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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНА РОБОТА 

 

Серед учнів закладів загальної середньої освіти 

та закладів професійно (професійно-технічної) освіти 

 

Провести фізкультурно-оздоровчі заходи: 

ІІІ Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед учнів «Cool 

Games»; 

Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед учнів «Challenge 

Fest»; 

Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед учнів «Cool Race»; 

Спортивні ігри України серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти; 

Всеукраїнські спортивні ігри серед учнів професійно-технічних навчальних 

закладів України «Козацька наснага»; 

Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль учнів України 

«Козацький гарт»; 

Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в 

навчальних закладах системи освіти України у номінаціях «Кращі заклади 

позашкільної освіти (дитячо-юнацькі спортивні школи та спеціалізовані дитячо-

юнацькі школи олімпійського резерву)». 
 

Забезпечити участь у міжнародних спортивних заходах: 

Всесвітньому фізкультурно-оздоровчому заході серед учениць «ISF Active 

Girls' Lead» (Королівство Бельгія, м. Брюссель). 
 

Провести міжнародні фізкультурно-оздоровчі заходи в Україні: 

Всесвітній фізкультурно-оздоровчий захід серед учнів «ISF World Cool 

Games» (м. Київ). 
 

Провести спортивні заходи: 

IІI зимову Гімназіаду України;  

ІII літну Гімназіаду України; 

Всеукраїнські ігри серед учнів «E-Sport Games»; 

ІІ Всеукраїнські пляжні ігри серед учнів «Beach Games»; 

Всеукраїнські змагання серед учнів «Спортивна надія України»; 

Шкільні ліги, чемпіонати, Кубки України та всеукраїнські змагання серед 

учнів з видів спорту. 
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Забезпечити участь у міжнародних спортивних заходах: 

ХVІІІ Всесвітній літній Гімназіаді «18th ISF Gymnasiade - School Summer 

Games» (Китайська Народна Республіка, м. Цзіньцзян); 

Всесвітніх учнівських спортивних іграх «ISF U15 World School Sport 

Games» (Республіка Сербія, м. Белград); 

Чемпіонаті світу серед учнів з видів спорту. 
 

Провести міжнародні спортивні заходи в Україні: 

Всесвітні ігри серед учнів «ISF E-Sport Games» (м. Київ). 
 

Серед студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти 

  

Провести фізкультурно-оздоровчі заходи: 

Всеукраїнський спортивно-масовий захід «Студентська миля» 

(легкоатлетичний забіг на дистанцію 1 миля = 1610 м); 

Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед студентів з нагоди 

святкування Міжнародного дня студентського спорту 

Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед студентів «Cool 

Race»; 

Спортивні ігри України серед студентів закладів фахової передвищої 

освіти; 

Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в 

закладах вищої освіти. 
 

Забезпечити участь у міжнародних фізкультурно-оздоровчих заходах: 

Всесвітній конференції серед студентів «FISU Volunteer Leaders Academy»; 

Всесвітній конференції серед студентів «FISU Innovation-Education-Sport» 

(Швейцарська Конфедерація, м. Люцерн). 
 

Провести спортивні заходи: 

ІІІ зимову Універсіаду України; 

XVІ літню Універсіаду України; 

Всеукраїнські ігри серед студентів «E-Sport Games»; 

Всеукраїнські пляжні ігри серед студентів «Beach Games»; 

Студентські ліги, чемпіонати, Кубки України та всеукраїнські змагання 

серед студентів з видів спорту. 
 

Забезпечити участь у міжнародних спортивних заходах: 

XXX Всесвітній зимовій Універсіаді «30th Winter Universiade» 

(Швейцарська Конфедерація, м. Люцерн); 

Всесвітній літній Універсіаді «FISU World University Games» (Китайська 

Народна Республіка, м. Ченду); 

Європейських університетських іграх; 

Кубку світу з баскетболу 3х3 серед студентів; 

Чемпіонаті Європи з велоспорту серед студентів. 


