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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 

 

01.12.2021 року № 181 

на №___ від ________ 

Ректорам ЗВО  

 

Директорам закладів фахової 

передвищої освіти 

 

Директорам ЗП(ПТ)О 

 

Про здачу річних статистичних 

звітів форми №2 ФК за 2021 рік 

 

Тернопільське обласне відділення Комітету з фізичного виховання 

МОН України на виконання листа Комітету з фізичного виховання та спорту 

МОН України від 23.11.2021 № 02.02-14/685 просить Вас в термін 

до 25 грудня 2021 року подати заповнену відповідно до Інструкції форми 

звітності № 2-ФК річна «Звіт з фізичної культури та спорту» за 2021 рік 

затверджено Міністерством молоді та спорту України від 27.09.2021 року № 

3589 та інформацію відповідно до форм, що додаються. 

Звіти та форми додатків подаються в Тернопільське обласне 

відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України для 

перевірки в електронному форматі на e-mail: sportgart@ukr.net 

 Оригінал надсилається у відділення поштою (м. Тернопіль вул. 

Г. Тарнавського 7а, оф.20) або на відділення Нової Пошти №9 (м. Тернопіль, 

адресат Фігурська Наталія моб.тел. 0677997165). 

Матеріали подаються у друкованому та електронному вигляді з 

обов’язковим погодженням в місцевих органах управління фізичної 

культури і спорту.  

Інструкція, Наказ Міністерства молоді та спорту щодо звіту форми 

№2-ФК та додатки для заповнення додаються. 

 

Начальник відділення      Олександр БІРЮКОВ 
 

 
 

Гот. Наталія Фігурська  
тел..(0352) 26 93 16, моб. тел. 067 79 97 165, 099 45 81 446 
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ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ І ФОРМ, 

що надаються разом із звітністю за формою № 2-ФК 

«Звіт з фізичної культури і спорту» за 2021 рік 

на паперових  та електронних носіях: 

1. Завірені звіти за формою № 2-ФК «Звіт з фізичної культури і спорту».  

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. Порівняльна таблиця наявності спортивних споруд (додається). 

5. Інформацію про гуртки спортивної спрямованості (відповідно до форми). 

6. Інформацію про наявність кафедр/факультетів фізичного виховання 

(відповідно до форми). 

ІНФОРМАЦІЯ 

про гуртки спортивної спрямованості (з оплатою праці та на 

громадських засадах), які працюють  у закладах освіти 

станом на 01.12.2021 року 

№ 

п\п 

 
Вид спорту 

Кількість 

секцій 

Кількість 

осіб, які 

займаються 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

 Всього   

 
Інформація 

про наявність кафедр/факультетів фізичного виховання у ЗВО 

станом на 01.01.2022 року 

№ 

з/п 
Назва ЗВО Назва кафедри/ факультету 

Кількість викладачів 

на кафедрі/факультеті 

1.       

2.       

3.       
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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, педагічних рад, методичних 

засдань, 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; 

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. 

5. Проведення комплексних спортивних заходів. 

6. Співпраця з осередками федерацій з видів спорту, спортивними 

організаціями і т.д.; 

7. Яка проведена робота щодо вдосконалення матеріально-технічної 

бази, будівництва спортивних об'єктів. 

8. Проведення семінарів, нарад, круглих столів, конференцій. 

9. Співпраця з обласними інститутами післядипломної освіти 

педагогічних працівників та іншими вищими навчальними закладами.  

10.  Наявність комп’ютерного банку даних показників фізичного 

розвитку учнів та студентів. 

11. Пропозиції щодо покращення роботи з фізичного виховання в 

області. 

12. Досвід роботи в режимі роботи оналайн. 

 

 

 

Керівник            __________________ 

Готував         __________________ 

  


