
Робота з реалізації  

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності на період до 2025 року 

 «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» 

                                                           

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури у 2018/2019 навчальному році 

 
Закон України про фізичну культуру і спорт 

 
Закон України «Про освіту» 

 
Закон України «Про загальну середню освіту» 

 
Указ Президента Украини про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту № 

1148/2008 від 28.09.2004 
 

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти  
 

Наказ МОН Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорт в 
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України  

 
Наказ МОН України Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів   П О С Т А Н О В А від 8 грудня 2009 р. N 1318 
 

Наказ МОН України Про вдосконалення роботи з фізичного виховання в навчальних закладах 
України 

 
Наказ МОН України Про впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу 

школярів України "Козацький гарт" 
 

Наказ МОН україни Про проведення І (районного) та ІІ (міського) турів Всеукраїнського конкурсу на 
кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу в 

2010 році 
 

Наказ МОН України Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів 
(вихованців) у системі загальної середньої освіти  

 
Наказ МОН України "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у 

системі загальної середньої освіти" №371 від 05.05.2008 
 

Лист МОН України "Щодо особливостей застосування контрольних навчальних нормативів і вимог 
з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах" №1/9-182 від 20.03.2009 

 
Лист МОН України "Щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури" № 1/9-

173 від 18.03.2009 
 

Наказ МОН «Про Всеукраїнський конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних 
закладах України» №102 від 15.02.2006 

 
Наказ МОН «Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання та збереження 

здоров’я школярів в навчальних закладах України». № 956 від 22.10.2008 
 

https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-fizychnoyi-kultury-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-fizychnoyi-kultury-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/24-2004-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0909-05
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0909-05
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1318-2009-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1318-2009-%D0%BF
https://drive.google.com/file/d/1Kc5hdTB2ufRqMMvtTyYhlhQmCRywgqJi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kc5hdTB2ufRqMMvtTyYhlhQmCRywgqJi/view?usp=sharing
http://uazakon.com/document/fpart40/idx40979.htm
http://uazakon.com/document/fpart40/idx40979.htm
https://drive.google.com/file/d/1xuso8V6HFYJ6umr3V2FZlKvggVnK3t5g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xuso8V6HFYJ6umr3V2FZlKvggVnK3t5g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xuso8V6HFYJ6umr3V2FZlKvggVnK3t5g/view?usp=sharing
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0151-08
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0151-08
http://ua-info.biz/legal/baseww/ua-emwrru/index.htm
http://ua-info.biz/legal/baseww/ua-emwrru/index.htm
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/3467/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/3467/
http://osvita.ua/legislation/other/3466/
http://osvita.ua/legislation/other/3466/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS4017.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS4017.html
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/1884/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/1884/


Наказ МОН «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення занять з 
фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів. № 1008 від 

06.11.2008 
 

Рішення колегій МОН, МОЗ «Про реформування фізичного виховання учнів та студентської молоді 
у навчальних закладах України» №13/1-2, 10, 11/1 від 11.11.2008 

 
Наказ МОН «Про затвердження заходів спрямованих на реформування системи фізичного 

виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України» №1078 від 27.11.2008 р. 
 

Інструкція, затверджена Наказом МОН України, МОЗ України № 518/674 від 20.07.09 року "Про 
розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури" 

 
Спільний наказ МОН України та МОЗ України "Про удосконалення медичного обслуговування 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів" №682 від 16.08.2010 
 

Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 січня 2004 р. № 24 "ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової 
і повної середньої освіти" 

 
Наказ МОН України Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості населення України 
 

ТЕСТИ І НОРМАТИВИ для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 
України 

 
ІНСТРУКЦІЯ про організацію проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості 

населення України 
 

Додатки 1-6 до Інструкції 
 

КОНВЕНЦІЯ про права дитини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS8553.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS8553.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS8553.html
http://osvita.ua/legislation/other/2213/
http://osvita.ua/legislation/other/2213/
http://osvita.ua/legislation/other/2214/
http://osvita.ua/legislation/other/2214/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0773-09
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0773-09
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10
https://drive.google.com/file/d/1MmlJFJrqA33BTQvLQ-g3klIxOtR3-e1l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MmlJFJrqA33BTQvLQ-g3klIxOtR3-e1l/view?usp=sharing
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17#n15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17#n15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17/paran61#n61
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17/paran61#n61
https://drive.google.com/file/d/1SHx5hpd6hPzWGBxLo-R0jkSEFmSp7IWb/view?usp=sharing
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021


 

Указ  

Президента України 

Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий 

спосіб життя - здорова нація" 

З метою створення сприятливих умов для зміцнення здоров'я громадян як найвищої 

соціальної цінності, забезпечення реалізації права особи на оздоровчу рухову 

активність по ст ан овл я ю : 

1. Схвалити Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова 

нація" (додається). 

2. Кабінету Міністрів України забезпечувати розроблення із залученням 

представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів 

громадянського суспільства, провідних вітчизняних вчених і міжнародних експертів та 

затвердження щороку до 1 липня плану заходів на наступний рік щодо реалізації 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

"Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", підготовку та оприлюднення 

щороку до 15 лютого звіту про виконання такого плану заходів за попередній рік, а також 

передбачати під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на 

відповідний рік кошти, необхідні для фінансування виконання планів заходів. 

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю органів 

місцевого самоврядування щороку: 

забезпечувати розроблення та затвердження в місячний строк після затвердження 

Кабінетом Міністрів України плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - 

здоровий спосіб життя - здорова нація" регіональних планів заходів на наступний рік з 

реалізації зазначеної Національної стратегії, підготовку та оприлюднення до 15 січня звіту 

про виконання відповідних регіональних планів заходів за попередній рік; 

здійснювати на відповідній території належну роботу із забезпечення оздоровчої 

рухової активності; 

передбачати у відповідних місцевих бюджетах кошти на виконання регіональних 

планів заходів з реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова 

нація" та забезпечувати їх належне фінансування. 

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України П.ПОРОШЕНКО 
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СХВАЛЕНО  

Указом Президента України  

від 9 лютого 2016 року № 42/2016 

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ  

з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - 

здорова нація" 

I. Загальні положення 

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 

року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" (далі - Національна 

стратегія) на основі результатів аналізу світового досвіду та сучасного стану розвитку 

вітчизняної системи оздоровчої рухової активності визначає мету та основні завдання, 

спрямовані на створення умов для підвищення рівня залучення населення до оздоровчої 

рухової активності, що сприятиме розв'язанню гуманітарних і соціально-економічних 

проблем для особи, суспільства та держави. 

Розроблення Національної стратегії базується на рекомендаціях Всесвітньої 

організації охорони здоров'я, Ради Європи, Європейського Союзу, нормах національного 

законодавства, відповідно до яких держава покликана забезпечити формування та 

реалізацію багатовекторної, комплексної політики заохочення громадян до оздоровчої 

рухової активності, що сприятиме зменшенню ризику виникнення неінфекційних 

захворювань - основної причини високих показників передчасної смертності в Україні. 

Національна стратегія передбачає подальший розвиток і оптимізацію системи ідей та 

поглядів, визначених Національною доктриною розвитку фізичної культури і спорту. 

II. Аналіз світового досвіду та сучасного стану вітчизняної 

системи оздоровчої рухової активності 

Починаючи з другої половини XX століття, посилюється роль оздоровчої рухової 

активності, що зумовлено такими факторами: 

необхідність впровадження ефективних механізмів профілактики хронічних 

неінфекційних захворювань, що стали основною причиною передчасної смертності 

людей; 

посилення негативного впливу на здоров'я людини внаслідок зменшення обсягу та 

інтенсивності рухової активності через впровадження автоматизованого виробництва, 

збільшення частки розумової праці у структурі трудової діяльності, а також через 

підвищення комфортності транспортних засобів, удосконалення побутової техніки, 

розвиток сфери комунальних послуг тощо; 



низький рівень залучення осіб до спеціально організованої рухової активності 

(спортом до другої половини XX століття здебільшого займалися лише юнаки та молоді 

чоловіки, а жінки, інваліди, пенсіонери, соціально незахищені громадяни були позбавлені 

такої можливості, що суперечило загальним тенденціям розвитку цивілізації та не 

відповідало основним положенням Загальної декларації прав людини); 

наявністю результатів наукових досліджень, які обгрунтовують ефективність 

використання рухової активності для підвищення функціональних та фізичних показників 

і профілактики низки захворювань у людей. 

За останні 40 - 60 років у Фінляндії, Японії, Канаді, Австралії та інших 

високорозвинутих країнах завдяки державній політиці, спрямованій на створення умов 

для широкого впровадження у повсякденне життя різних форм рухової активності в 

органічному поєднанні з раціональним харчуванням, боротьбою проти шкідливих звичок 

та покращенням екологічного середовища, смертність людей молодого та середнього віку 

скоротилась у кілька разів, середня тривалість життя збільшилася на 15-20 років, різко 

зросла життєздатність населення, що безумовно забезпечило значне економічне зростання 

у зазначених країнах. 

Протягом останніх п'яти років у деяких державах - членах Європейського Союзу, 

США, Канаді, Австралії, Японії було прийнято національні стратегії та рекомендації з 

упровадження оздоровчої рухової активності різних груп населення. 

Водночас в Україні до XXI століття не спостерігався значний прогрес в питаннях 

залучення населення до оздоровчої рухової активності. За офіційною статистикою, 

кількість так званих фізкультурників традиційно завищувалася для демонстрації переваг 

панівної ідеології та турботи про "будівників комунізму". Удаване зростання кількості 

залучених до спортивних занять громадян ніколи не відповідало рівню здоров'я 

населення. 

У 1990-х роках недостатній рівень організованої рухової активності населення був 

спричинений анахронічною методологією вітчизняної системи фізичного виховання 

різних груп населення; недоліками нормативно-правового та організаційно-

управлінського характеру; обмеженістю ресурсного забезпечення (фінансового, 

матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного та інформаційно-

пропагандистського); відсутністю персональної відповідальності керівників усіх рівнів за 

створення умов для формування здоров'я населення шляхом залучення його до здорового 

способу життя. 

Результати всеукраїнського опитування свідчать, що на початку XXI століття 

достатній рівень оздоровчої рухової активності (не менше 4 - 5 занять на тиждень 

тривалістю одного заняття не менше 30 хвилин) мали лише 3% населення віком від 16 до 

74 років, середній рівень (2 - 3 заняття на тиждень) - 6%, низький рівень (1 - 2 заняття на 

тиждень) - 33% населення. Для більшої частини дорослого населення характерною є 

гіпокінезія. Серед дітей зростає популярність малорухомого способу проведення дозвілля. 

Недосконалість системи охорони здоров'я, низький рівень усвідомлення цінності 

здоров'я як власного капіталу, перебування переважної більшості населення в умовах 

соціально-економічної нестабільності призвели до створення несприятливих для ведення 

здорового способу життя умов. 

Загальновідомо, що ведення населенням здорового способу життя для збереження та 

зміцнення здоров'я є у п'ять разів ефективнішим, ніж лікувально-діагностичні процедури. 

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, співвідношення витрат і 

прибутків від виконання програм здорового способу життя становить 1 до 8. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015


Численними науковими дослідженнями доведено, що рухова активність значною 

мірою сприяє дотриманню людиною здорового способу життя, а також в окремих 

випадках зменшенню негативного впливу на організм людини шкідливих звичок, 

підвищенню стресостійкості та відволікає від асоціальної поведінки. Рухова активність є 

генеруючим та стимулюючим чинником у системі здорового способу життя, має важливе 

значення для вдосконалення фізичного розвитку і підготовленості особи, профілактики 

надмірної маси тіла та ожиріння, а також сприяє зменшенню ризику виникнення серцево-

судинних захворювань, діабету, остеопорозу, окремих онкологічних захворювань та 

депресії. Оздоровча рухова активність сприяє також розвитку економіки і суспільства 

загалом. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, відсутність належної 

рухової активності призводить до економічних збитків у розмірі 150 - 300 євро на одну 

особу за рік. 

Останнім часом в Україні спостерігається позитивна тенденція до зростання кількості 

осіб, які використовують різні види та форми оздоровчої рухової активності. Враховуючи 

викладене, на сьогодні актуальним є схвалення Національної стратегії, у якій узагальнено 

існуючі прогресивні тенденції та передовий світовий досвід. 

III. Мета та основні завдання Національної стратегії 

Метою Національної стратегії є формування у суспільстві умов до оздоровчої рухової 

активності та здорового способу життя для формування здоров'я громадян як найвищої 

соціальної цінності в державі. 

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних завдань: 

забезпечення координації дій усіх заінтересованих суб'єктів, органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування шляхом утворення Координаційної ради на чолі з Віце-

прем'єр-міністром України та відповідних рад при місцевих державних адміністраціях; 

розроблення та затвердження рекомендацій з оздоровчої рухової активності як 

документа, що міститиме конкретні вказівки стосовно обсягів, інтенсивності, форм і видів 

рухової активності для зміцнення здоров'я осіб різної статі та віку: від народження до 5 

років; від 6 до 11 років; від 12 до 18 років; від 19 до 64 років; 65 років і старших; 

розроблення комплексу показників для оцінки рівня фізичного здоров'я різних груп 

населення; 

сприяння створенню всеукраїнського фонду розвитку рухової активності та здорового 

способу життя "Активна Україна - здорова нація" з метою залучення позабюджетних 

коштів для розвитку матеріально-технічної бази масового спорту та заохочення осіб, які 

мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя і 

характеризуються низьким ризиком неінфекційних захворювань, належним чином дбають 

про збереження здоров'я своїх дітей; 

формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем 

проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі загальноосвітніх навчальних 

закладів, що мають бути легко доступні для різних верств населення, насамперед 

малозабезпечених; 

формування ціннісного ставлення юнацтва та молоді до власного здоров'я, 

покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості з урахуванням вимог 

майбутньої професійної діяльності; 

упорядкування мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та 

удосконалення нормативно-правової бази діяльності таких центрів; 



збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного 

відпочинку в місцях масового відпочинку громадян; облаштування безпечних маршрутів 

для пішохідного, велосипедного, водного туризму; створення мережі літніх шкіл плавання 

на відкритих водоймах; 

удосконалення законодавства щодо підтримки та стимулювання суб'єктів сфери 

фізичної культури і спорту, діяльність яких спрямована на заохочення людей до 

оздоровчої рухової активності; 

залучення інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та 

дитячих громадських організацій, до проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової 

активності населення; 

модернізація в навчальних закладах системи фізичного виховання, яке має бути 

органічно поєднано з іншими компонентами здорового способу життя; посилення 

відповідальності керівників навчальних закладів за забезпечення, розвиток і модернізацію 

фізичного виховання та належний рівень рухової активності; забезпечення медико-

педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних 

закладах; 

врегулювання питання щодо віднесення до педагогічного навантаження вчителів 

фізичної культури та відповідних науково-педагогічних працівників навчальних закладів 

функцій з надання ними учням та студентам консультацій з питань здорового способу 

життя; 

сприяння впровадженню всеукраїнськими спортивними федераціями в навчальний 

процес та позакласну роботу з фізичного виховання у загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладах популярних серед дітей та молоді видів спорту (розроблення 

методичних рекомендацій, покращення матеріально-технічного забезпечення тощо); 

впровадження рухової активності для первинної профілактики хронічних 

неінфекційних захворювань та фізичної реабілітації; запровадження практики 

призначення лікарями, у тому числі сімейними, рухової активності як дієвого засобу 

зниження ризику неінфекційних захворювань; надання консультацій з питань 

використання оздоровчої рухової активності; удосконалення в цій частині підготовки та 

підвищення кваліфікації медичних працівників; 

удосконалення міського планування в частині створення місць для активного 

відпочинку (зокрема, парків для рухової активності та спорту на свіжому повітрі) та 

використання їзди на велосипеді як безпечного засобу пересування і ходьби; 

облаштування безпечних велосипедних та пішохідних доріжок; внесення необхідних змін 

до відповідних будівельних норм і стандартів; 

розроблення проектів повторного використання для будівництва комунальних 

спортивних комплексів, плавальних басейнів; організація виробництва модульних 

спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій для задоволення потреб 

населення в оздоровчій руховій активності та забезпечення їх будівництва за рахунок 

коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством; 

створення роботодавцями, профспілками, громадськими організаціями фізкультурно-

спортивної спрямованості (зокрема фізкультурно-спортивними товариствами) на робочих 

місцях сприятливих умов для оздоровчої рухової активності; 

запровадження системи оцінки якості послуг з оздоровчої рухової активності, що 

надаються відповідними суб'єктами господарської діяльності; 



обгрунтування комплексу показників для оцінки рівня фізичного здоров'я різних 

верств населення та порядку їх оцінки; 

впровадження у засобах масової інформації, насамперед на телебаченні, соціальної 

реклами стосовно переваг оздоровчої рухової активності для зниження ризику 

неінфекційних захворювань, а також пізнавальних програм для осіб різного віку з питань 

використання рухової активності в процесі життєдіяльності та подолання стану суспільної 

байдужості до особистого здоров'я та здоров'я нації; 

запровадження системи моніторингу основних показників рухової активності різних 

вікових та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих чинників. 

IV. Очікувані результати 

Реалізація Національної стратегії дасть змогу забезпечити: 

скоординовану діяльність суб'єктів різних секторів соціально-економічної сфери 

державної політики, що сприятиме зміні поведінки громадян на користь використання 

оздоровчої рухової активності та ведення здорового способу життя і формування здоров'я; 

створення необхідних інформаційних, фінансових, матеріально-технічних умов для 

стимулювання громадян до впровадження оздоровчої рухової активності в різних сферах 

життєдіяльності; 

збільшення щороку на 1% кількості громадян, які мають достатній рівень оздоровчої 

рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя та характеризуються низьким ризиком 

розвитку неінфекційних захворювань, насамперед серцево-судинних. 

V. Нормативно-правове, організаційне та фінансове забезпечення 

реалізації Національної стратегії 

Нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації Національної стратегії 

здійснюватиметься шляхом розроблення та прийняття в установленому порядку 

відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, планів та заходів, 

спрямованих на реалізацію положень Стратегії, проведення моніторингу стану їх 

виконання. 

Фінансове забезпечення реалізації Національної стратегії здійснюватиметься за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством 

джерел. 

Глава Адміністрації  

Президента України 

 

Б.ЛОЖКІН  

 

 

 

 

 

 

 



НАКАЗИ 

по Лебединській ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 

 

УКРАЇНА 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

ЛЕБЕДИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТ. № 6 

42200, м. Лебедин, вул. Першогвардійська, 51, тел. 2-15-37, 

lebedinscool6@ukr.net 

__________________________________________________________________ 

 

НАКАЗ 

03.09.2018                                                                                                 №179-ОД 

Про проведення заходів 

Олімпійського тижня 

Всеукраїнського Олімпійського уроку 

та Дня фізичної культури і спорту 

 

На виконання наказу відділу освіти виконкому Лебединської міської 

ради від 28.08.2018 №176-ОД «Про проведення  заходів Олімпійського тижня 

Всеукраїнського Олімпійського уроку, та Дня фізичної культури і спорту в 

місті», згідно з Положенням про Всеукраїнський олімпійський урок, з метою 

сприяння розвитку олімпійського руху в Україні, пропаганди здорового 

способу життя, формування в учнівської молоді фізичного і морального 

здоров'я, залучення до занять фізичною культурою і спортом кожного учня  

 

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити заходи щодо відзначення Олімпійського тижня, 

Всеукраїнського Олімпійського уроку та Дня фізичної культури і спорту у 

2018 році у (додаток 1). 

2. Заступнику директора школи з НВР Савенко Н.В. направити команди для 

участі у проведенні міських  змагань за програмою  Дня фізичної культури і 

спорту, Всеукраїнського Олімпійського уроку 07.09.2018р.Місце проведення 



– міський стадіон, змагання проводяться згідно Умов проведення міського 

свята «День фізичної культури та спорту – 2018р.», початок змагань о 14.00. 

3. Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час проведення 

2 

заходів покласти на керівника команди Доброноса Т.В. 

4. Учителю фізичної культури Доброносу Т.В.: 

4.1. організувати та провести 11 вересня 2018 року спортивно-масові за 

програмою Всеукраїнського Олімпійського уроку; 

4.2.подати до ММК до 14 вересня 2018р. звіт про проведення заходів, а також 

інформаційні матеріали.  

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Савенко Н.В. 

 

Директор школи                                                     В.Ю.Верхова 

 

З наказом ознайомлені: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 



                                                                                                                               

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Лебединській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 

№179-ОД від 03.09.2018р. 

 

 

План 

заходів Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

щодо відзначення Дня фізичної культури і спорту 

 Всеукраїнського Олімпійського уроку, Олімпійського тижня 

у вересні 2018 року 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний  Відмітка про 

виконання 

1 Провести змагання з ігрових 

видів спорту (баскетболу, 

волейболу, футболу) 

04-12.09. 

2018 

Добронос Т.В.  

2 Провести відкриття шкільної 

спартакіади  

11.09. 

2018 
  

3 Провести конкурси: 

а) Знавець Олімпійського 

спорту "Україна 

Олімпійська"; 

б) Кращий малюнок з 

Олімпійської тематики; 

в) Кращий вірш на спортивну 

тематику. 

04-12.09. 

2018 

Добронос Т.В.  

 

 

 

Гурська О.М., 

Лисянська В.А., 

Валюх Л.М., 

 Дух А.А. 

 

4 Взяти участь у міському святі 

та проведенні  змагань за 

програмою Дня  фізичної 

культури і спорту у міському 

лісопарку 

07.09.2018 

Добронос Т.В.  

 

 

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи                              Н.В.Савенко 
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НАКАЗ 

04.09.2018                                                                                                                         №191-ОД 

Про організацію вивчення предмета 

«Фізична культура» у 2018-2019 навчальному році 

На виконання Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту України,  

Закону України «Про фізичну культуру і спорт», наказу Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 № 153 «Перелік типового 

обладнання і спортивного інвентарю спортивних і тренажерних залів для загальноосвітніх 

шкіл та професійно-технічних навчальних закладів, споруд масового користування», 

спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства у справах сім`ї, 

молоді та спорту України від 17.08.2005 № 479/1656  «Про впровадження фізкультурно-

оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт», наказу 

Міністерства освіти   і науки України від 02.08.2005 № 458 «Про затвердження Положення 

про організацію  фізичного виховання і масового  спорту в дошкільних, загальноосвітніх 

та професійно-технічних закладах України», спільного наказу Міністерства охорони 

здоров`я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009  № 518/674 «Про 

забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 

01.06.2010 № 521 «Про затвердження правил безпеки під час проведення занять з фізичної 

культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах», Державної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, листа Міністерства 

освіти і науки України від 03.07.2018  №  1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної 

середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», відповідно до 

навчального плану школи  на 2018/2019 навчальний рік, діючих навчальних програм з 

фізичної культури та програм для спеціальних медичних груп, з метою формування в 

учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної 

підготовки, гармонійного розвитку природних здібностей та психічних якостей, 

використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя       

 

НАКАЗУЮ: 

1. Вчителю предмета «Фізична культура» Доброносу Т.В.: 

1.1. Організувати  та проводити  викладання  предмета «Фізична культура» в 2018/2019 
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навчальному році відповідно до навчальних програм, які мають відповідний гриф 

Міністерства освіти і науки України. 

  Протягом  2018/2019 н.р. 

1.2. Проводити спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу у  2018/2019 

навчальному  роцізгідно  річного плану роботи школи.  

                                                                          Постійно 

1.3. Розглянути можливість щодо залучення учнів старших класів до участі у шкільних 

фізкультурно-оздоровчих заходах протягом дня. 

   Протягом 2018/2019 н.р 

1.4.  Забезпечити ознайомлення учнів 5-11 класів з «Правилами безпеки під час 

проведення занять з фізичної культури та спорту в загальноосвітніх навчальних закладах», 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 521. 

До 10.09.2018 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Савенко Н.В.:  

2.1.Скласти проект  наказу по школі про віднесення учнів за станом здоров’я до медичних 

груп та створення спеціальних медичних груп на підставі результатів медоглядів учнів. 

 До 01.10.2018 

2.2.   Організувати роботу спеціальних медичних груп щодо охоплення 100% дітей, які за 

станом здоров’я  потребують зниження фізичного навантаження. 

 До 01.10.2018,    

  протягом  2018/2019 н.р. 

2.3. Вивчати та розглядати на засіданнях педагогічної ради стан викладання предмета 

«Фізична культура».  

Протягом 2018/2019 н.р.  

2.4. Тримати на контролі своєчасність проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності 

на уроках фізичної культури та у позаурочний час та нормативність ведення журналів 

інструктажів. 

Протягом  2018/2019 н.р. 

2.5. Тримати під контролем своєчасне проходження курсів перепідготовки вчителем 

фізичної культури. 

    Протягом  2018/2019 н.р. 

2.6. Здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо ведення предметних сторінок 

класних журналів. 

Протягом 2018/2019 н.р. 

2.7. Розглянути можливість щодо залучення учнів старших класів до участі у шкільних 

фізкультурно-оздоровчих заходах протягом дня. 

Протягом 2018/2019 н.р. 

2.8. Проводити роботу щодо розширення мережі гуртків спортивного спрямування. 

Протягом 2018/20109 н.р. 

2.9. Тримати на контролі дотримання вимог щодо викладання предмета «Фізична 

культура» у 1-ому класі згідно з реалізацією Концепції «Нова українська школа». 

Протягом 2018/2019 н.р. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор школи                                                               В.Ю.Верхова 
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НАКАЗ 

11.09.2018                                                                                                                         №198-ОД 

Про проведення  

щорічного оцінювання фізичної підготовленості 

учнів школи у 2018 році 

 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 

1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України», наказу Міністерства молоді та спорту України від 15 

грудня 2016 року № 4665 «Про затвердження тестів і нормативів для проведення 

щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України», листа Міністерства 

освіти і науки України від 11.05.2017 № 1/9-260 щодо проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості учнівської молоді, наказу Департаменту освіти і науки від 

15.05.2017 № 311-ОД «Про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості 

учнівської та студентської молоді», наказу відділу освіти виконкому Лебединської міської 

ради від 10.09.2018р. №190-ОД «Про проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості учнів закладів загальної середньої освіти міста у 2018 році» ,з метою 

визначення та підвищення рівня фізичної підготовленості учнівської молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

1.Учителю фізичної культури Доброносу Т.В.: 

    1.1. Провести оцінювання фізичної підготовленості учнівської молоді відповідно до 

інструктивно-методичних документів. 

    1.2. Надати до 15.10.2018 звіт про результати проведеного оцінювання згідно з 

вимогами, 

визначеними в додатку до листа Міністерства молоді та спорту України 07.03.2017 

№ 282/5.1/17. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                       В.Ю.Верхова 
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НАКАЗ 

11.09.2018                                                                                                                      №201-ОД 

Про організацію  

позакласної роботи з фізичної культури 

На виконання Закуону України про фізичну культуру і спорт, Закон України «Про 

освіту »,  Закон України «Про загальну середню освіту », Указу Президента України про 

національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту №1148/2008 від 28.09.2004, 

наказу МОН України «Про затвердження Положення про організацію фізичного 

виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладах України», з метою реалізації Національної стратегії з оздоровчої 

рухової активності на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя-

здорова нація», реалізації методичної проблеми школи «Виховання здорового способу 

життя засобами музейної педагогіки», збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування 

ціннісного ставлення до власного здоров’я  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати у Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 фізкультурно-

оздоровчу та спортивну роботи. Контролювати протягом року якість проведення 

обов'язкових фізкультурно - оздоровчих заходів: 

• активний відпочинок під час перерв;  

• фізкультурні хвилинки; 

• години фізкультури; 

• ранкову зарядку; 

• роботу гуртка «Джура»; 

• змагання, спартакіади, спортивні тижні; 

• проведення родинно-спортивних заходів. 

2. Призначити відповідальним за організацію позакласної роботи з фізичного виховання 

вчителя фізичної культури Доброноса Т.В. 
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3. Затвердити вересень місяць місячником фізичного розвитку і зміцнення здоров’я 

школярів. 

4. Відповідальному за позакласну  роботу з фізичного виховання Доброносу Т.В.:  

4.1. Скласти до 15.09.2018 р. план проведення шкільних спортивних ігор, змагань та 

спартакіад. 

4.2. Результати спортивних заходів постійно відображати у куточку спортивного житя 

школи, на сторінках шкільного сайту, оголошувати на загальношкільних лінійках. 

4.3. Організовувати проведення щоденної ранкової зарядки. 

4.4. Проводити заняття спортивної секції з волейболу. 

4.5. Готувати протягом року команди з числа учнів школи до участі у міських  

фізкультурно-масових і спортивних заходах.  

4.6. Забезпечити дотримання техніки безпеки під час проведення фізкультурно-масових і 

спортивних заходів. 

5. Класним керівникам 1-11 класів разом із учителем фізичної культури організовувати і 

проводити протягом року родинно-спортивні заходи. 

6. Провести у листопаді 2018 року 3-й фестиваль Спорту, краси і здоров'я.     

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи з НВР 

Савенко Н.В. 

 

 

Директор школи                                                                   В.Ю.Верхова 

 

З наказом ознайомлені: 
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НАКАЗ 

11.09.2018                                                                                                                         №201-ОД 

Про розподіл учнів 

на групи для занять 

на уроках фізичної культури 

 

 Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на підгрупи для занять на уроках 

фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ України та МОН України від 20.07.2009 р. 

за № 518/674, інструктивно – методичних рекомендацій по роботі з дітьми, які віднесені за 

станом здоров’я до спеціальної та підготовчої групи, програм з фізичної культури та на 

підставі медичного обстеження учнів (довідок про стан здоров’я , в якій визначається 

група для занять на уроках фізичної культури ) 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Класним керівникам: 

1.1. Ознайомити учнів та їх батьків з Інструкцією про розподіл учнів на підгрупи для 

занять на уроках фізичної культури. 

1.2. Забезпечити через батьків медичне обстеження учнів свого класу. 

2. Медичній сестрі Сіробабі В.В.: 

2.1. Надавати допомогу класним керівникам, учням та їх батькам щодо виконання даної 

інструкції. 

2.2. Оформити листи здоров’я учнів 1-11 класів. 

3. Організувати посильні заняття з фізичної культури для учнів, віднесених за станом 

здоров’я до підготовчої групи: 

№ з/п ПІ учня Клас 

1 Федоренко Анна 1 клас 

2 Гелюх Анастасія 2 клас 

3 Марченко Софія 2 клас 

4 Бугрименко Анна 4 клас 

5 Манько Каріна 4 клас 



6 Гніденко Влад 6 клас 

7 Демченко Єлизавета 6 клас 

8 Яценко Еліна 6 клас 

9. Попова Вікторія 6 клас 

10 Сагайдак Данило 7 клас 

11 Марченко Богдан 8 клас 

12 Видюк Марина 9 клас 

13 Демченко Анна 9 клас 

14 Курат Єлизавета 9 клас 

15 Мяус Анна 9 клас 

16 Ворожко Антон 10 клас 

17 Черемнов Руслан 11 клас 

4.  Забезпечити відвідування учнями, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної 

групи, уроків фізичної культури: 

№ з/п ПІ учня Клас 

1 Солоха Лілія 3 клас 

2 Харченко Іван 5клас 

3 Ярошенко Каріна 6 клас 

4 Ічітовкіна Ангеліна 10 клас 

5 Шевченко Данило 11 клас 

 

5. Звільнити від занять на уроках фізичної культури учня 9-го класу Білоцерківця Миколу 

до 01 грудня 2018 року, учня 10-го класу Бондаря Олександра до 31 грудня 2018 року. 

6. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Савенко Н.В. ознайомити зі 

списками учнів, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої та спеціальної групи з 

фізичної культури, та з даним наказом класних керівників, вчителя фізкультури. 

7. Вчителю фізичної культури Доброносу Т.В..: 

7.1. Залучити учнів, віднесених до спеціальної групи, до організації проведення уроку з 

фізичної культури. 

7.2. Оцінювати учнів, віднесених до спеціальної групи з фізичної культури, записом 

«зараховано». 

7.3. Розробити нормативи, за якими будуть атестуватися учні підготовчої групи, 

індивідуально для кожного учня з урахуванням хвороби. 

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи з НВР 

Савенко Н.В. 

 

Директор школи                                                В.Ю. Верхова  

 

З наказом ознайомлені: 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

ЛЕБЕДИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТ. № 6 

42200, м. Лебедин, вул. Першогвардійська, 51, тел. 2-15-37, 

lebedinscool6@ukr.net 

__________________________________________________________________ 

 

НАКАЗ 

31.10.2018                                                                                               №261 – ОД 

Про участь учнів школи 

у Всеукраїнських змаганнях 

«Спортивна надія України» з  

боксу серед школярів 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від  30.10.2018 3 692-ОД «Про участь спортсменів у 

Всеукраїнських змаганнях «Спортивна надія України» з боксу серед 

школярів», з метою залучення школярів до спільної взаємодії та обєднання у 

спортивному русі, формування здорового способу життя, залучення 

учнівської молоді до систематичних занять фізкултьтурою і спортом, 

реалізації заходів Національної стратегії з оздоровчої рухової активності на 

період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя-здорова 

нація» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Звільнити від занять з 05 листопада до 11 листопада 2018 року  учнів 

школи Прокоповича Ростислава та Заплюсвічку Дениса. 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

школи з НВР Савенко Н.В.  

 

 

Директор школи                                             В.Ю.Верхова 

 



 
 

 УКРАЇНА 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

ЛЕБЕДИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТ. № 6 

42200, м. Лебедин, вул. Першогвардійська, 51, тел. 2-15-37, 

lebedinscool6@ukr.net 

__________________________________________________________________ 

НАКАЗ 

 08.11. 2018 року                                                                                                         № 265– ОД 

 

Про затвердження Плану заходів  

на 2018-2019 навчальний рік 

з оздоровчої рухової активності 

на період до 2025 року   

«Рухова активність –  

здоровий спосіб життя – здорова нація» 

 

З метою реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності на період 

до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»,  активізації 

роботи з обдарованою учнівською молоддю з фізичної культури і спорту, збереження та 

поліпшення стану здоров’я учнів, активізації їх рухової активності, пропаганди здорового 

способу життя, залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом 

    НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити План заходів на 2018-2019 навчальний рік з оздоровчої рухової активності 

на період до 2025 року  «Рухова активність –  здоровий спосіб життя – здорова нація» 

(Додається). 

2. Затвердити склад Координаційної ради на 2018-2019 навчальний рік з реалізації в школі 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності на період до 2025 року «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» у складі:  

Савенко Н.В. – голова Координаційної ради 

Члени Координаційної ради -  

Сагер Т.Б. – керівник шкільного методичного об'єднання класних керівників 

Добронос Т.В. – вчитель фізичної культури 

Горбатко А.О. – педагог-організатор 

Сіробаба В.В. – шкільна медична сестра 

2. Членам  Координаційної ради: 

 2.1. Забезпечити виконання Плану заходів. 

 2.2. Інформувати відділ освіти міськвиконкому про хід реалізації Плану заходів до 

15.12.2018  

3.  Заслухати на педагогічній раді питання виконання Плану заходів. 

4.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 Директор школи                                                                   В.Ю.Верхова 



 

 

 

ЛЕБЕДИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт здоров’я 

 

 

 

 

 



 

 
 

Методичні рекомендації щодо ведення паспорта здоров’я 

Моніторинг здоров’я – це динамічне тестування стану організму та 

способу життя. Паспорт здоров’я – це інструмент для здійснення 

моніторингу здоров’я учнів.  

Систематичне ведення паспорта здоров’я учнями забезпечує 

можливість спостерігати за станом здоров’я й аналізувати спосіб життя, що 

підсилить мотивацію до дотримання вимог здорового способу життя. 

Заповнення паспорта здоров’я дає змогу учням, провівши аналіз результатів, 

скласти оздоровчі рекомендації щодо покращення способу життя. 

Мета ведення паспорта здоров’я: пробудження в учнів інтересу до 

власного здоров’я, розвиток навичок і вмінь адекватно оцінювати причини й 

фактори, які впливають на здоров’я, аналізувати та планувати свій спосіб 

життя. 

Завдання: 

 активізувати учнів до ведення постійних спостережень за динамікою 

змін, що відбуваються у способі життя; 

 стимулювати до самовдосконалення; 

 сприяти складанню оздоровчих рекомендацій щодо ведення здорового 

способу життя; 

 виховувати особисту зацікавленість кожної дитини до контролю та 

оцінювання свого способу життя. 

До паспорта здоров’я включається:  

– зведена таблиця показників індивідуального здоров’я; 

– анкета для визначення показників індивідуального здоров’я; 

– порадник щодо визначення індивідуального здоров’я. 

Заповнюють паспорт здоров’я учні самостійно, з допомогою класного 

керівника. Для цього вони прочитують питання анкети, вибирають варіант, 

який відповідає їхньому способу життя та щоденній поведінці. 

 За допомогою порадника визначають недоліки в способі життя, який 

вони ведуть, і роблять відповідні висновки. Отримані результати вносять у 

зведену таблицю показників індивідуального здоров’я та порівнюють із 

базовим показником, визначивши динаміку розвитку. Після цього складають 

оздоровчі рекомендації щодо усунення недоліків з допомогою класного 

керівника. 

Визначення індивідуального рівня здоров’я рекомендовано проводити 

2 рази на рік.  



Паспорт здоров’я розроблений адміністрацією закладу. На думку 

розробників, паспорт здоров’я учня спрямований на формування сталої 

мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови 

збереження та зміцнення здоров’я. Моніторинг здоров’я й розробка 

школярами оздоровчих рекомендацій сприятиме формуванню в учнів 

свідомого ставлення до свого життя та здоров’я, оволодіння основами 

здорового способу життя, навичками безпечної для життя та здоров’я 

поведінки. 

Паспорт здоров’я 

 
Прiзвище__________________________________________________________ 

Ім’я_______________________________________________________________ 

По батькові 

__________________________________________________________ 

Зведена таблиця показників індивідуального здоров’я 

Індикатори Зріз 
Класи 

5 6 7 8 9 10 11 

Фізична складова   

1. Зріст (см) 

Базовий показник 

(хлопці, дівчата) 

135-147 

134-137 

 

136-150 

138-149 

 

143-158 

146-160 

 

149-165 

151-163 

 

155-170 

154-167 

 

  

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

Рубіжний 

контроль 

(травень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

2. Маса(кг) 

Базовий показник 

(хлопці, дівчата) 

30,0-38,4 

30,2-38,7 

 

32,1-40,9 

31,7-42,5 

 

36,7-

49,1 

38,4-

50,0 

 

39,3-53,0 

43,3-54,4 

 

45,4-56,8 

46,6-55,5 
  

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

Рубіжний 

контроль 

(травень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

3.Режим Базовий показник        



харчування  Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

Рубіжний 

контроль 

(травень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

3. Характер 

харчування 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

Рубіжний 

контроль 

(травень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

4. Забезпечення 

організму 

необхідними 

речовинами 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

Рубіжний 

контроль 

(травень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

5. Рухова 

активність 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

Рубіжний 

контроль 

(травень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

6. Загартовуван

ня 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

Рубіжний 

контроль 

(травень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

8. Шкідливі 
Базовий показник        

Початковий        



звички контроль 

(вересень) 

Динаміка 

розвитку 

       

Рубіжний 

контроль 

(травень) 

       

Динаміка 

розвитку 

       

Соціальна складова   

1. Моделі 

поведінки 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка розвитку        

Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

2. Стосунки з 

іншими 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка розвитку        

Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

3. Пожежна 

безпека 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка розвитку        

Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

4. Безпека 

дорожнього 

руху 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка розвитку        

Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

5. Безпека при 

користуванні 

електропри-

ладами 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка розвитку        

Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

6. Безпечний 

Інтернет 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка розвитку        



Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

7. Безпека в 

натовпі 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка розвитку        

Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

8. Безпечне 

довкілля 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка розвитку        

Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

Психічна та духовна складові здоров’я 

1.  Організова 

ність у 

навчанні. 

Розвиток 

природних 

здібностей 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка розвитку        

Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

2. Повага до 

себе й до 

інших 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка розвитку        

Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

3. Світ 

переживань 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка розвитку        

Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

4.  Розвиток 

комунікатив

них 

здібностей 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка розвитку        

Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

5.  
Регулювання 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

       



своєї поведінки 

(самоконтроль) 

(вересень) 

Динаміка розвитку        

Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

6. Розвиток 

власного 

потенціалу 

(самореаліза

ція) 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка розвитку        

Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

7.  Вміння 

сказати «Ні!» 

Базовий показник        

Початковий 

контроль 

(вересень) 

       

Динаміка розвитку        

Рубіжний контроль 

(травень) 

       

Динаміка розвитку        

 

Анкета для визначення показників індивідуального здоров’я 

Питання 
Базовий 

показник 

Фізична складова 

1. Зріст  

2. Маса   

3. Режим харчування  

1. Ти снідаєш перед тим, як іти до школи? 

Так (3). Інколи (1). Ні (0). 

2. Ти маєш другий сніданок? 

Так (3). Інколи (1). Ні (0). 

3. Скільки разів на день Ти вживаєш свіжу й гарячу їжу?  

3,4 рази – (1). 5 і більше разів (3). Менше 3 разів (0). 

4. Ти їси всухом’ятку? 

Ні (3). Інколи (1). Так (0). 
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4. Характер харчування  

Скільки разів на тиждень ти вживаєш наведені нижче продукти? 

• М’ясо, риба, яйця  

(щодня – (3), 3,4 рази на тиждень – (2), 1 раз на тиждень – (1), 

не вживаю – (1). 

• Молоко, молочні продукти  

(щодня – (3), 3,4 рази на тиждень – (2), 1 раз на тиждень – (1), 

не вживаю – (0). 

• Овочі, фрукти, ягоди, соки  

(щодня – (3), 3,4 рази на тиждень – (2), 1 раз на тиждень – (1), 

9 



не вживаю – (0). 

5. Забезпечення організму необхідними речовинами 

1. Ти вживаєш продукти, що містять:  

• Вітамін А? 

(Щодня – (3), 3,4 рази на тиждень – (2), 1 раз на тиждень –(1), 

не вживаю – (0). 

• Вітаміни групи В?  

(Щодня – (3), 3,4 рази на тиждень – (2), 1 раз на тиждень – (1), 

 не вживаю – (0). 

• Залізо?  

(Щодня – (3), 3,4 рази на тиждень – (2), 1 раз на тиждень – (2), 

не вживаю – (0). 

• Кальцій?  

(Щодня – (3), 3,4 рази на тиждень – (2), 1 раз на тиждень – (1), 

не вживаю – (0). 

• Сполуки йоду?  

(Щодня – (3), 3,4 рази на тиждень – (2), 1 раз на тиждень – (1), 

не вживаю – (0).  

2. Чи вживаєте ви достатню кількість води на добу?  

(Щодня – (3), 3,4 рази на тиждень – (2), 1 раз на тиждень – (1), 

не вживаю – (0). 
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6. Рухова активність:  
• гімнастика перед уроками (1),  

• уроки фізичної культури (1),  

• фізкультурні паузи під час уроків (1),  

• рухові ігри на перервах (1),  

• відвідування фізкультурно-оздоровчих гуртків або секцій (1), 

•   прогулянки й активний відпочинок на відкритому повітрі 

(катання на велосипеді, самокаті, роликовій дошці (скейті), 

ходіння на лижах, катання на ковзанах) (1),  

• фізична праця в побуті (1). 

7 

7. Загартовування:  
• ходіння босоніж влітку (1),  

• купання влітку (1),  

• відвідування басейну (1), 

• контрастні ножні ванни (1), 

• обливання ступнів (1),  

• умивання до пояса прохолодною водою (1),  

• обтирання тіла (1), 

•  обливання (1). 

8 

8. Шкідливі звички:  
• їсти похапцем (1),  

• гризти нігті (1),  

• горбитися (1),  

10 



• наслідувати негативний приклад (1),  

• вести малорухливий спосіб життя (1),  

• довго сидіти біля телевізора, за комп’ютером (1),  
• зловживати солодощами (1),  

• обманювати (1),  

• уживати їжу перед сном (1),  

• уживати психоактивні речовини (тютюн, алкогольні напої, 

наркотичні речовини) (1). 

Соціальна складова 

1. Моделі поведінки 

Яка поведінка переважає під час спілкування? 

1. Ти підносиш власні права над правами інших людей. 

2. Ти нехтуєш власними правами заради прав інших. 

3. Ти виявляєш повагу до думок та інтересів інших людей, готовий 

відстоювати свої думки та інтереси. 

3 

2. Стосунки з іншими 

Якщо виникло непорозуміння з людиною, ти:  

1. Сприймаєш це як можливість змінити свої вчинки, думки, плани 

тому спробуєш порозумітися.  

2. За будь-яких умов доводиш свою думку. 

3. Ставишся до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе.  

4. З повагою ставишся до поглядів і думок інших людей. 

5. Нехтуєш власними правами заради прав інших. 

6. Долаєш сором’язливість і впевнено доводиш свою думку. 

12 

3. Пожежна безпека 

Як будеш діяти під час пожежі, яка швидко поширюється? 

1. Спробую загасити вогонь, використовуючи первинні засоби 

пожежогасіння, відкрию вікно для видалення диму.  

2. Негайно залишу приміщення, щільно закривши за собою двері, 

покличу на допомогу дорослих і повідомлю пожежну службу. 

3. Зателефоную на роботу батькам і повідомлю про пожежу, 

спробую загасити вогонь, використовуючи підручні засоби . 

3 

4. Безпека дорожнього руху 

4.1.  Як безпечно переходити дорогу? 

1. На зупинці.  

2. У місцях, позначених знаком пішохідного переходу. 

3. На зелений сигнал світлофора.  

4. Там, де зручніше. 

4.2. Як поводитися в громадському транспорті? 

1. Не відволікати водія під час руху. 

2. У автобусі можна їздити й без квитка. 

3. У транспорті можна штовхатися та бешкетувати. 

4. До виходу готуватися заздалегідь. 
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5. Безпека при користуванні електроприладами 

Яких правил будеш додержуватися, використовуючи 
3 



електроприлади? 

1. Перш ніж користуватимешся електроприладом, уважно 

прочитаєш інструкцію. 

2. Якщо з дому виходиш ненадовго, можна залишити ввімкнені 

електроприлади. 

3. Якщо під час роботи електроприладу з’явиться тріск, іскріння, 

негайно вимкнеш електроприлад. 

6. Безпечний Інтернет 

Яку інформацію можна розміщувати в Інтернеті? 

1. Домашня адреса. 

2. Номер мобільного телефону. 

3. Фото своїх виробів. 

4. Логіни та паролі електронної пошти. 

3 

7. Безпека в натовпі 

Що із запропонованого будеш робити, коли потрапиш у натовп 

під час футбольного матчу? 

1. Триматимуся в середині натовпу.  

2. Намагатимуся розштовхати людей і знайти своїх друзів.  

3. Нахилюся за сумкою.  

4. Шукатиму друзів після закінчення штовханини.  

5. Не зважатиму на сумку, зосереджуся, застібну одяг. 
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8. Безпечне довкілля 

Що ти робиш для збереження довкілля? 

1. Здаєш макулатуру для переробки. 

2. Залишаєш сміття після відпочинку на природі. 

3. Не вимикаєш світло, виходячи з кімнати. 

4. Рвеш первоцвіти у весняному лісі. 

5. Надійно закручуєш водопровідні крани. 

6 

Психічна й духовна складові здоров’я 

1. Організованість у навчанні. Розвиток природних здібностей  

1. Тримаєш у порядку своє робоче місце, контролюєш свої дії. 

2. Працюєш без перепочинку, щодня граєш у комп’ютерну гру. 

3. Тренуєш пам’ять, задаєш уточнюючі запитання. 

4. Не вмієш розподіляти час для роботи й відпочинку, завжди  

не встигаєш. 
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2. Повага до себе й до інших 

1. Я – унікальна людина, мої стосунки та здоров’я взаємопов’язані. 

2. Здібності людей однакові, мої звички й поведінка не впливають 

на здоров’я.  

3. Образи – мій звичний спосіб спілкування, на образу відповідаю 

образою. 

4. Піклування про слабших – прояв моєї толерантності, радію 

успіхам інших. 
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3. Світ переживань 3 



 

1. Мій настрій залежить від здоров’я, емоцій та обставин. 

2. Настрій погіршують позитивні емоції. 

3.  Моя заздрість не зашкодить милосердю.  

4. Шанобливо ставлюся лише до бабусі та дідуся. 

4. Розвиток комунікативних здібностей: 

1.Я із задоволенням спілкуюся з іншими людьми. 

2.Я маю багато друзів. 

3.Мені не подобається бути серед людей. 

4.Я соромлюся в незнайомій компанії.  
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5. Регулювання своєї поведінки (самоконтроль) 

1. Коли я серджуся, то можу себе стримувати. 

2.Я не роблю зауважень іншим. 

3. У розмові я перебиваю співрозмовника. 

4.Я вмію аналізувати свої вчинки. 
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6. Розвиток власного потенціалу ( самореалізація) 

1.У мене немає мрії (мети), яку я хочу досягти. 

2.Я прагну розвивати свої здібності. 

3. Я хочу в майбутньому стати успішною людиною. 

4.Своєю працею я хочу приносити користь людям. 
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7. Уміння сказати «Ні!» 

Коли потрібно впевнено відмовитися? 

1. Пропонують сигарети. 

2. Примушують піти з уроків. 

3. Пропонують брати участь у концерті.  

4. Вимагають звертатися на ім’я. 
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