МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)
вул. Генерала Тарнавського, 7-а, м. Тернопіль, Україна, 46024
тел.: (0352) 26-93-16, факс: (0352) 26-93-16, е-mail: sportgart@ukr.net, код ЄДРПОУ: 38872804

03 січня 2018 року № 4
на №___ від ________
Керівникам відділів освіти райдержадміністрацій,
об’єднаних територіальних громад, управління
освіти і науки Тернопільської міської ради, відділів
освіти Чортківської, Кременецької, Бережанської
міських рад
Керівникам інтернатних навчальних закладів
Тернопільське обласне відділення Комітету з фізичного виховання МОН
України на виконання листа Комітету з фізичного виховання та спорту МОН
України від 26.12.2017 року № 809 просить Вас до 26 січня 2018 року подати
заповнену відповідно до Інструкції форми звітності № 2-ФК річна «Звіт з
фізичної культури та спорту» за 2017 рік затверджено Міністерством молоді та
спорту України від 14 листопада 2017 року № 4741 та інформацію відповідно
до форм, що додаються.
Матеріали подаються у друкованому та електронному вигляді в цілому
по територія та сільській місцевості (для управлінь та відділів освіти) з
обов’язковим погодженням в місцевих органах управління фізичної
культури і спорту (міські, районні відділи фізичної культури та спорту).
Оригінали звітів та додатків подаються згідно графіка (додається) в
Тернопільське обласне відділення КФВС МОН України за адресою м.
Тернопіль вул. Г.Тарнавського, 7а блок №20, копії за електронною адресою
sportgart@ukr.net
Інструкція, Наказ Міністерства молоді та спорту щодо звіту форми №2ФК та додатки для заповнення додаються.
Спільна нарада управління фізичної культури та спорту та управління
освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації щодо звітності № 2-ФК
річна «Звіт з фізичної культури та спорту» буде проводитись 11 січня 2018
року в приміщені Тернопільського центру професійно-технічної освіти
(м.Тернопіль , вул. Текстильна, 8) о 10.00
Всі витрати по відрядженню за рахунок організації,яка відряджає.
Начальник відділення
Гот. Фігурська Наталія Василівна
тел..(0352) 26 93 16, моб. тел. 067 79 97 165, 099 45 81 446

О.Бірюков
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ГРАФІК
прийому звітів за формою № 2-ФК «Звіт з фізичної культури і спорту за 2017
рік» у структурних підрозділів освіти райдержадміністрацій, міських рад
об’єднаних територіальних громад, ПТНЗ, ВНЗ І-ІV р.а, шкіл-інтернатів області
№
Район
з/п
1 Бучацький район, громади Бучацького району
Бережанський район,
2
м. Бережани, громади Бережанського району
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Козівський район, громади Козівського району
Кременецький район
м. Кременець, громади Кременецького району
Шумський район, громади Шумського району
Тернопільський район
громади Тернопільського району
Борщівський район,
громади Борщівського району
Лановецький район
громади Лановецького району
Чортківський район,
громади Чортківського району
м. Чортків
Теребовлянський район
громади Теребовлянського району
Монастириський район
громади Монастириського району
Гусятинський район,
громади Гусятинського району
Збаразький район, громади Збаразького району
Підволочиський район,
громади Підволочиського району
Зборівський район, громади Зборівського району
Заліщицький район
Підгаєцький район
м. Тернопіль
2. ПТНЗ
3. ВНЗ І-ІV р.а.
4. Школи-інтернати

15-18 січня 2018 року
15-18 січня 2018 року
15-17 січня 2018 року

Терміни здачі звітності

17.01.2018

18.01.2018

22.01.2018

23.01.2018

24.01.2018
25.01.2018
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ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ І ФОРМ,
що надаються разом із звітністю за формою № 2-ФК
«Звіт з фізичної культури і спорту» за 2017рік
на паперових та електронних носіях:
1. Завірені звіти за формою № 2-ФК «Звіт з фізичної культури і спорту» в
цілому по території та сільській місцевості.
2. Описовий звіт про стан та розвиток фізичної культури і спорту за основними
напрямами діяльності (відповідно до вимог).
3. Перелік спортивних споруд (місце знаходження, назва навчального закладу,
площа, наявність паспорта) – обов’язково.
4. Додатки (додаються).
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Описовий звіт про стан та розвиток
фізичної культури та спорту за основними напрямами діяльності
1. Організаційно-практичні заходи щодо розвитку фізичної культури і
спорту:
розгляд
питань
на
засіданнях
обласної,
районної
радах,
облдержадміністрації, обласного управління, у тому числі в розрізі території,
прийняття актуальних рішень та стан їх виконання;
проведення спільних засідань, колегій з органами освіти, охорони
здоров’я, фізкультурно-спортивними товариствами тощо.
2. Аналіз стану та тенденції розвитку (у порівнянні з попереднім роком):
фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем
навчання;
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед сільського
населення;
3. Організація роботи спортивних клубів у навчальних закладах
(зареєстровані, незареєстровані).
4. Проведення та участь у змаганнях різного рівня (види спорту,
контингент учасників); спортивна гордість закладу, району. громади
5. Проведення комплексних спортивних заходів.
6. Співпраця з осередками федерацій з видів спорту (перелік осередків
федерацій, з якими укладені двосторонні угоди, голова осередку, кількість осіб
в осередку та терміни дії угоди);
7. Яка проведена робота щодо вдосконалення матеріально-технічної бази,
будівництва спортивних об'єктів.
8. Збільшення чи зменшення кількості навчальних закладів шкіл
(підстава, чий наказ/ рішення, ксерокопія додається).
9. Проведення семінарів, нарад, круглих столів, конференцій.
10. Співпраця з обласними інститутами післядипломної освіти
педагогічних працівників та іншими вищими навчальними закладами.
11. Яка робота проводиться щодо організації навчання плаванню учнів
навчальних закладів (програми обласні, міські, накази).
12. Наявність комп’ютерного банку даних показників фізичного розвитку
учнів та студентів.
13. Установи, де проходять курси підвищення кваліфікації викладачі з
фізичної культури.
14. Яка робота проведена щодо оздоровлення учнівської та студентської
молоді.
15. Пропозиції щодо покращення роботи з фізичного виховання в області.
16. Інформація щодо реалізації державної політики з фізичного виховання
і спорту в навчальних закладах (наявність в обласних програмах питань
розвитку фізичного виховання до 2020 та 2025 років).
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Форма 1
Інформація __________________________(назва району, громади)
щодо стану розвитку фізичного виховання
в закладах дошкільної освіти
станом на станом на 01.12.2017 року
№
з/п

Область

Кількість

закладів
дошкільної
освіти (ЗДО)

Кількість спортивних залів

в них дітей за проектом

у пристосованих
приміщеннях

Кількість басейнів

криті
стаціонарні

Кількість інструкторів з
фізкультури, який проводить
заняття з

які не
відповідають
вимогам

фізичної
культури/ з
них із
спеціальною
освітою

плавання/ з
них із
спеціальною
освітою

Форма 2
Інформація __________________________(назва району, громади)
щодо медичного забезпечення навчальних закладів та розподілу учнів на медичні групи
станом на 01.12.2017 року
№
з/п

Назва
закладу

1

Загальна
кількість
учнів

2

Кількість медичних працівників у штаті
навчальних закладів, з них:
Лікар
Медична
Інструктор
сестра
ЛФК
0,5 на
0,5 на
0,5 на
ставку
ставку
ставку
3

4

5

6

7

8

Розподіл учнів на медичні групи за станом здоров’я
Кількість
учнів
основної
групи
9

Кількість
учнів
підготовчої
групи
10

Заклади середньої загальної освіти
1.

Кількість
учнів
спеціальної
медичної
групи.
11

Кількість учнів,
які відвідують
заняття в
спеціальних
медичних групах
12

Звільнені
від занять
фізичної
культури
13

З них,
мають
статус
інваліда
14
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Форма 3
Інформація __________________________(назва району, громади)
про наявність класів спортивного профілю у закладах середньої загальної освіти
на 01.12.2017 року

№
з/п

Назва
закладів
середньої
загальної
освіти, в
яких є
спорт.
класи

5 клас
Кількість
учнів

х

д

6
х

кла
с
д

Класи спортивного профілю
7 клас
8 клас
9 клас
х

д

х

д

х

д

10 клас

11 клас

х

х

д

д

Форма 4
Дислокація спортивних класів
у закладах середньої загальної освіти __________________________(назва району, громади)
на 2017-2018 н. р. станом на 01.12.2017 р.
№
з/п
1.

Повна назва
закладу середньої загальної освіти

Види спорту

Контактна інформація (ПІБ
директора, адреса, телефон, i-mail)

ДЮСШ, яка організувала
спортивний клас
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Форма 5
Інформація __________________________(назва району, громади)
про заклади середньої загальної освіти станом на 01.12.2017 року ( назва району,громади)

13

14

15 16 17 18

19 20 21 22

23

24

25

Порушення постави
Органи дихання,
туберкульоз

9 10 11 12

Серцево-судинні
захворювання
Психоневрологічні
захворювання
Захворювання органів
травлення

8

Цукровий діабет

7

Всього

Ліцеї

6

Санаторні школи-інтернати

Глухих та слабочуючих

Ліцеї-інтернати

5

З розладами мови
З затримкою
розумового розвитку
ДЦП

Реабілітаційні
багатопрофільні центри

4

З послабленим зором

Колегіуми

3

Гімназії

Школи ІІ-ІІІ ст.

2

Гімназії-інтернати

Школи І - ІІІ ст.

НВК
ЗНЗ з поглибленим
вивчення ф/к
Школи-інтернати для
дітей сиріт
В С Ь О Г О з них :

Спеціальні школи –
інтернати

Школи І - ІІ ст.

1

З них :

Школи І ст.

ЗНЗ всього

26

27

Кількість
закладів
Кількість
дітей
Всього

Форма 8
ІНФОРМАЦІЯ
про гуртки спортивної спрямованості, які працюють у закладах середньої загальної освіти
станом на 01.12.2017 року.
№ Олімпійські
Кількість Кількість
Неолімпійські Кількість Кількість
Інші
Кількість
п\п види спорту
секцій
осіб, які
види спорту
секцій
осіб, які
види
секцій
займаються
займаються
1.
Бадмінтон
Армспорт
2.
Баскетбол
Бодібілдинг
3.

Кількість
осіб, які
займаються
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Форма 9

2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

професійно-технічних
навчальних закладів

вищих навчальних
закладів І-ІІ р. а.

вищих навчальних
закладів ІІІ-ІV р. а.

будівництва

ремонту

3

4

5

6

7

8

9

10

внесено до Єдиного
електронного реєстру

загальноосвітніх
навчальних закладів

2

реконструкції

приватній власності

1

комунальній власності

Б
1

Потребують

державній власності

А
Спортивні споруди, усього
Стадіони з трибунами на 1500
місць і більше
Легкоатлетичні ядра, що не входять
до складу стадіонів
Площинні спортивні споруди,
усього
у тому майданчики з тренажерним
числі: обладнанням
майданчики з
нестандартним
спортивним обладнанням
тенісні корти
футбольні поля
інші майданчики

усього

Найменування спортивних споруд

№ рядка

Загальна кількість
Загальна кількість спортивних
спортивних споруд
споруд,
з них, майно яких
які (з гр.1) перебувають у
перебуває у:
підпорядкуванні

11

9
Із загальної кількості (з рядка 4) із
синтетичним покриттям
Приміщення для фізкультурнооздоровчих занять, усього
у тому з тренажерним
числі: обладнанням
Спортивні зали площею не менше
162 м2
Плавальні басейни, усього
у тому
50-метрові
числі:
25-метрові
інші
Із загальної кількості (з рядка 8)
криті, усього
у тому
50-метрові
числі:
25-метрові
інші
Стрілецькі тири криті і
напіввідкриті на дистанцію не
менше 25 метрів
Стрілецькі стенди (круглий,
траншейний)
Біатлонні стрільбища
Велотреки, усього
Кінноспортивні бази
Споруди зі штучним льодом
з них: площею (30 х 61 м)
криті

5
6
6.1
7
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
10
11
12
13
14
15
15.1
15.2

10
Веслувально-спортивні бази
Веслувальні канали
Водноспортивні бази
Трампліни лижні, усього
у тому
для фристайла
числі:
Лижні бази на 100 пар лиж і більше

16
17
18
19
19.1
20

сума граф 2, 3, 4 дорівнює сумі граф 5, 6, 7, 8.

*додається таблиця (довільної форми) з розгорнутим списком навчальних закладів та їх спортивних споруд

Керівник

__________________

Готував

__________________

