
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

« 31 » січня 2020 р.            м. Миколаїв    № 10 
 

Про затвердження Плану організаційно-

практичних заходів щодо реалізації 

Національної стратегії з оздоровчої 

рухової активності в Україні на період до 

2025 року «Рухова активність – здоровий 

спосіб життя – здорова нація» в закладах 

освіти Миколаївської області на 2020 рік 

 

На виконання розпорядження Миколаївської обласної адміністрації від 

06 жовтня 2019 року 468-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» в 

Миколаївській області на 2020 рік, 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити План організаційно-практичних заходів щодо реалізації 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» в 

закладах освіти Миколаївської області  на 2020 рік (далі – План). 

2. Керівникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських, 

сільських (селищних) рад, закладів загальної середньої, закладів професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти забезпечити 

виконання затвердженого Плану: 

1) Здійснити організаційно-практичні заходи щодо реалізації Плану. 

2) Інформацію про виконання Плану надати до Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України у термін до 25 грудня 2020 року на електронну пошту: 

noufvs@ukr.net.  

3. Начальнику відділу Юсуповій С.В. забезпечити надання звіту про 

виконання Плану заходів до управління молоді та спорту Миколаївської 

обласної державної адміністрації до 10 січня 2020 року. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділення        О. КУЛІШОВ 

mailto:noufvs@ukr.net


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України  
 

31 січня 2020 № 10 

 

План організаційно-практичних заходів 

щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» в закладах освіти Миколаївської області на 2020 рік 

 

Найменування завдання Найменування заходу 
Строк 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

2. Формування ціннісного 

ставлення юнацтва, дітей та 

молоді до власного 

здоров’я, покращення 

фізичного розвитку та 

фізичної підготовленості з 

урахуванням вимог майбут-

ньої професійної діяльності. 

   1) Забезпечення проведення фізкультурно-

оздоровчих заходів: ранкова зарядка, рухливі 

перерви, фізкультурні хвилинки, гуртки 

фізкультурно-оздоровчого спрямування, туристичні 

змагання, «Дні здоров’я».  

    Організовувати та проводити спортивно-масові 

заходи серед:  

 – учнів закладів загальної середньої освіти районів, 

міст, об’єднаних територіальних громад (шкільні, 

районні); 

– учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти за програмою Молодіжних 

спортивних ігор серед учнів ЗПО; 

–  серед учнів ДЮСШ з видів спорту; 

– серед здобувачів фахової передвищої та вищої 

освіти (Спартакіади першокурсників, змагання між 

Протягом 

року 

Відділи, управління 

освіти райдержадмі-

ністрацій, міських, 

сільських (селищних) 

рад, керівники 

закладів загальної 

середньої освіти, 

директори закладів 

професійної (профе-

сійно-технічної освіти, 

директори ДЮСШ, 

директори закладів 

фахової передвищої 

освіти, ректори 

закладів вищої освіти 



курсами та факультетами, першості серед студентів 

факультетів з видів спорту, змагання серед 

студентів, що мешкають у гуртожитках); 

   2) Проведення в закладах загальної середньої 

освіти перших етапів Всеукраїнських спортивно-

масових заходів: «Cool Games», «Challenge Fest»,  

«Шкільна волейбольна ліга», «Шкільна футзальна 

ліга», «Шкільна баскетбольна ліга 3х3», 

«Олімпійське лелеченя», «Козацький гарт», 

«Шкіряний м’яч», «Олімпійський урок», 

«Олімпійський тиждень», у закладах професійної 

професійно-технічної освіти – «Козацька наснага»; 

у закладах фахової передвищої  та закладах вищої 

освіти – заходів до Міжнародного дня 

студентського спорту; 

   У закладах освіти усіх рівнів обов’язково 

проводити фізкультурно-оздоровчі заходи з 

популяризації здорового способу життя та фізичної 

культури: до Всеукраїнського Олімпійського уроку 

та Олімпійського тижня, Дня фізичної культури, 

Днів здоров’я. 

Протягом 

року 

Відділи, управління 

освіти райдерж-

адміністрацій, міських, 

сільських (селищних) 

рад, керівники закладів 

загальної середньої 

освіти, директори 

закладів професійної 

(професійно-технічної 

освіти, директори 

ДЮСШ, директори 

закладів фахової 

передвищої освіти, 

ректори закладів вищої 

освіти 

    3) Залучати до просвітницької роботи з ведення 

здорового способу життя у закладах дошкільної, 

загальної середньої та вищої освіти видатних 

спортсменів та тренерів, зокрема шляхом 

проведення майстер-класів, відкритих тренувань. 

Протягом 

року 

Відділи, управління 

освіти райдержадмі-

ністрацій, міських, 

сільських (селищних) 

рад, керівники закладів 

загальної середньої 

освіти, директори 

закладів професійної 



(професійно-технічної 

освіти, директори 

ДЮСШ, директори 

закладів фахової  

передвищої освіти,  

ректори закладів вищої 

освіти 

    4) Проведення в закладах загальної середньої 

освіти спортивно-масових заходів серед 

допризовної молоді: першого етапу Спартакіади 

серед допризовної молоді, військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура»), військово-спортивне 

багатоборство.  

Протягом 

року 

Відділи, управління 

освіти райдержадмі-

ністрацій, міських, 

сільських (селищних) 

рад, керівники 

закладів загальної 

середньої освіти. 

4. Збільшення кількості 

загальнодоступних спортив-

них заходів для активного 

сімейного відпочинку в 

місцях масового відпочинку 

громадян, облаштування 

безпечних маршрутів для 

пішохідного, велосипед-

ного, водного туризму, 

створення мережі літніх 

шкіл плавання на відкритих 

водоймах 

    1) Здійснити практичні заходи щодо створення 

умов для навчання дітей плаванню. в закладах 

дошкільної, загальної середньої освіти. 

   2) Сприяти створенню літніх шкіл плавання на 

відкритих водоймах, відповідно Типового 

положення про літні школи плавання на відкритих 

водоймах, затвердженого наказом Мінмолодь-

спорту від 22 січня 2018 року № 314, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

12 лютого 2018 року № 158/31610  

Протягом 

року 

Відділи, управління 

освіти райдержадмі-

ністрацій, міських, 

сільських (селищних) 

рад, керівники 

закладів загальної 

середньої освіти 

6. Модернізація в закладах 

освіти системи фізичного 

виховання яке повинно бути 

   1) У закладах дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) освіти створити 

умови для: 

Протягом 

року 

Відділи, управління 

освіти райдержадмі-

ністрацій, міських, 



органічно поєднано з 

іншими компонентами 

здорового способу життя; 

посилення відповідальності 

керівників закладів освіти за 

забезпечення розвиток і 

модернізацію фізичного 

виховання та належний 

рівень рухової активності; 

забезпечення медико-

педагогічного контролю за 

фізичним вихованням дітей 

у закладах освіти. 

– належного рівня рухової активності 

учнівської молоді – 7-8 годин на тиждень; 

– забезпечення медико-педагогічного контролю 

за фізичним вихованням дітей, учнів; 

– роботи трьох-чотирьох гуртків фізкультурно-

оздоровчого та спортивного спрямування; 

   У закладах фахової передвищої та вищої освіти 

забезпечити умови організації тижневої рухової 

активності студентів за рахунок: 

– проведення навчальних занять з фізичного 

виховання (2 год. на тиждень); 

– факультативних занять з фізичного виховання (2 

год. на тиждень); 

– секційних занять з видів спорту (4 год. на 

тиждень); 

– проведення фізкультурно-оздоровчих та 

спортивно-масових заходів; 

сільських (селищних) 

рад, керівники закладів 

загальної середньої 

освіти, директори 

закладів фахової 

передвищої освіти, 

ректори закладів вищої 

освіти 

   2) Здійснити практичні заходи розвитку 

спортивної інфраструктури та матеріально-

технічного забезпечення предмету «Фізична 

культура», «Фізичне виховання». 

Протягом 

року 

Відділи, управління 

освіти райдержад-

міністрацій, міських, 

сільських (селищних) 

рад, керівники 

закладів загальної 

середньої освіти, 

директори закладів 

фахової передвищої 

освіти, ректори 

закладів вищої освіти 



   3) Проведення спортивно-масових заходів у 

закладах освіти за програмами XIX (XX) обласних 

Спортивних ігор серед учнів закладів загальної 

середньої освіти, XIX (XX) Молодіжних обласних 

спортивних ігор серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, XIX (XX) 

Спортивних ігор серед студентів закладів фахової 

передвищої освіти, XVIII (XIX) Спортивних ігор 

серед студентів закладів вищої освіти у 2019-2020, 

2020-2021 навчальних роках; Обласних змагань з 

видів спорту серед учнів ДЮСШ. 

Протягом 

року 

Відділи, управління 

освіти райдержад-

міністрацій, міських, 

сільських (селищних) 

рад, керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

   4) Забезпечення щорічного поглибленого 

медичного огляду для всіх вікових груп дітей 

закладів дошкільної, загальної середньої освіти. 
Протягом 

року 

Відділи, управління 

освіти райдержад-

міністрацій, міських, 

сільських (селищних) 

рад, керівники 

закладів загальної 

середньої освіти 

 5) Організація та проведення семінарів для вчителів 

фізичної культури, керівників гуртків спортивного 

напрямку, тренерів ДЮСШ, викладачів фізичного 

виховання закладів вищої та фахової передвищої 

освіти спільно з обласними Федераціями з видів 

спорту:  гандбол, футбол, волейбол, баскетбол, 

бадмінтон, шахи, з метою підвищення професійного 

рівня під час проведення спортивно-масових 

заходів у закладах освіти. 

Протягом 

року 

Керівники закладів  

освіти усіх рівнів 

 


