МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)
НАКАЗ
10 січня 2019 р.

№3

м. Миколаїв

Про забезпечення виконання Плану
організаційно-практичних заходів щодо
реалізації Програми розвитку фізичної
культури і спорту в закладах освіти
Миколаївської області на 2019-2022 рр.
На виконання рішення Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2018
року № 10 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в
Миколаївській області на 2019-2022 роки», з метою забезпечення умов для
зміцнення здоров’я учнівської та студентської молоді, популяризації здорового
способу життя та сприяння ефективній реалізації політики у сфері фізичної
культури і спорту в закладах освіти Миколаївської області,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План організаційно-практичних заходів щодо реалізації
Програми розвитку фізичної культури і спорту в закладах освіти Миколаївської
області на 2019-2022 роки (додається).
2. Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських
(сільських) рад, директорам закладів освіти інтернатного типу, закладів
професійної (професійно-технічної) освіти, ректорам закладів вищої освіти
рекомендувати:
1) Здійснити організаційно-практичні заходи щодо реалізації завдань
Програми;
2) Інформацію про хід виконання заходів надавати щороку до 15 червня та
15 грудня в Миколаївське обласне відділення (філію) Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на електронну пошту:
noufvs@ukr.net.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу
Юсупову С.В.
Начальник відділення

О.КУЛІШОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Миколаївського обласного відділення
(філії) Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України
10 січня 2019 № 3
План організаційно-практичних заходів
щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту в закладах освіти Миколаївської області
на 2019-2022 роки
№
Положення Програми
Практичні заходи на виконання положень Програми
Строки
Відповідальні за
пункту
виконання виконання
Програми
1
2
3
4
5
Завдання 1. Розвиток фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у закладах дошкільної
освіти та освітянських закладах
1.1
Забезпечення належного Здійснити організаційно-практичні заходи щодо
рівня рухової активності створення відповідних умов в закладах освіти з
в закладах дошкільної, реалізації обсягу рухової активності дітей, учнівської
загальної середньої,
та студентської молоді – 7-8 годин на тиждень
професійної
І. В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:
2019-2022
Відділи, управління
(професійно-технічної),
1) Забезпечення
закладів
дошкільної освіти
освіти райдержадвищої освіти –
інструкторами з фізичної культури, відповідно
міністрацій, міських
7-8 годин на тиждень.
нормативних вимог.
та сільських рад,
2) Зміцнення матеріально-технічної бази (будівкерівники ЗДО.
ництво,
облаштування,
модернізація,
ремонт
спортивних та ігрових майданчиків, спортивних та
музично-спортивних залів, плавальних та плес-

кальних,
поповнення
фізкультурних
об’єктів
обладнанням та інвентарем відповідно до вимог
Типового переліку.
3) Забезпечення умов організації щоденної рухової
активності дітей у закладах дошкільної освіти в
обсязі: ранній вік – до 3 годин, молодший дошкільний
– 4-5 годин, старший дошкільний – 4-5 годин, за
рахунок проведення обов’язкових фізкультурнооздоровчих заходів:
- щоденно: ранкової гімнастики, гімнастики після
денного сну, фізкультурних хвилинок, пауз,
загартовуючих процедур (повсякденних, спеціальних);
- різних форм рухової активності у повсякденному
житті: рухливі ігри, фізичні вправи на прогулянках;
- 1 раз на тиждень дитячий туризм (починаючи з
молодшого дошкільного віку);
- 2-3 рази на рік фізкультурні свята (починаючи з
молодшого дошкільного віку);
- 1-2 рази на місяць фізкультурні розваги
(починаючи з раннього віку)
- 1 раз на місяць Дні здоров’я (починаючи з
раннього віку);
- щоквартально тижні фізкультури;
щодня
самостійна
рухова
діяльність,
індивідуальна робота з фізичного виховання;
- заняття з фізичної культури (2 – за розкладом, 2 –
під час прогулянок, 1– походи за межі ДНЗ);
- заняття з плавання (за наявністю умов) двічі на
тиждень.

4) Забезпечити проведення 1 раз на рік Спартакіади
серед вихованців ДНЗ «Перші кроки».
ІІ. В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, 2019-2022
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ:
1) Створити відповідні умови для проведення
обов’язкових
фізкультурно-оздоровчих
заходів:
зміцнення матеріально-технічної бази (будівництво,
облаштування, модернізація, ремонт спортивних
майданчиків, спортивних залів, приміщень для
фізкультурно-оздоровчої роботи, переоснащення та
оновлення матеріальної спортивної бази обладнанням
та інвентарем відповідно до вимог Типового
переліку);
2) Забезпечення умов організації щоденної рухової
активності дітей та учнівської молоді:
обов'язкові фізкультурно-оздоровчі заходи:
- урок з фізичної культури 3-4 рази на тиждень;
- щоденна ранкова гімнастика;
- фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи під час
освітнього процесу;
- "години фізичної культури" групах подовженого дня
(заклади загальної середньої освіти);
- заняття в групах з учнями, які за станом здоров’я
віднесені до спеціальної медичної групи;
- заняття з плавання ( освітні заклади, що мають
відповідні умови);
- "дні здоров'я і фізичної культури";
- робота гуртків та секцій з різних видів спорту 2-3
рази на тиждень;

Відділи, управління
освіти райдержадміністрацій, міських
та сільських рад,
керівники закладів
загальної середньої
освіти, директори
закладів освіти
інтернатного типу.

1.2.

- проведення систематично спортивно-масових
заходів, відповідно Календарного плану закладу
освіти.
Проведення обласних
1) Організувати та провести:
комплексних спортивних
- шкільні, районні (міські) змагання, змагання в 2019-2022 Відділи, управління
заходів: спартакіади,
ОТГ за програмою обласних Спортивних ігор серед
освіти, райдержадміспортивні, молодіжні
учнів закладів загальної середньої освіти;
ністрації, міських та
ігри, обласні змагання
сільських рад,
ДЮСШ
керівники ЗЗСО
- шкільні змагання серед учнів закладів освіти 2019-2022 Директори закладів
інтернатного типу за програмами обласних Спартакіад
освіти інтернатного
серед учнів загальноосвітніх та спеціальних ЗОШтипу
інтернатів;
- змагання в закладах професійної (професійно- 2019-2022 Директори ЗПО
технічної) освіти за програмою Молодіжних
спортивних ігор
- змагання з видів спорту за програмами обласних 2019-2022 Ректори, директори
Спортивних ігор, змагання серед студентів, які
ЗВО
проживають у гуртожитках;
2) Здійснити організаційно-практичні заходи щодо
підготовки та участі:
- збірних команд районів, міст області, об’єднаних 2019-2022 Начальники відділів,
територіальних громад в обласних Спортивних іграх
управлінь освіти
серед учнів закладів загальної середньої освіти;
райдержадміністрацій,
- збірних команд в обласній Спартакіаді серед учнів
міських та сільських
ЗОШ-інтернатів та спеціальних ЗОШ-інтернатів;
рад, керівники
- збірних команд в обласних Молодіжних спортивних
закладів освіти.
іграх серед учнів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти;

1.3.

- команд закладів вищої освіти в обласних
Спортивних іграх серед студентів
- команд відділень з видів спорту в обласних
змаганнях серед учнів ДЮСШ;
3) Провести обласні заходи серед закладів 2019-2022
загальної середньої, професійної (професійнотехнічної),
вищої
освіти,
дитячо-юнацьких
спортивних шкіл відповідно до Календарного плану
спортивно-масових заходів Миколаївського обласного
відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та
спорту МОН України на поточний: 2019, 2020, 2021,
2022 роки.
Забезпечення участі у
Здійснити організаційно-практичні заходи щодо
Всеукраїнських споручасті учнівської та студентської молоді в Юнацьких
тивно-масових заходах: та Молодіжних іграх, Спортивних іграх України серед
Універсіадах, Гімназіадах, студентів коледжів та школярів, спортивних
Юнацьких та Молодіжних змаганнях «Зелена миля», Міжнародному дні
іграх, Спортивних іграх студентського спорту, Всеукраїнських змаганнях
України серед студентів серед школярів «Спортивна надія України», «Cool
коледжів та школярів, Games» серед школярів 4-11 кл.
спортивних змаганнях
«Зелена миля»,
Міжнародному дні
студентського спорту,
Всеукраїнських змаганнях серед школярів
«Спортивна надія
України», «Cool Games»
серед школярів 4-11 кл.

Миколаївське обласне
відділення (філія)
КФВС МОН України.

Миколаївське обласне
відділення (філія)
КФВС МОН України,
відділи, управління
освіти райдержадміністрацій, міських та
сільських рад,
керівники закладів
освіти.

1.4.

1.5.

1.6

.

Заходи щодо підвищення
фізичної підготовки
молоді призивного віку.
Проведення сільських,
селищних, районних,
міських, обласної Спартакіади серед до призовної молоді та забезпечення участі у Всеукраїнській Спартакіаді.
Навчання дітей
плаванню протягом року
з урахуванням кліматиних, географічних умов
та наявної ресурсної
бази

Забезпечення закладів
освіти усіх рівнів та
акредитації сучасним
спортивним
обладнанням та
інвентарем

Створити відповідні умови для підвищення 2019-2022
фізичної підготовки
молоді призивного віку в
закладах освіти.
Провести шкільні, районні, міські Спартакіади
серед допризовної молоді та забезпечити участь в
Обласній та Всеукраїнській Спартакіаді.

Миколаївське обласне
відділення (філія)
КФВС МОН України,
відділи, управління
освіти райдержадміністрацій, міських та
сільських рад,
керівники закладів
освіти.

Проводити обов’язкові уроки (заняття) з плавання, 2019-2022
позаурочні фізкультурно-оздоровчі заходи, змагання
в закладах дошкільної, загальної середньої освіти з
урахуванням кліматичних, географічних умов та
наявної ресурсної бази
Активізувати роботу з батьками щодо навчання
дітей плаванню. Приділити максимальну увагу
питанню навчання дітей плаванню при проведенні
літніх оздоровчих заходів.
1. Визначити стан забезпечення закладів загальної 2019-2022
середньої освіти, закладів освіти інтернатного типу
сучасним спортивним обладнанням та інвентарем,
згідно вимог програми з предмету «Фізична
культура».
2. В межах наявного фінансування та залучення
позабюджетних коштів забезпечити оснащення
спортивних споруд закладів загальної середньої
освіти, закладів освіти інтернатного типу сучасним
спортивним інвентарем.

Відділи, управління
освіти райдержадміністрацій, міських та
сільських рад,
керівники закладів
освіти

Відділи, управління
освіти райдержадміністрацій, міських та
сільських рад
керівники закладів
освіти.

1.7.

Створення та
функціонування
спортивних клубів у
закладах освіти усіх
рівнів та акредитації

Здійснити контроль за виконанням наказу 2019-2022
Міністерства освіти і науки України № 210 від
22.03.2002 року «Про утворення фізкультурноспортивних клубів та їх осередків у вищих, середніх і
професійно-технічних навчальних закладах» та надати
практичну допомогу у їх функціонуванні.

Миколаївське обласне
відділення (філія)
КФВС МОН України,
відділи, управління
освіти, райдержадміністрацій, міських та
сільських рад
Завдання 2. Розвиток фізичної культури населення за місцем проживання, у місцях масового відпочинку та за місцем
роботи
2.8.
Організація і проведення
Організувати та провести в закладах освіти 2019-2022
Відділи, управління
урочистостей з нагоди урочистості з нагоди святкування Дня фізичної
освіти райдержадмівідзначення Дня
культури і спорту.
ністрацій, міських та
фізичної культури і
Провести заходи за програмою «Олімпійський
сільських рад,
спорту, знаменних подій тиждень», «Олімпійський урок» та інших знаменних
керівники закладів
та інших світ
подій державного значення.
освіти
державного значення
2.11.
Реалізація заходів
Створити відповідні умови в закладах освіти для 2019-2022
Відділи, управління
Національної стратегії з виконання плану заходів щодо реалізації Національної
освіти райдержадміоздоровчої рухової
стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на
ністрацій, міських та
активності в Україна на період до 2025 «Рухова активність – здоровий спосіб
сільських рад,
період до 2025 року
життя» – здорова нація» в Миколаївській області.
керівники закладів
«Рухова активність –
освіти
здоровий спосіб життя –
здорова нація» в
Миколаївській області
Завдання 4. Здійснення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю
4.4.

Забезпечення роботи
спеціалізованих
відділень підготовки

1. До проведення спортивно-масової роботи в
спеціальних школах-інтернатах залучати тренерів
ДЮСШ для дітей з інвалідністю.

2019-2022

Директори
спеціальних ЗОШінтернатів

4.6.

7.1.

спортивного резерву у
2. Забезпечити спортивні споруди необхідним
школах інтернатах для обладнанням та інвентарем для проведення
дітей з інвалідністю з
тренувальних занять.
урахуванням гендерного
підходу
Проведення обласної
1. Проводити щорічно обласну Спартакіаду серед 2019-2022
спартакіади серед учнів учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів.
спеціальних
2. Створити відповідні умови для підготовки та
загальноосвітніх шкіл- участі у змаганнях обласної Спартакіади серед учнів
інтернатів для дітей з
Спеціальних ЗОШ –інтернатів.
розумовими і фізичними
3. Здійснити організаційно-практичні заходи щодо
вадами та участь у
участі учнів спеціальних шкіл-інтернатів у змаганнях
Всеукраїнській
різного рівню за погодженням з обласним відділенням
Спартакіаді «Повір у себе» (філією) Комітету з фізичного виховання та спорту
серед дітей з інвалідністю МОН України
та Спеціальній Олімпіаді
України серед дітей з
вадами розумового
розвитку
Завдання 7. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту
Збереження мережі
1. Створити відповідну матеріально-технічну 2019-2022
діючих в області дитячо- спортивну базу для роботи діючих дитячо-юнацьких
юнацьких спортивних спортивних шкіл та забезпечити кваліфікованими
шкіл, відкриття і
тренерськими кадрами.
функціонування нових
2. Про зміни в кількісно-якісному складі
шкіл, їх відділень та
контингенту учнів та тренерсько-викладацького
філій
складу інформувати обласне відділення (філію)
Комітету з фізичного виховання та спорту МОН
України в установлені терміни.

Директори
спеціальних ЗОШінтернатів
Миколаївське обласне
відділення (філія)
КФВС МОН України,
громадська організація
«Спеціальна
Олімпіада України».

Відділи, управління
освіти райдержадміністрацій, міських та
сільських рад,
директори ДЮСШ

7.4.

8.6.

9.4.

Забезпечення
модернізації і
реконструкції існуючих
та будівництво нових
спортивних споруд
Миколаївського вищого
училища фізичної
культури

Продовжити роботу щодо модернізації існуючих 2019-2022
спортивних споруд Миколаївського вищого училища
фізичної культури.

Завдання 8. Розвиток спорту вищих досягнень
Продовжити роботу щодо створення умов для 2019-2022
студентів та їх тренерів, членів Національних збірних
команд України відповідно до сучасних вимог і
потреб
спортивним
інвентарем,
спортивним
обладнанням, спортивною формою та спортивною
екіпіровкою

Миколаївське вище
училище фізичної
культури.

Забезпечення збірних
Ректори, директори
команд Миколаївської
закладів вищої освіти
області та членів
Національних збірних
команд України та їх
тренерів відповідно до
сучасних вимог і потреб
спортивним інвентарем,
спортивним
обладнанням,
спортивною формою та
спортивною екіпіровкою
Завдання 9. Удосконалення системи забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:
кадрове та матеріально-технічне забезпечення
Підготовка спортивних Здійснити організаційно-практичні заходи щодо 2019-2022
Відділи, управління
споруд до роботи у
підготовки спортивних споруд закладів дошкільної,
освіти
весняно-літній та
загальної середньої, професійної (професійнорайдержадміністрацій,
осінньо-зимовий періоди технічної), вищої освіти, закладів освіти інтернатного
міських та сільських
типу, дитячо-юнацьких спортивних шкіл до роботи у
рад, керівники
весняно-літній та осінньо-зимовий періоди
закладів освіти

9.10

Нове будівництво,
модернізація
реконструкція та
капітальний ремонт
спортивних споруд та
забезпечити будівництво
нових спортивнооздоровчих комплексів.

Продовжити роботу щодо модернізації, реконструкції, 2019-2022
капітального ремонту існуючих спортивних споруд та
будівництва нових спортивно-оздоровчих комплексів
(спортивних споруд).

Відділи, управління
освіти,
райдержадміністрацій,
міських та сільських
рад, керівники
закладів освіти

