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Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо створення освітнього середовища 
для викладання предмета фізична культура 
у закладах загальної середньої освіти 
Миколаївської області

Відповідно до пункту 6, підпункту 13 пункту 11 Положення про 
департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної 
адміністрації від 21 червня 2018 № 257-р, на виконання наказу Міністерства 
освіти і науки України від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української 
школи», із метою створення освітнього середовища для викладання предмета 
фізична культура в закладах загальної середньої освіти Миколаївської 
області

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо створення освітнього 
середовища для викладання предмета фізична культура в закладах загальної 
середньої освіти Миколаївської області (додаток).

2. Директору Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти Шуляру В. І. довести Методичні рекомендації до відома 
начальників органів управління освітою місцевого самоврядування, 
керівників науково-методичних установ Миколаївської області.



Додаток
Методичні рекомендації щодо створення освітнього середовища 

для викладання предмета фізична культура у закладах загальної середньої
освіти Миколаївської області 

Перелік спортивного обладнання
№
з/п

Назва Кількість
одиниць

1 . Гімнастична лавка 4.0 м 5 шт
Гімнастична лавка 4.0 м для 
шкільних закладів освіти.
Розмір ДхШхВ: 4000x200x280 мм. 
Лавка гімнастична 4.0 призначена 
для фізичного розвитку дітей і 
дорослих. Виготовлена з деревини та 
металевих ніжок. Якісні матеріали 
дозволяють використовувати виріб 
тривалий час. Виріб має висновок 
СЕС. Дозволено для використання в

приміщеннях для дітей
Мат гімнастичний 2.0x1.0 м

Мат гімнастичний 2.0x1.0 м.
Розміри ДхШхВ: 2000x1000x80 мм. 
Мат гімнастичний у школи, 
спортивні зали -  необхідний 
елемент для розвитку фізичної 
культури. Зроблений із 
пінополіуретану й обшитий чохлом 
із тканини ПВХ, що дає можливість 
тривалого використання. Якісні 
матеріали. Дозволено для 
використання в дитячих установах. 

Основні кольори можуть бути: синій, червоний, жовтий, зелений 
і чорний, а також у комбінації_________________________________

8 шт

3 . Шведська стінка Кіндер Шведська стінка Кіндер для
спортивних занять
Шведська стінка Кіндер розроблена 
для кріплення до стіни в спортзалі й 
ігрових дитячих кімнатах. 
Призначена для школи. У 
конструкції передбачений турнічок. 
У комплект уходить канат, 
мотузкові сходи, кільця 
гімнастичні. Виготовлена з металу з 
покриттям пластиком

З шт



Продовження додатка

4. Тренажер Білка в колесі
^ Т р е н а ж е р  Білка в колесі

покриттям. Матеріали міцні і розраховані на тривалий термін 
експлуатації. Є дозвіл СЕС на використання в дитячих закладах

1 шт

5. Модульний комплекс Спорт-3
Модульний комплекс Спорт-3 : 
Модульний комплекс Спорт-3 
складається з 4 елементів для 
складання комплексу: гірка 
600x300x300 мм. Дві опори 
600x300x300 мм. Кільце 
1200x1200x300 мм. Матеріал - 
пінополіуретан і тентова 

ПВХ поліефірна
т і о с н о в а  з полівінілхлоридним

покриттям.
Матеріали міцні і розраховані на тривалий термін експлуатації.
Є дозвіл СЕС на використання в дитячих закладах

1 шт

6. Багатофункціональний набір Теремок-10
Багатофункціональний набір 
Теремок-10

тентовою тканиною ПВХ на 
поліефірній основі 3

полівінілхлоридним покриттям. Розрахований на тривале 
використання, стійкий до атмосферного впливу

1 шт



Продовження додатка

7. Килимок ніжки-долоньки

кили\іо^" і ОСНОВІ!
килима з нанесеною аплікацєю. Матеріал -  пінополіуретан і 
тентова тканина ГТВХ. Матеріали мають високі експлуатаційні 
властивості.
Використовується в спортивних залах шкіл

2 шт

8. Лабіринт
Лабіринт:
Розміри: 1200x780x620 мм. 
Ігровий дитячий модуль

^'єднаних під прямим кутом, 
Щ Я Ь  ■  кожна з яких складається з 3-х і

виготовлений із пінополіуретану, 
тентової тканини ПВХ на міцній 
поліефірній основі 3

полівінілхлоридним покриттям підвищеної міцності. Виріб 
наповнений кульками 70 мм. Використовується для ігор дітей. 
Має профілактично-оздоровчий ефект. Позитивно впливає на 
емоційний стан дітей

1 шт

9. Доріжка перешкод
^  — Доріжка перешкод дитяча для 

активних ігор дітей.
Д И р  7  § Виготовлена доріжка з 8 

різнокольорових блоків, 
пов’язаних двома 5-метровими 
ременями. Матеріалом блоків є 
пінополіуретан, обшитий

*  тентовою тканиною ПВХ на
поліефірній ОСНОВІ 3

нанесенням полівінілхлоридним покриттям. Матеріали мають 
високі експлуатаційні властивості. Використовується в 
спортивних залах шкіл

2 шт



Продовження додатка

10. Килимок масажний із камінчиками
Килимок масажний із камінчиками 
для дітей.
Розміри: 150x40 см.
Килимок масажний з камінчиками 
призначений для профілактики 
застійних явищ, плоскостопості, 
варикозних захворювань ніг. 
Застосовується в школах на уроках 
фізкультури. Рекомендується 
щоденне використання по кілька 
разів. Безпечний для використання. 

Для дітей молодшого шкільного віку рекомендується нагляд 
дорослих для безпеки

2

11. Килимок «Топ-топ» 2

шт

шт
Килимок «Топ-топ» може 
використовуватися для ігор і 
занять фізкультурою з 
молодшими школярами.
Виріб являє собою прямокутний 
килимок (розміром 2м* 1,3м) і 12 
поролонових фігур у вигляді 
таблеток (30см* 10см), 

обтягнутих різнокольоровою тканиною, яка легко миється. 
Таблетки можуть закріплятися на килимку за допомогою 
липучок. Гра і заняття з килимком «Топ-топ» сприяють розвитку 
у дітей координації рухів під час ходьби, стрибків, бігу, вміння 
орієнтуватися в просторі, удосконаленню рухових якостей, 
розвитку пізнавальної активності

12. Дуги для подлізання 2 шт
Дуги для подлізання:
Дуги для подлізання дитячі в 
наборі з 3-х штук різного 
размера.для активних дитячих 
занять. Виготовлені з кольорової 
пластмаси



Продовження додатка

13. Гра кільцеброси 3411
Гра кільцеброси:

* 1 Гра кільцеброси дитяча з набором
кілець, м ’ячів і кошиків для дитячих 

о* активних ігор. Виготовлена з
кольорових пластмас. Вироблено в

~  ^  ’  ............

10 шт

14. Гра боулінг 2919
Гра боулінг дитяча.

' - ї *  ^  кеглі, матриця для компактного

-^К- Виготовлені елементи набору з 
И  \ к  КОЛЬОРОВ01 пластмаси. Вироблено

10 шт

15. Дитячий набір для тенісу 0380
Дитячий набір для тенісу.
Дитячий набір для тенісу з кольорової 

дій пластмаси. У комплект входить дві 
ракетки і м ’ячик. Для користування 
д ‘тел молодшого шкільного та

15 шт

16. Гімнастична палиця Ь-110
Гімнастична палиця Ь -110: 

ц  Гімнастична палиця дитяча

ЗО шт

і



Продовження додатка

17. Обруч гімнастичний d-50
_ ^ ■ ^ j* * * ^  Обруч гімнастичний d-50:

л Г Обруч гімнастичний дитячий діаметром 
І  ж X /  1  1 500 мм із кольорової пластмаси для 

як А 1 1 спортивних занять.
I l l  V# I I I  Вироблено в Україні

20 шт

18. Обруч гімнастичний d-70
Обруч гімнастичний d-70:

' \ ґ т Обруч гімнастичний дитячий діаметром 
І ж ^ к /  \  1 1 700 мм із кольорової пластмаси для 

А А 1 і  спортивних занять.
I l l  V f  1 1 Вироблено в Україні

20 шт

19. Скакалка гімнастична дитячаСкакалка гімнастична дитяча:
Скакалка гімнастична дитяча виготовлена з 
кольорової пластмаси для занять спортом.

ЗО шт

20. М'яч-стрибун дитячий з ручкою Spokey Little Owl 45см 
дитячий фітбол, гімнастичний м'яч для фітнесу

Великий надувний гімнастичний м ’яч 
дг«»И|і дозволить вашій дитині провести час 
I I  не тільки весело, але і з величезною 

користю. Він допоможе направити 
невгамовну енергію в мирне русло і 
ПРИ цьомУ зміцнити м’язи, розвинути 
витривалість і силу і поліпшити 
координацію. Має зручну ручку- 

У.. петлю. Виконаний із нетоксичного і 
міцного ПВХ, не містить фталатів. 

Просто надувається і добре тримає форму

10 шт



Продовження додатка

Директор МОІППО В. ШУЛЯР

ЗО шт

ЗО шт

1 шт

М’яч гумовий, 22 см, 80 г, кольоровий, «Футбольний»

М’яч, з шипами, гумовий
М ’яч, із шипами, гумовий 
16 см 35 г

Комплекс спортивного інвентарю  для дитячої легкої 
атлетики


