Нормативно-правове забезпечення
Фізичне виховання
1. Про Концепцію Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на
2012-2016 роки
2. Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 27.04.2011 N 360-р «Про заходи щодо підготовки та
проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя»
3. Наказ ГУОН від 12.01.2011. №11 «Про проведення І і ІІ турів Всеукраїнського конкурсу на кращий
інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»
4. Наказ ГУОН від 09.12.2010 № 371 «Про запровадження щоденної ранкової гімнастики у дошкільних
навчальних закладах та фізичної зарядки у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів
Київської області»
5. Наказ МОН України від 01.06.2010 N 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять
з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»
6. Лист МОН України від 17.08.2009. №1/9-546 «Про впровадження нової навчальної програми з фізичної
культури»
7. Наказ Міністерства охорони здоров'я України; Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009.
№518,674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах»
8. Інструкція, затверджена Наказом МОН України, МОЗ України від 20.07.2009. № 518/674 «Про розподіл
учнів на групи для занять на уроках фізичної культури»
9. Лист МОН від 20.03.2009. №1/9-182 «Щодо особливостей застосування контрольних навчальних
нормативів і вимог з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах»
10. Наказ МОН України від 27.11.2008. №1078 «Про затвердження заходів,спрямованих на реформування
системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України»
11. Наказ МОН України від 06.11.2008. №1008 «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров'я учнів під
час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових
заходів»
12. Наказ МОН України від 22.10.2008. №956 «Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного
виховання та збереження здоров'я школярів в навчальних закладах України»
13. Наказ МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу
учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів»
14. Лист МОН України від 17.03.2008 №1/9-152 «Про ведення до штатних розписів денних загальноосвітніх
навчальних закладів посаду керівника секції спортивного напряму»
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2006. №1594 «Про затвердження Державної програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки»
16. Наказ МОН від 02.08.2005. №458 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і
масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України»
17. Указ Президента України від 28.09.2004. №1148/2008 «Про затвердження Національної доктрини
розвитку фізичної культури і спорту»
18. Постанова ГДСЛ України від 14.08.2001 №63 «Державні санітарні правила і норми влаштування,
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанпіН
5.5.2.008-01»
19. Наказ МОН України від 25.05.1998 № 188 (z 0500-98) «Вимоги до навчальних програм з фізичного
виховання в системі освіти»
20. Закон України від 24.12.1993. №3808-ХІІ «Про фізичну культуру і спорт»
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1. Захист Вітчизни
2. Біла книга 2009. Збройні Сили України
3. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»
4. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу»
5. Закон України «Про Збройні Сили України»
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N1235 «Про затвердження Положення про
військові комісаріати»
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1718-р «Деякі питання військовопатріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів»
8. Наказ МОН України від 24.11.2009 № 1058 «Про Громадську раду з національно-патріотичного
виховання при Міністерстві освіти і науки України»
9. Наказ, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту; МОН України; Міноборони України;
Мінкультури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції
національно-патріотичного виховання молоді»
10. Наказ Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.09.09 № 3272«Про затвердження Положення
про Центр патріотичного виховання»
11. Указ Президента України №948/2002 від 25.10.2002. «Про Концепцію допризовної підготовки і
військово-патріотичного виховання молоді»
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 № 1770 «Про затвердження положень про
допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей»

