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Н А К А З 

від “14”травня 2013 р.                                                 №  159 

 

 

 

Про проведення  

загальнодержавного 

«Уроку плавання»  

в Київській області 

 

На виконання нових Соціальних ініціатив Президента України: діти – 

майбутнє України та відповідно до листів Міністерства освіти і науки України 

від 24.01.2013 № 1/9-43 та від 22.03.2013 № 1/9-209 «Щодо навчання 

плаванню», а також з метою активного залучення учнів загальноосвітніх 

закладів освіти до навчання плаванню, запобіганню нещасних випадків та 

збереження життя дітей під час їх знаходження у водному середовищі  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам місцевих органів управління освітою: 

1.1. Здійснити організаційні заходи щодо проведення 

загальнодержавної акції «Урок плавання» в Київській області. 

                                                                                                          До 01.06.2013 

1.2. Розробити та затвердити план заходів щодо навчання учнів 

плаванню на період 2013-2015 роки. 

                         До 01.06.2013 

         

1.3. Розглянути можливість обладнання на відкритих водоймищах місць 

для навчання учнів плаванню під час роботи таборів з денним перебуванням. 

                          До 01.06.2013 

1.4. Використовувати навчальну базу загальноосвітніх навчальних 

закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які мають плавальні басейни, 

для організації занять із навчання плаванню учнів шкіл району (міста). 

                           Постійно 

2. Київському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних 

кадрів (Кабан Л.В.): 

http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/


2.1. Розробити, спільно з Київським обласним відділенням Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та довести 

до відома керівників місцевих органів управління освітою (Ільченко А.І.), 

директорів загальноосвітніх навчальних закладів методичні рекомендації щодо 

навчання дітей плаванню. 

                               До 01.06.2013 

2.2. Внести до навчальних планів курсів підвищення кваліфікації 

вчителів фізичної культури, інструкторів ДНЗ з плавання проведення 

практичних занять з методики навчання плаванню. 

                            Червень 2013 р. 

2.3. Включити до плану проведення семінарів-практикумів для 

методистів районних (міських) методичних кабінетів, керівників методичних 

об’єднань, вчителів фізичної культури, курсів підвищення кваліфікації вчителів 

питання, пов’язані зі збереженням здоров’я школярів під час перебування їх на 

воді. 

                                    Постійно                            

3. Київському обласному відділенню Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України (Ільченко А.І.): 

3.1. Передбачити проведення в області спортивно-масових заходів та 

змагань з плавання серед учнівської молоді. 

                                    Постійно 

3.2. Налагодити співпрацю з спортивними товариствами, спортивно-

оздоровчими та оздоровчо-лікувальними закладами різних форм власності з 

метою залучення їх до навчання дітей плаванню. 

                                    Постійно 

4. Висвітлювати кращий досвід педагогічних працівників області з 

проведення заходів щодо запровадження загальнодержавного Уроку плавання 

на сайті департаменту освіти і науки та Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

                                                                                                                    Постійно 

 

5. Місцевим органам управління освітою, Київському обласному 

інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, Київському обласному 

відділенню Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України надавати інформацію про проведену роботу до департаменту. 

               Щомісяця до 20 числа 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора департаменту освіти і науки Рогову В.Б. 

 

 

Директор департаменту       Н.І. Клокар 


