Додаток 4
до Положення про Всеукраїнський
огляд-конкурс на кращий стан
фізичного виховання в навчальних
закладах системи освіти України
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
навчального закладу
___________________________________________________________________.
1. Кількість класів загальноосвітніх навчальних закладів (груп дошкільних навчальних
закладів) _____________________.
2. Кількість учнів (дітей) усього в закладі _____________________ (по класах-групах).
3. Кількість груп професійно-технічних навчальних закладів (І, ІІ, ІІІ курси та кількість
груп на базі повної середньої освіти) ______________.
4. Кількість учнів, дітей, що відвідують навчальні заняття з фізичного виховання та спорту
(у відсотковому відношенні до загальної кількості контингенту денної форми навчання):
всього ___________ (оцінюється з розрахунку: 1 відсоток - 5 балів).
5. Кількість учнів, дітей, що відвідують 3 навчальні години фізичного виховання на
тиждень упродовж навчального року (у відсотковому відношенні до загального
контингенту денної форми навчання): всього ____________ (оцінюється з розрахунку: 1
відсоток - 5 балів).
6. Кошти, витрачені на фізичне виховання та спорт у дошкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах та
спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву:
Усього Витрачено коштів на фізичне виховання
ремонт спортивних споруд

придбання

капітальний

спортивний інвентар

поточний

cпортивна форма

всього
балів

Кошти, витрачені на фізичне виховання на 1 дитину, учня ( 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 дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних
закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл
олімпійського резерву:
Наявність спортивних споруд

Кількість

Загальна
площа, кв.м

Орендованих

Всього
балів

Наявність пристосованих
приміщень для занять фізичною
культурою і спортом
Наявність майданчиків
Наявність спортивних залів
Наявність басейнів
Наявність спортивних споруд, пристосованих приміщень для занять фізичною культурою
і спортом, майданчиків, басейнів оцінюється з розрахунку: 1 кв.м - 4 бали.
8. Навчально-методична робота в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних
навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах та спеціалізованих дитячоюнацьких школах олімпійського резерву:
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

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:
Наявніст Наявніст Наявніст
ь
ь лікаря ь
медичног
медично
о
ї сестри
кабінету

Оснащення
медичного
кабінету
(фізіотерапевтичн
им обладнанням)

Наявність
фахівця з
лікувальн
ої
гімнастик
и

Паспор
т
(листок
)
здоров’
я

Книга
Всьог
медичного о
обстеженн балів
я

Наявність медичного кабінету, лікаря та медичної сестри, фізіотерапевтичного
обладнання, фахівця з лікувальної гімнастики, журналів відвідування уроків фізичного
виховання, моніторингу стану здоров’я учнів.
Ведення медичної документації (дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні та
позашкільні навчальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи та спеціалізовані дитячоюнацькі школи олімпійського резерву) оцінюється з розрахунку: 1 бал за кожен розділ
таблиці.
10. Робота з навчання плаванню (за наявності басейну) або організоване відвідування
інших басейнів:

Кількість
Кількість дітей, які Відсоток Кількість дітей, які
дітей всього не вміють плавати
навчені плаванню за
звітний період

Відсоток Всього
балів

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

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 дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних
навчальних закладах:
Кількість
учнів,
дітей
всього

Кількість
секцій
(види
спорту)

Кількість
дітей,
учнів, що
займаються
в секції

Фах
викладача,
вчителя,
тренера

Кількість
спортивних
гуртків
(види
спорту)

Кількість
дітей,
учнів, що
займаються
в гуртках

Фах
Всього
викладача, балів
вчителя,
тренера

Секційна та гурткова робота в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних
навчальних закладах, кількість спортивних секцій, види спорту, кількість дітей, що
займаються, фах викладача, вчителя, тренера (окрім спортивних груп тренерів дитячоюнацьких спортивних шкіл); кількість спортивних гуртків та види, кількість дітей, учнів,
що займаються, оцінюються з розрахунку: 1 бал за кожен розділ таблиці.
13. Присвоєння спортивних звань та розрядів протягом навчального року в дитячоюнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського
резерву:
Наповнюваність Кількість вихованців (до 18 років), яким присвоєні
відділень
спортивні розряди:
юнацький І
кандидат Майстер
розряд
розряд у майстри спорту
спорту
України
України

Майстер спорту України міжнародного класу
Майстер спорту України

Майстер
спорту
України
міжнародного
класу
60 балів
30 балів

Всього
балів

Кандидат у майстри спорту
І розряд
Юнацький розряд

20 балів
10 балів
5 балів

14. Заохочувальні бали за участь (за кожного учня):
Чемпіонати Світу
Чемпіонати Європи
Першість Світу
Першість Європи
Кубок Світу

120 балів
100 балів
60 балів
30 балів
20 балів

15. Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких
шкіл олімпійського резерву, які входять до складу збірних команд з видів спорту, що
визнані в Україні:
Член збірної України
Кандидат збірної України
Резерв збірної України

30 балів
20 балів
10 балів

16. Методична робота в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних
закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких
школах олімпійського резерву:
Тематика
методичних
заходів

Кількість У
Міські Районні Обласні Всеукраїнські Всього
навчальному
балів
закладі

Засідань
(об’єднань)
Семінарів
Конференцій
Методична робота: тематика та кількість методичних заходів, засідань, об’єднань,
семінарів, конференцій у навчальному закладі, у районі, 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:
Кількість
Кількість видів спорту, які
дітей, учнів,
культивуються
що займаються
види спорту
кількість

Кількість тренерів, які
працюють у закладі, з них
штатних

позаштатних

Всього
балів

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 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.
18. Фізкультурно-масова та фізкультурно-оздоровча робота в закладі:
Кількість
дітей
всього у
закладі

Участь у змаганнях
(заходах) в межах
закладу

Кількість
дітей, які
взяли
участь у
кількість
заходах

Участь у змаганнях за
межами закладу

назва
заходів,
змагань

назва заходів, кількість
змагань

Кількість Всього
дітей, що балів
взяли
участь

Фізкультурно-масова та фізкультурно-оздоровча робота у дошкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних 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) - 3 бали, Всеукраїнські конкурси та кількість дітей, що взяли участь,
оцінюються: один захід (змагання) - 3 бали.
19. Організація фізкультурно-масової роботи з батьками в дошкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах,
спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву:
Спортивно-масові заходи із залученням батьків (
назва)

Кількість за рік

Всього
балів

Залучення батьків до фізкультурно-масової роботи в закладі (перелік та назва заходів),
кількість за рік оцінюється з розрахунку: 1 захід - 2 бали.
20. Робота з оздоровлення дітей в навчальних закладах (дошкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладах):
Всьог
о
учнів
(дітей
)

Кількість
груп
оздоровчої
спрямовано
сті

Кількість
учнів,
дітей, що
займають
ся

Наявність
спеціально
го
обладнанн
я

Кількість
учнів,
дітей
віднесени
х за
станом
здоров’я
до
спеціальн
ої

Кількіст Наявність
Всьог
ь учнів
о
дітей, що фахів спеціальн балів
их
відвідую ця
приміщен
ть
ь
спеціаль
ні
заняття

медичної
групи

Робота з дітьми, які віднесені за станом здоров’я до оздоровчих та спеціальних медичних
груп, оцінюється з розрахунку: кількість груп оздоровчої спрямованості - 5 балів,
наявність спеціального обладнання для занять - 10 балів, наявність спеціального
приміщення для занять спеціальних груп у закладі - 10 балів, наявність фахівця - 10 балів.
21. Туристична робота в навчальних закладах (дошкільних, загальноосвітніх, професійнотехнічних):
Всього учнів, Туристичні заходи (назва)
дітей у закладі

Проведено Кількість
за рік
учасників

Всього балів

Проведення туристичної роботи в навчальному закладі. Кількість проведених
туристичних заходів у закладі оцінюється з розрахунку: 1 захід - 5
балів, кількість учасників, які брали участь у заході, оцінюється з розрахунку: 1 учасник 1 бал.
22. Участь у змаганнях різного рівня протягом останніх трьох років у дитячо-юнацьких
спортивних школах та спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву:
Місця Чемпіонати, гімназіади
обласні України світу

Європейські юнацькі
олімпійські фестивалі

Всеукраїнські спортивні
ігри, Всеукраїнські відомчі
змагання

Участь у змаганнях різного рівня протягом останніх трьох років дитячо-юнацьких
спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву:
перші місця - чемпіонати, універсіади: обласні - 15 балів, України - 30 балів, світу - 120
балів, Європейський юнацький олімпійський фестиваль - 60 балів, Всеукраїнські
спортивні ігри серед школярів - 25 балів;
другі місця - чемпіонати, універсіади: обласні -12 балів, України - 26 балів, світу -104
бали, Європейський юнацький олімпійський фестиваль - 52 бали, Всеукраїнські спортивні
ігри серед школярів - 22 бали;
треті місця - чемпіонати, універсіади: обласні - 10 балів, України - 22 бали, світу - 88
балів, Європейський юнацький олімпійський фестиваль - 44 бали, Всеукраїнські спортивні
ігри серед школярів -19 балів;
четверті місця - чемпіонати, універсіади: обласні - 8 балів, України - 18 балів, світу - 72
бали, Європейський юнацький олімпійський фестиваль - 36 балів, Всеукраїнські спортивні
ігри серед школярів - 16 балів;

п’яті місця - чемпіонати, універсіади: обласні - 6 балів, України - 16 балів, світу - 64 бали,
Європейський юнацький олімпійський фестиваль - 32 бали, Всеукраїнські спортивні ігри
серед школярів - 14 балів;
шості місця - чемпіонати, універсіади: обласні - 4 бали, України - 14 балів, світу - 56 балів,
Європейський юнацький олімпійський фестиваль - 28 балів, Всеукраїнські спортивні ігри
серед школярів - 12 балів;
сьомі місця - чемпіонати, універсіади: обласні - 2 бали, України - 12 балів, світу - 48 балів,
Європейський юнацький олімпійський фестиваль - 24 бали, Всеукраїнські спортивні ігри
серед школярів - 10 балів;
восьмі місця - чемпіонати, універсіади: обласні - 1 бал, України - 10 балів, світу - 40 балів,
Європейський юнацький олімпійський фестиваль - 20 балів, Всеукраїнські спортивні ігри
серед школярів - 8 балів;
дев’яті місця - чемпіонати, універсіади: обласні - 0 балів, України - 8 балів, світу - 32
бали, Європейський юнацький олімпійський фестиваль - 16 балів, Всеукраїнські
спортивні ігри серед школярів - 6 балів;
десяті місця - чемпіонати, універсіади: обласні - 0 балів, України - 6 балів, світу - 24 бали,
Європейський юнацький олімпійський фестиваль - 12 балів, Всеукраїнські спортивні ігри
серед школярів - 4 бали.
23. Пропагандистська та агітаційна робота в дошкільних, загальноосвітніх, професійнотехнічних, дитячо-юнацьких спортивних школах та спеціалізованих дитячо-юнацьких
школах олімпійського резерву:
Фотостенди Кількість Заходи із залученням
видатних спортсменів
назва
заходу

кількість

Наявність
музею
(кабінету)
фізкультурноспортивної
тематики

Фото- та
Всього
відеоматеріали балів

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.
Інформація для дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких
шкіл олімпійського резерву відповідно до пунктів: 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23
додатку 4.
Надана інформація не повинна перевищувати 20 аркушів (А4), шрифт друку - 14,
відеоматеріал (фрагментарний показ) диску не більше 15 хвилин.

