
Інформація 

про матеріально-технічну та навчально-методичне забезпечення 

спортивної зали 

ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» 

 

1. Зеленіна Алла Вікторівна 

2. Викладає фізичну культуру – 348 годин 

3. Матеріально - технічне забезпечення спортивної зали: 

- наявність спортивного інвентарю (75%) 

4. Навчально-методичне забезпечення спортивної зали становить 70 %: 

- навчальна програма з фізичної культури та спеціальної медичної групи; 

- журнал з техніки безпеки під час проведення уроків фізичної культури; 

- акт – дозвіл на експлуатацію спортзалу; 

- робочий план (поурочно-тематичне планування) з фізичної культури; 

- паспорт кабінету; 

- план – графік розподілу навчального матеріалу; 

- конспект уроку; 

- інструкції : з охорони праці для всіх працівників, з охорони праці для всіх 

працівників училища по наданню першої (долікарської) медичної допомоги 

потерпілим, під час проведення спортивно-масових заходів у навчальних 

закладах, з пожежної безпеки, для учнів під час занять з фізичної культури у 

спортивному залі, для учнів під час занять з легкої атлетики на уроках 

фізичної культури, під час експлуатації спортивних споруд у спортивному 

залі, під час проведення спортивних і рухливих ігор; 

- навчально-методичний посібник фізкультурно-оздоровчої та спортивно-

масової роботи у професійно-технічних навчальних закладах; 

- комплект журналів «Фізичне виховання в школах України»; 

- журнал обліку спеціальної медичної групи ; 

- план роботи з фізичного виховання ; 

- календар спортивно - масових та туристичних заходів Спортклубу «Факел» ; 

- розклад занять спортивних секцій, гуртків та спеціальної медичної групи; 

- папка протоколів про проведення змагань із видів спорту; 

- Положення про спартакіаду; 

5. Оформлення спортивної зали: 

     - стенд «Спортивне життя училища»; 

     - стенд «Спортивна гордість училища»; 

     - куточок із спортивними призами. 

6. КМЗ кабінету ( 75% від потреби) 

- наявність комп’ютерної техніки – 2 шт. (1 шт. власний ноутбук викладача, 1 шт.  

 училищний комп’ютер, проектор та екран – за потребою). 

7. Пропозиції щодо оновлення матеріально-технічної бази: придбати спортивний 

інвентар (волейбольні м’ячі, футбольні м’ячі, баскетбольні м’ячі, тенісні ракетки, 

ракетки для бадмінтону, валани,). 

 

 

Заступник директора з НМР                                                       Н.М.Мірошниченко 

 

Керівник фізичного виховання                                                   А.В.Зеленіна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


