
 

МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

24.06.2020                                          Михайлівка                              № 31 - 14/VІІ 

 

 

Про хід виконання Програми розвитку 

фізичної культури та спорту Михайлівської 

сільської ради на 2018-2022 роки,  

за підсумками 2019 року 

 
 

Заслухавши інформацію методиста відділу освіти, охорони здоров`я, 

культури, молоді та спорту виконкому сільської ради Шамрая О.Г. про хід 

виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту Михайлівської 

сільської ради на 2018-2022 роки, за підсумками 2019 року, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Інформацію методиста відділу освіти, охорони здоров`я, культури, 

молоді та спорту виконкому сільської ради Шамрая О.Г. про хід виконання 

Програми розвитку фізичної культури та спорту Михайлівської сільської 

ради на 2018-2022 роки, за підсумками 2019 року, взяти до відома 

(додається). 

2. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання 

Програми розвитку фізичної культури та спорту Михайлівської сільської 

ради на 2018-2022 роки у 2020 році та на послідуючі роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з соціально-гуманітарних питань, культури та спорту. 

 

 

Сільський голова                                                             Василь МАКСИМЕНКО 

 

 

 



Додаток  

до рішення сільської ради 

24.06. 2020 № 31 - 14/VІІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про хід виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту 

Михайлівської сільської ради на 2018-2022 роки,  

за підсумками 2019 року 

 

На виконання наказу Черкаського обласного відділення (філії) КФВС 

МОНУ 01.02.2019 № 13-ОД «Про проведення ХХV обласної Спартакіади 

серед школярів закладів загальної середньої освіти у 2019 році», з метою 

оздоровлення та фізичного загартування дітей шкільного віку, виявлення 

перспективних спортсменів значна увага приділяється формуванню 

ключових компетентностей в освітньому процесі у закладах освіти 

Михайлівської сільської ради. Для розвитку масової фізичної культури і 

спорту використовується наявна спортивна база - це 11 спортивних споруд, а 

саме: 3 футбольних полів, 4 спортивних залів, 1 стрілецьких тирів, 3 

спортивних майданчиків (2 з нестандартним тренажерним, 1 з тренажерним 

обладнанням). 

Матеріальна база закладів освіти, в цілому, перебуває на достатньому 

рівні. Акти-дозволи щодо перевірки на надійність спортивного обладнання в 

наявності на всі спортивні споруди. 

У 2019 році освітній процес з фізичної культури та фізкультурно-

оздоровчої роботи у 4 закладах загальної середньої освіти забезпечували 4 

учителі (вища спеціальна освіта - 3 особи, 1 - магістратура фізичної освіти). 

Протягом навчального року для учнів закладів загальної середньої освіти 

організовано проходили уроки фізичної культури, спортивні змагання, 

здійснювалися спортивно-масові заходи. Задля підвищення обсягу рухової 

активності учнів вчителі фізичної культури мають гурткову роботу з даного 

напрямку. 

У закладах освіти було організовано Дні здоров’я, шкільні Спартакіади 

та тижні Олімпійського руху. З високим рівня охоплення учнів, педагогів, 

батьків та громадськості до Дня фізичної культури і спорту проводяться 

спортивні змагання за різними видами спорту; конкурси малюнків, 

літературних творів, фотографій; різнопланові спортивні виставки та 

вікторини тощо. 

Протягом року проходило 7 змагань за 14 видів спорту відповідно до 

спортивного календаря серед учнів закладів загальної середньої освіти 

області. Пройшли командні змагання з фізкультурно-патріотичного гра 

«Сокіл» «Джура».  

З метою сприяння підвищення науково-теоретичної та методичної 

підготовки вчителів фізичної культури з питань переходу системи освіти на 

якісно новий рівень формування сучасного здоров’язберігаючого 

навчального середовища відбулися семінари-практикуми (тренінги): за 



темою «Основні завдання та пріоритети фізкультурно-оздоровчої діяльності 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів щодо умов ефективності уроків 

фізичної культури» та «Формування здорового способу життя у дітей та 

підлітків через інтерактивне застосування просвітницька-профілактичних 

програм». Результати року в спортивних змаганнях згідно додатку 1 та 2 

(додається). 

 

 

Методист відділу освіти, охорони здоров`я, 

культури, молоді та спорту виконкому 

сільської ради                                                                       Олександр ШАМРАЙ 

 


