
 
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
   15.04.2014            №  64      

 

 

Про проведення І (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу  

„Інноваційний урок фізичної культури 

та урок фізичної культури з елементами 

футболу” 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.09.2011 

року № 1030 „Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс 

„Інноваційний урок  фізичної культури та  урок фізичної культури з елементами 

футболу”, листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 12.02.2013 

року № 14.1/10-344 та з метою практичної реалізації Договору про взаємодію 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Федерації футболу 

України щодо розвитку шкільного футболу в загальноосвітніх навчальних 

закладах України в 2013 – 2016 роках від 11.12.2012 року, наказу департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 01.04.2014 № 127 „Про 

проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Інноваційний урок 

фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу”, виявлення 

творчих здібностей учителів фізичної культури, підвищення рівня їх професійної 

майстерності та популяризації здорового способу життя  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у квітні – травні 2014 року І (міський) тур Всеукраїнського 

конкурсу  „Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з 

елементами футболу” (далі – Конкурс), як це визначено Положенням про  

проведення цього конкурсу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.09.2011 року № 1030. 

2. Створити журі міського туру Конкурсу у складі згідно з додатком 1. 
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3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів до 5 травня 2014 року 

забезпечити подання матеріалів про Конкурс згідно з додатком 2 до методичного 

кабінету управління освіти. 

4. Методисту з навчальних дисциплін методичного кабінету 

Данашевському М.М. до 10 травня 2014 року забезпечити подання матеріалів 

І туру Конкурсу до Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача методичного 

кабінету Рубець М.І. 

 

 

 

 

Начальник управління            М. Мотильчак  
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Додаток 1 

до наказу управління освіти 

  15.04.2014    №   64     

 

Склад журі 

І туру Всеукраїнського конкурсу  

„Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури  

з елементами футболу” 
 

Голова журі 

 

Мотильчак 

Михайло Андрійович 

начальник управління освіти виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради  

 

     Заступник голови журі 

 

Рубець 

Мар’яна Іржіївна 

завідувач методичного кабінету управління освіти 

 

Члени журі: 

 

  

Данашевський 

Михайло Михайлович 

 

методист методичного кабінету управління освіти 

 

Ілов 

Василь Адамович 

директор Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 16 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

 

Бельдій 

Віра Іванівна 

 

вчитель фізичної культури Мукачівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

 

Дьорка  

Михайло Павлович 

 

Чура 

Любов Андріївна 

 

вчитель фізичної культури Мукачівської гімназії 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

 

вчитель фізичної культури Мукачівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
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Додаток 2 

до наказу управління освіти 

  15.04.2014    №   64     

 

 

 

 

 

Перелік матеріалів учасника І (міського) туру 

 Всеукраїнського конкурсу „Інноваційний урок фізичної 

культури та урок фізичної культури з елементами футболу” 

 
1. Лист-подання загальноосвітнього навчального закладу (додаток 3). 

2. Заява на участь у конкурсі. 

3. Фотокартка 5 x 6 см. 

4. 2 відеоуроки на DVD-носіях. 

5. 2 конспекти уроків на паперових та електронних носіях. 

6. Методична розробка за темою, над якою працює вчитель, та за якою має 

проводити конкурсні уроки (до 10 аркушів).  
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Додаток 3 

до наказу управління освіти 

  15.04.2014    №   64     

 
Місце для  

фотокартки 

ЛИСТ -  П О Д А Н Н Я 

загальноосвітнього навчального закладу 

__________________________________________________________________________________ 

(найменування загальноосвітнього навчального закладу) 

на вчителя фізичної культури _____________________________________ 

                                                             (прізвище, ім’я, по батькові) 

для участі у Всеукраїнському конкурсі „Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної 

культури з елементами футболу” 

Методичні розробки з теми ____________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Теми конкурсних уроків: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Дата народження _________________________ Стать _________________________________ 

Місце проживання, контактні телефони: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Спеціалізація ________________________________________________________ 

Освіта ______________________________________________________________ 

Стаж педагогічної роботи _____________________________________________ 

Кваліфікаційна категорія ______________________________________________ 

Педагогічні та спортивні звання ________________________________________ 

Державні нагороди ___________________________________________________ 

 

 

 

Директор ЗНЗ           ___________________ 

 

 

 

М.П.           ____________  

                                                                                                                                (дата) 

 

 

 

 

 

 

 


