

Педагогічний колектив узяв за один з орієнтирів своєї діяльності 
збереження та зміцнення здоров’я учнів, формування навичок поведінки 
безпечної поведінки, захист дитини, стимулювання прагнення до здорового 
способу життя. Адже саме в дитячі роки відбувається становлення особистості, 
формується фізичне та моральне здоров’я, засвоюються загальнолюдські 
ку льтурні цінності. Робота, яка проводиться в школі, передбачає:
- викладання курсу « Основи здоров’я»
- викладання фізичної культури;
- організація спортивно масової роботи..

Головними методами вивчення були:
- відвідування уроків, занять спортивного гуртка, позакласних заходів;
- бесіди з учителями й учнями;
- вивчення документації.Гіід час вивчення системи роботи вчителів- 
предметників установлено, що вони добре обізнані із сучасними вимогами до 
проведення уроків і позакласної г боги з предмета, знають програму, 
пояснювальні записки до неї, ознайомлені з методичними посібниками.

Курс «Основи здоров’я» викладає вчитель біології Нежид Олена 
Павлівна, яка має першу кваліфікаційну категорію, курси пройдено в 2011 році. 
Викладання предмету ведеться згідно програми для загальноосвітніх 
навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки

Основні завдання, які ставить перед собою вчитель цього предмета:
- Формування в учнів психологічної готовності адекватно діяти в разі 

виникнення небезпеки;
- набування вмінь і навичок відом ого прийняття рішень
- усвідомлення своїх прав та обов’язків щодо власного здоров’я;
- надання домедичної д ог о оп ,
У процесі вивчення стан викладання фізичної культури виявлено, що в 

школі створені всі необхідні умови і реалізації комплексної програми з



фізичної культури, виконання ст. 35 « Про освіту». На спортивному 
майданчику школи та в спортивному залі є відповідні комплекси обладнання 
для ефективного виконання програм: зони для бігу, стрибків, ігрові
майданчики, гімнастичне обладнання, баскетбольні щити, волейбольні стоянки, 
дрібний спортивний інвентар.

Курс «Фізична культура» викладає вчитель фізичної культури Гарбуз 
Антоніна Вікторівна, яка має другу кваліфікаційну категорію, курси пройдено в 
2016 році.

Особлива увага приділяється проведенню уроків фізичної культури, на яких 
вчитель забезпечує інтенсивний розвиток в учнів основних рухових якостей. 
Уроки характеризуються високою моторною щільністю, реалізацією 
диференційованого й індивідуального підходів. Цьому допомагає 
систематичний контроль вчителя за зовнішнім виглядом учнів, їхнім 
самопочуттям. Уроки відзначаються різноманітністю змісту, вибором 
раціональних методів і форм організації діяльності учнів. Основною формою 
контролю рівня навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури є 
комплексне оцінювання знань техніки виконання рухової дії.

Велику увагу приділяє вчитель вихованню учнів, збереженню та зміцненню 
їхнього здоров’я, допомагає у виконанні нормативів за всіма розділами 
програми. Більшість уроків проводяться на свіжому повітрі, що сприяє 
зміцненню здоров’я та загартуванню організмів дітей. Метою кожного уроку є 
формування в учнів стійкої мотивації до збереження та зміцнення свого 
здоров’я.

Необхідно відзначити, що в школі проводиться різноманітна позакласна 
спортивно-оздоровча робота з учням Система спортивно-масової роботам 
включає загально шкільні спор пізні с вят а « Веселі старти», « Старти надій»,
« Козацькі забави» тощо.

Підсумком роботи вч що більшість учнів школи охоплено
позакласною роботою, більшість виконують навчальні нормативи з усіх 
розділів програми, беруть учао» у спортивних змаганнях.

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:
1. Схвалити послідовну й ретн гативну роботу вчителів « Основ здоров’я» та
« Фізичної культури», щ ш стабільних знань, умінь і навичок

учнів.
2. Продовжити роботу з питань охорони здоров’я, життя та техніки безпеки.
3. Вчителю основ здоров’я Нежид 0.11..
- забезпечити належний методичний рівень викладання, застосовуючи 
ефективні форми та методи для формування в учнів життєвої необхідності в 
здоровому способі ЖИТТЯ.
- надати урокам практичного спрямування, активно впроваджувати сучасні 
інформаційні технології.
- урізноманітнити форми та метеш: позакласної роботи, використовуючи 
Інтерактивні методи навчання.
4. Вчителю фізичної культури Г арбуз А В
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з
у процесі викладання використовувати особистісно орієнтовні підходи, що 

забезпечують умови фізичного розвитку кожної дитини, реалізацію природного 
потенціалу учнів.
- забезпечити ефективність індивідуальної роботи з учнями, спрямовуючи їх на 
подолання недоліків у практичних навичках.
- провести перевірку дотримання правил техніки безпеки на уроках фізичної 
культури

- учителям звернути увагу на чіткість проведення уроків.
- установити суворий контроль за дотриманням учнями правил техніки безпеки.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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