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ЗВІТ 

ПРО РОБОТУ КОМІТЕТУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗА 2020 РІК 

 

Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України (далі – Комітет) є державною бюджетною установою, яка належить до 

сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі – МОН). 

Головним завданням Комітету є участь у реалізації державної політики з 

фізичного виховання і спорту в закладах освіти. 

У структурі Комітету діють 24 обласні та Київське міське відділення 

(філії), Центральна школа вищої спортивної майстерності та 20 спортивних 

споруд.  
 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНА РОБОТА 

 

Спільно із Українською федерацією учнівського спорту (далі  – УФУС), 

Спортивною студентською спілкою України (далі – СССУ), федераціями з видів 

спорту Комітет та його філії забезпечують розвиток учнівського та 

студентського спорту, збільшення кількості учнів та студентів, залучених до 

занять руховою активністю та спортом, представлення учнівської та 

студентської молоді України на міжнародній арені, розвиток міжнародного 

співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. 

 

Назва 
Кількість 

заходів учасників 

№ Учні 

1 Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі та 

спортивно-масові заходи 
6 120 251 

2 Всеукраїнські спортивні змагання 9 1 672 

3 Забезпечення участі у міжнародних заходах 2 19 

4 Проведення міжнародних заходів в Україні 1 54 

Всього учні 18 121 996 

№ Студенти 

1 Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі та 

спортивно-масові заходи 
4 6 013 

2 Всеукраїнські спортивні змагання 9 706 

3 Забезпечення участі у міжнародних заходах 4 11 

4 Проведення міжнародних заходів в Україні - - 

Всього студенти 17 6 830 

Всього учні та студенти 35 128 826 
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Серед учнів закладів загальної середньої освіти та закладів 

професійно (професійно-технічної) освіти 

 

Проведено фізкультурно-оздоровчі заходи: 

Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед учнів «COOL GAMES» 

(метою заходу є впровадження інноваційних підходів до проведення уроків 

фізичної культури) за участю понад 100 000 учнів та 750 вчителів фізкультури 

(у фіналі 75 команд, 550 учасників та 75 вчителів) із 24 областей та міста Києва 

(додаток 1); 

Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід (спортивний онлайн-

флешмоб «Рухаємось разом» з виконання вправи «Jumping Jacks»), за участю 

понад 500 учнів (17 закладів загальної середньої освіти) із 24 областей та 

міста Києва; 

Всеукраїнський спортивно-масовий захід (спортивний онлайн-флешмоб з 

виконання вправи «Twist Jumps») за участю понад 18 000 учнів (555 закладів 

загальної середньої освіти) із 20 областей та міста Києва; 

Всеукраїнський спортивно-масовий захід «Esports Games» за участю 1 163 

учнів із 22 областей та м. Київ (додаток 2); 

Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в 

навчальних закладах системи освіти України у номінації «Кращі заклади 

професійної (професійно-технічної) освіти, загальноосвітніх школах-

інтернатах» за участю 14 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 3 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів із 13 областей та міста Києва; 

Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед учнів «Sport Craft Games» 

(спортивний онлайн-челендж з виконання серії рухових активностей) за участю 

490 учнів (208 закладів загальної середньої освіти) із 24 областей та міста Києва 

(спільно з ГО «Бігова Україна»). 

 

Проведено міжнародні фізкультурно-оздоровчі заходи в Україні: 

Всесвітній спортивно-масовий захід серед учнів «ISF Esports Games» за 

участю 6 країн (додаток 3). 

 

Проведено спортивні заходи: 

ІІ зимову Гімназіаду України з біатлону за участю 33 учнів із 22 закладів 

загальної середньої освіти та 5 регіонів України; 

8 чемпіонатів, Кубків України та всеукраїнських змагань серед учнів з 6 

видів спорту (лижні гонки, рукопашний бій, спортивна аеробіка, хортинг, 

автомодельний спорт, пляжна боротьба) за участю 1 639 учасників із 24 

областей та міста Києва. 

 

Забезпечено участь у міжнародних спортивних заходах: 

чемпіонаті світу з тхеквондо (ВТФ) серед учнів «ISF World Schools 

Taekwondo Poomsae Virtual Championship» (додаток 4); 

чемпіонаті світу з шахів серед учнів «ISF World Schools Championship 

Online Chess» (додаток 5). 
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В період дії карантину з 12 березня по 31 грудня 2020 року (з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) заплановані  всеукраїнські 

фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед учнів не проводились. 

 

Серед студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти 
 

Проведено фізкультурно-оздоровчі заходи: 

Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід (спортивний онлайн-

флешмоб «Рухаємось разом» з виконання вправи «Jumping Jacks») за участю 

понад 1 000 студентів із 30 закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти; 

Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед студентів з нагоди 

святкування Міжнародного дня студентського спорту (спортивний онлайн-

флешмоб з виконання вправи «Twist Jumps»; дата встановлена Генеральною 

конференцією ЮНЕСКО у 2015 році, відзначається щорічно 20 вересня в різних 

країнах світу) за участю близько 4 000 студентів із 72 закладів вищої та фахової 

передвищої освіти; 

Всеукраїнський зимовий турнір серед студентів з кіберспорту «Esports 

Games» за участю 1 082 студентів із 194 закладів вищої освіти (додаток 6). 

Всеукраїнський спортивно-масовий захід «Sport Craft Games» (спортивний 

онлайн-челендж з виконання серії рухових активностей) за участю 70 студентів 

із 30 закладів вищої освіти (спільно з ГО «Бігова Україна»); 

 

Проведено спортивні заходи: 

XV літню Універсіаду України з тхеквондо (ВТФ) за участю 98 учасників 

із 37 закладів вищої освіти та 12 регіонів України; 

8 чемпіонатів, Кубків України та всеукраїнських змагань серед студентів з 

4 видів спорту, (більярд, скелелазіння, гирьовий спорт, пляжний футбол) за 

участю 608 учасників із 24 областей та міста Києва. 

 

Забезпечено участь у міжнародних фізкультурно-оздоровчих заходах: 

Всесвітній конференції серед студентів «FISU Volunteer Leaders Academу»; 

Всесвітньому студентському форумі «FISU World FORUM». 

 

Забезпечено участь у міжнародних спортивних заходах: 

Міжнародному турнірі серед студентів «FISU еSports Challenge Football» 

(додаток 7); 

Чемпіонаті світу з інтелектуальних видів спорту серед студентів «FISU 

World University Championship Sports Mind online» (додаток 8). 

 

В період дії карантину з 12 березня по 31 грудня 2020 року (з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) заплановані  всеукраїнські 

фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед студентів не проводились. 
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УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ СПРЯМОВАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ  

В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

Рекомендацій щодо стратегічного розвитку фізичного виховання та 

спорту серед учнівської та студентської молоді на період до 2025 року 

 

Відповідно до Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 

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

здорова нація» Комітетом розроблено проєкти Рекомендацій щодо 

стратегічного розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської та 

студентської молоді на період до 2025 року з урахуванням пропозицій та 

зауважень Національної академії педагогічних наук України, структурних 

підрозділів з питань освіти місцевих державних адміністрації, закладів освіти, 

структурних підрозділів МОН. Проєкти рекомендацій подано на затвердження 

до МОН. 

Враховані пропозиції Комітету при розробці Стратегії розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2028 року, що затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 4 листопада 2020 р. № 1089. 

Надано пропозиції до плану заходів на 2021-2022 роки щодо реалізації 

першого етапу Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 

2028 року. 

 

Державний стандарт базової середньої освіти 

 

Враховано пропозиції Комітету при розробці Державного стандарту 

базової середньої освіти, що затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 вересня 2020 року № 898. 

Державний стандарт базової середньої освіти є основою для розроблення 

типових освітніх програм. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначено на основі 

компетентнісного підходу, в тому числі за освітніми галузями: соціальна і 

здоров’язбережувальна, фізична культура. 

До ключових компетентностей належать: громадянські та соціальні 

компетентності, пов’язані з ідеями здорового способу життя, що передбачають 

дбайливе ставлення до особистого, соціального здоров’я, дотримання здорового 

способу життя. 

Метою соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі є розвиток 

особистості учня, який здатний до самоусвідомлення, гармонійної соціальної і 

міжособистісної взаємодії, спрямованої на збереження власного здоров’я та 

здоров’я інших осіб, дбає про безпеку, виявляє підприємливість та професійну 

зорієнтованість для забезпечення власного і суспільного добробуту. 

Метою освітньої галузі фізичної культури є гармонійний фізичний 

розвиток особистості учня, підвищення функціональних можливостей 

організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок, 
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розширення рухового досвіду через формування стійкої мотивації учнів до 

занять фізичною культурою і спортом. 

Застосовується з 01 вересня 2022 р. для учнів, які навчаються за 

програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти. 

 

Прийом на навчання до закладів вищої освіти 

 

Враховано пропозиції при розробці Умов прийому на навчання до закладів 

вищої освіти України в 2020 році, затверджені наказом МОН від 11.10.2019 

№ 1285: 

«Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з 

олімпійських видів спорту (у тому числі серед школярів), всесвітньої 

Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на 

навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 

«Фізична культура і спорт» останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо 

конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, 

що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця 

зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий 

організаторами змагань з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, 

дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату». 

 

Щорічне оцінювання фізичної підготовленості учнів та студентів  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 

2015 року № 1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості населення України» (зі змінами, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 року 

№ 461) забезпечується проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості учнівської та студентської молоді України (далі – щорічне 

оцінювання). 

Порядок та організація проведення щорічного оцінювання в закладах 

освіти визначається їх керівниками, а інформація про результати проведення 

щорічного оцінювання готується та подається органами управління освіти 

районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих 

органів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст 

(далі – органи управління освіти) до філій Комітету. 

За інформацією отриманою філіями від органів управління освіти та 

закладів освіти у 2020-2021 навчальному році в щорічному оцінюванні 

прийняли участь 2 384 закладів освіти, що надають загальну середню освіту 

(322 617 учнів) та 127 закладів вищої освіти (39 950 студентів) із 7 областей 

України та міста Києва. 

З метою об’єктивного визначення рівня фізичної підготовленості 

учнівської і студентської молоді, порівняння показників фізичної 

підготовленості учнівської і студентської молоді України з показниками 

фізичної підготовленості населення інших держав, зокрема країн 
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євроатлантичного простору, за ініціативи Комітету та Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти» (далі – ІМЗО) згідно наказу 

МОН від 08.10.2020 № 1235 створено робочу групу з розроблення тестів і 

нормативів щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнівської та 

студентської молоді (далі – робоча група). 

До складу робочої групи увійшли представники МОН, Комітету, ІМЗО, 

закладів освіти, наукових установ та установ, що знаходяться в сфері 

управління МОН. 

За результатами роботи робочої групи було прийнято рішення про 

створення прикладного дослідження «Проектування систем оцінювання 

фізичної підготовленості учнівської та студентської молоді із застосуванням 

інформаційних технологій» на базі наукової установи, що буде визначено МОН 

за результатами конкурсу. 

 

Збір та обробка статистичних даних 

 

Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611 заклади 

освіти, органи управління освіти, Комітет та його відокремлені підрозділи 

складають щорічний Звіт за формою № 2-ФК (річна) «Звіт з фізичної культури і 

спорту» де наводяться зведені дані: 

про штатних працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту; 

спортивні споруди, що розміщені на території адміністративно-

територіальних одиниць, призначені для навчально-тренувальних занять і 

фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів (крім плавальних басейнів і 

льодових катків, обладнаних на природних водоймах); 

щодо обсягів витрат на сферу фізичної культури і спорту з бюджетів усіх 

рівнів; 

про кількість осіб, які займаються у спортивних секціях і командах 

навчальних закладів, підприємств, установ, організацій та закладах фізичної 

культури і спорту під керівництвом тренерів з видів спорту на основі 

затверджених в установленому порядку навчальних програм; 

про проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності з різними віковими 

групами населення у навчальних закладах, організаціях, установах, на 

підприємствах, спортивних спорудах, в інших закладах фізичної культури та 

спорту незалежно від форм власності. 

Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 07.03.2017 № 946 дитячо-

юнацькі спортивні школи (що перебувають у підпорядкуванні Міністерства 

освіти і науки України), Комітет та його відокремлені підрозділи складають 

щорічний Звіт за формою № 5-ФК (річна), № 5-ФК (зведена) (річна) «Про 

діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-

юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву)» де наводяться дані: 

про роботу відділень з видів спорту ДЮСШ, СДЮСШОР за календарний 

рік; 

кількість керівників та фахівців ДЮСШ, СДЮСШОР; 
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відділень з видів спорту, в яких проводиться навчально-тренувальна робота 

на основних спортивних спорудах та у приміщеннях, що знаходяться на власній 

або орендованій спортивній базі ДЮСШ, СДЮСШОР. 

Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 12.01.2016 № 58 Центральна 

школа вищої спортивної майстерності Комітету складає щорічний Звіт за 

формою № 8-ФК (річна) «Звіт школи вищої спортивної майстерності» де 

наводяться дані: 

про роботу спортивних відділень ШВСМ за видами спорту за календарний 

рік; 

кількість керівників та фахівців. 

 

Проведення та участь у нарадах, семінарах, круглих столах,  

науково-практичних і методичних конференціях 

з питань фізичного виховання і спорту, здорового способу життя  

учнівської і студентської молоді 
 

Всеукраїнський семінар-нарада з проведення Всеукраїнського спортивно-

масового заходу серед учнів «Cool Games» 2019-2020 років за участю 37 

фахівців в галузі освіти, фізичної культури та спорту. 

Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в 

навчальних закладах системи освіти України у номінації «Кращі заклади 

професійної (професійно-технічної) освіти, загальноосвітніх школах-

інтернатах» за участю 14 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

3 загальноосвітніх шкіл-інтернатів із 13 областей та міста Києва. 

 

Дистанційна робота 

 

Започатковано проведення онлайн-нарад, відео-конференцій за участю 

фахівців освітньої галузі – представників відділів, департаментів (управлінь) 

освіти, методичних об’єднань, об’єднаних територіальних громад, закладів 

освіти (вчителі фізкультури, викладачі фізвиховання тощо), структурних 

підрозділів Комітету, в тому числі проведено дистанційне навчання (онлайн-

семінари) на теми: 

«Використання інструментів Google для організації, підготовки та 

проведення спортивно-масових заходів та спортивних змагань серед учнівської 

та студентської молоді»;  

«Бухгалтерський облік основних засобів»; 

«Публічні закупівлі»; 

«Вимоги до оформлення службової документації»; 

«Порядок організації та ведення військового обліку»; 

«Роз’яснення про дотримання антикорупційного законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів»; 

«Онлайн курси навчання офісних комп’ютерних програм – Word, Excel»; 

«Планування і організація проведення заходів». 
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Зібрано відео-рекомендації для учнів та студентів на тему «Фізичне 

виховання онлайн» (http://sportmon.org/fizychne-vyhovannya-onlajn) для 

виконання фізичних вправ в домашніх умовах (в тому числі в умовах 

карантину) з роз’ясненнями щодо організації простору та техніки безпеки 

(більше 21 000 переглядів). 

Взято участь у розробці Типового переліку обладнання та інвентарю для 

фізкультурно-спортивних приміщень закладів освіти, які забезпечують здобуття 

повної загальної середньої освіти. 

Розроблено проєкт нового інноваційного Всеукраїнського фізкультурно-

оздоровчого заходу серед учнів та студентів «Cool Race» у форматі 

індивідуальних та командних стартів для подолання штучної смуги перешкод. 

Здійснено підготовку для забезпечення участі учнів та студентів у 2021 

році в міжнародних заходах, а також підготовка до проведення міжнародних 

заходів в Україні. 

Ініційовано розробку нового освітнього інформаційного порталу з фізичної 

культури та спорту для здобувачів освіти, що має на меті забезпечення масового 

доступу до методичних матеріалів з організації рухових активностей під час та 

після навчання, в тому числі здійснення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості учнівської та студентської молоді України. 

Взято участь у розробці Типового переліку обладнання та інвентарю для 

фізкультурно-спортивних приміщень закладів освіти, які забезпечують здобуття 

повної загальної середньої освіти. 

 

СПІВПРАЦЯ 

 

Комітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в Україні з: 

Адміністрацією Президента України; 

Верховною Радою України; 

Кабінетом Міністрів України; 

центральними органами виконавчої влади; 

місцевими органами виконавчої влади; 

органами місцевого самоврядування; 

об’єднаними територіальними громадами; 

закладами освіти; 

Українською федерацією учнівського спорту; 

Спортивною студентською спілкою України; 

Національним олімпійським комітетом України та Олімпійською 

академією України; 

Спортивним Комітетом України; 

Національним антидопінговим центром України; 

всеукраїнськими федераціями з видів спорту; 

іншими громадськими організаціями, фондами (Спеціальна Олімпіада 

України, Бігова Україна, Спортивний рух Олександра Педана «JuniorZ», 

міжнародний благодійний фонд «Parimatch Foundation» тощо). 

 

http://sportmon.org/fizychne-vyhovannya-onlajn
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З міжнародними організаціями: 

Міжнародною федерацією шкільного спорту (ISF – International School 

Sport Federation); 

Міжнародною федерацією студентського спорту (FISU – International 

University Sports Federation); 

Європейською асоціацією університетського спорту (EUSA – European 

University Sports Association); 

Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (UNICEF – United Nations 

International Children’s Emergency Fund). 

Міжнародною регіональною організацією ГУАМ, до складу якої входить 4 

країни (Україна, Азербайджанська Республіка, Грузія й Республіка Молдова). 

 

СПОРТИВНІ СПОРУДИ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

На даний момент у підпорядкуванні Комітету функціонують 20 спортивних 

споруд у 12 областях України та м. Київ: 

 Вінницькій; 

 Волинській; 

 Дніпропетровській; 

 Закарпатській; 

 Запорізькій; 

 Київській; 

 Львівській; 

  Миколаївській; 

  Сумській; 

  Харківський; 

  Херсонській; 

  Чернівецькій; 

  м. Київ. 

У 2020 році здійснено передачу Тернопільської спортивної споруди водно-

спортивної бази Тернопільському національному економічному університету. 

Комітетом на утримання спортивних споруд витрачено 50,5 млн грн.  

В 2020 році було врегульовано питання стосовно права власності на 

державне нерухоме майно, що знаходиться в користуванні Комітету та його 

філій, шляхом підготовки відповідного проєкту наказу щодо закріплення 

державного майна на праві оперативного управління Комітетом і затвердження 

його МОН. З урахуванням законодавства у сфері управління державним майном 

та згідно вказаного наказу відповідне майно передано філіям у господарське 

відання.  

Протягом року управлінням спортивних споруд здійснювався постійний 

контроль та моніторинг за правовстановлюючими документами на державне 

майно, що рахується за Комітетом та його філіями. У результаті даної роботи 

була оновлена значна частина правовстановлюючих документів. Разом з тим, 

робота щодо виготовлення правовстановлюючих документів на закріплене 

майно триває. 

У 2020 році Комітетом на капітальні та поточні ремонти спортивних 

споруд у Львівській, Харківській, Київській та Херсонській областях було 

виділено близько 3 148 000 млн грн. За рахунок цих коштів на спорудах 

здійснено: 

http://www.fisu.net/
http://www.fisu.net/
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заміна системи опалення; 

встановлення вентиляції в басейні; 

ремонт каналізації; 

часткова заміна даху; 

встановлення теплозберігаючих вікон; 

заміна сантехніки в спортивних залах. 

Було придбано 70 сучасних персональних комп’ютерів, 50 ноутбуків та 41 

багатофункціональний пристрій. Комітет отримав комплект сучасної техніки 

(ноутбук, персональний комп’ютер, багатофункціональний пристрій); 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

Комітетом проведений аналіз кількості вхідної, вихідної кореспонденції, 

звернень громадян, запитів на публічну інформацію, наказів, розпоряджень, 

протоколів, регламентів, свідчить, що станом на 18 грудня 2020 року 

документообіг в цілому складає 2 514 документа.  

 

Вхідна кореспонденція  

Всього 
2019 2020 

2550 1757 

з них  

взято на контроль 243 173 

знято з контролю 161 165 

знаходиться на виконанні 77 8 

документи, які перебувають на довгостроковому контролі 

та потребують постійного інформування 

(щоквартального, щомісячного або щорічного) 
49 36 

 

Кореспонденти  

(2020 рік) 

Підприємства, установи, 

організації 
МОН 

Народні депутати 

України 

1637 119 1 

 

Звернення громадян 

Всього 
2019 2020 

31 16 

з них  

взято на контроль 29 14 

знято з контролю 23 14 

знаходиться на виконанні 6 0 

Запит на публічну інформацію 

Всього 
2019 2020 

12 11 

взято на контроль 12 11 
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знято з контролю 12 11 

знаходиться на виконанні 0 0 

Вихідна кореспонденція 

Зареєстровано 2019 2020 

Всього 979 528 

з них 

листів  954 517 

довідок 7 2 

внутрішньої кореспонденції (доповідні, 

службові) 
18 9 

Накази, розпорядження, протоколи, регламенти 

Найменування 2019 2020 

накази з основної діяльності 268 130 

розпорядження 1 4 

накази про відрядження 70 26 

протоколи нарад 0 0 

регламенти 106 42 

 

Для зменшення документообігу в паперовому вигляді, а також підвищення 

оперативності обміну документами між підприємствами, установами 

(закладами) та організаціями було здійснено підключення до системи 

електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ версія 2.0). 

Щомісячно готувалися інформаційні дані про хід виконання контрольних 

документів. Спеціалістами відділу здійснювався контроль за правильним 

оформленням та літературним редагуванням листів, наказів, регламентів, що 

були створені в Комітеті. 

Протягом 2020 року відділом діловодства та організаційної роботи 

зроблено: 

проєкт Інструкції з діловодства в Комітеті з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України; 

зведену номенклатуру справ на 2021 рік; 

оновлення бази контактних даних працівників структурних та 

відокремлених підрозділів (філій) Комітету та ЦШВСМ; 

нову редакцію Положення про Сумське обласне відділення (філію) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України; 

проведено онлайн-семінар для відповідальних за напрямками працівників 

обласних, Київського міського відділень (філій) та центрального апарату 

Комітету на тему «Вимоги до оформлення службової документації». 

 

Розглянуто нормативні документи 

та в межах компетенції надано пропозиції, зауваження 

  

 Закон України «Про внесення змін до Закону України щодо діяльності 

Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського 
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спорту», поданий народними депутатами  Крулько І. І. і іншими від 21.12.2018 

№ 9443, та народними депутатами Крулько І. І. і Кожем’якін  А. А. від 

05.09.2019 № 2077. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 

заходів з розвитку національних видів спорту на 2019-2023 роки», наданий 

Мінмолодьспортом від 26.11.2018 №5703/0/1-18. 

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про внесення зміни до 

Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань 

і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх 

учасників», наданий Мінмолодьспортом від 15.03.2019 № 1899/22. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 638 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року № 689». 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо підтримки дитячо-юнацького спорту» (реєстр. № 3030 від 07.02.2020). 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до ст. 3 Закону України «Про 

публічні закупівлі» щодо ефективної реалізації державної політики у сфері 

фізичної культури і спорту» (реєстр. № 3075 від 17.02.2020). 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

фізичну культуру і спорт» (реєстр. № 3011 від 05.02.2020). 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо меценатської діяльності у сфері спорту» (реєстр. № 3498 від 18.05.2020). 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо меценатства у фізичній культурі і спорті» (реєстр. № 3470-1 від 

18.05.2020). 

Проєкт Закону України «Про меценатську діяльність у сфері фізичної 

культури і спорту» (реєстр. № 3469-1 від 26.05.2020),  «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо меценатської діяльності у сфері спорту» 

(реєстр. № 3470-2 від 26.05.2020), «Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо меценатської діяльності у сфері спорту» (реєстр. № 3471-2 від 

26.05.2020), «Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської 

діяльності у сфері спорту» (реєстр. № 3498-1 від 26.05.2020). 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту» (реєстр. № 3350 від 

27.05.2020). 

Проєкт Закону України «Про антидопінгову діяльність у спорті» від 

24.11.2017 № 47266/0/1-17. 

Проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Стратегії розвитку фізичної культури і спорту України до 2028 року», 

розроблений згідно з дорученням Прим’єр-міністра України від 18.11.2019 

№ 40306/2/1-19. 

Проєкт наказу Мінмолодьспорту «Про затвердження Змін до Положення 

про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і 

навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх 

учасників», наданий МОН від 25.08.2020 № 3054/4.2. 
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Наказ Мінмолодьспорту від 06.08.2020 № 883 «Про затвердження Порядку 

забезпечення закладів фізичної культури і спорту типовим спортивним 

обладнанням та спортивним інвентарем для оснащення спортивних споруд  і 

спортивним обладнанням та спортивним інвентарем для видів спорту та 

встановлення строків їх виконання. 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України  щодо сприяння розвитку недержавної 

підтримки діяльності у сфері фізичної культури і спорту» (реєстр. № 4069 від 

08.09.2020). 

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до 

постанови КМУ від 01.03.2017 № 115». 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до ЗУ «Про фізичну культуру і 

спорт» (щодо впорядкування діяльності спортивних клубів і спортивних 

федерацій та уточнення деяких положень)». 

Проєкт Закону України «Про стимулювання та розвиток сільського 

спорту» (реєстр. № 4452 від 03.12.2020). 

 

КАДРОВА РОБОТА 

 

Станом на 01 січня 2020 року штатний розпис Комітету, філій, Центральної 

школи вищої спортивної майстерності (далі – ЦШВСМ) та спортивних споруд 

складає 880 одиниць, з них: 

адміністративний персонал центрального апарату Комітету – 58 (структура 

центрального апарату Комітету налічує 2 управління, 4 відділи у складі 

управлінь та 7 самостійних відділів); 

технічний персонал центрального апарату Комітету – 18 (прибиральниці, 

техніки, водії тощо); 

обласні та Київське міське відділення (філії) – 275; 

спортивні споруди – 467; 

ЦШВСМ – 62. 

Протягом 2020 року Комітетом підготовлено 252 накази з кадрових питань 

(у 2019 році – 285 наказів). 
 

Накази 2019 2020 

Всього 285 252 

з них 

про відпустки  118 105 

про звільнення  40 29 

про призначення  24 33 

про встановлення надбавок і доплат  11 5 

про нагородження відомчими відзнаками Комітету 42 34 

інших наказів  50 46 

 

За звітній період були оголошені конкурси на заміщення 14 (у 2019 році – 

15) вакантних посад керівників відокремлених підрозділів (філій) Комітету, 

проведено 6 засідань конкурсної комісії, в яких взяло участь 17 (у 2019 році –  
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23) осіб. З переможцями конкурсів укладено контракти строком від одного до 

чотирьох років. 

За умовами контрактів директора ЦШВСМ та директора Центральної 

дитячо-юнацької навчально-спортивної бази «Трудові резерви» в м. Біла Церква 

(філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України за два місяці до закінчення строку дії трудових відносин укладено 

додаткові угоди про продовження контракту на два та чотири роки відповідно. 

З метою морального стимулювання працівників сфери освіти та фізичної 

культури і спорту розроблено та затверджено Положення про відомчі 

заохочувальні відзнаки Комітету. 

У 2020 році за вагомий особистий внесок у розвиток фізичного виховання і 

спорту серед учнівської та студентської молоді, професійні досягнення тощо, 

нагороджено відомчими заохочувальними відзнаками Комітету 80 осіб (у 2019 

році – 145), з них Почесними грамотами – 39, Грамотами – 5, Подяками – 36. 

Відділом роботи з персоналу та керівними кадрами постійно проводиться 

робота з організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і 

призовників, зокрема: 

до Шевченківського районного військового комісаріату міста Києва у 2020 

році подано звіт про чисельність військовозобов’язаних та інформацію про стан 

роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників в Комітеті та 

його відокремлених підрозділах (філіях) у 2019 році; 

проведено звірку особових карток (форма № П-2) військовозобов’язаних 

працівників центрального апарату Комітету з районними військовими 

комісаріатами міста Києва, Бородянським, Кагарлицьким, Києво-

Святошинським РВК, Фастівським ОМВК Київської області та завершено її без 

зауважень; 

відповідальною особою з військового обліку підготовлено методичну 

інформацію та проведено вебінар на тему «Порядок організації та ведення 

військового обліку», де взяло участь 60 працівників філій Комітету. 

Проведено 7 засідань комісії із соціального страхування (у 2019 році – 5) та 

опрацьовано 12 листків непрацездатності (у 2019 році – 6). 

Відділом роботи з персоналу та керівними кадрами у 2020 році 

започатковано «шпаргалку для кадровика» – це методична інформація необхідна 

в роботі відповідальним працівникам за кадрову діяльність у відокремлених 

підрозділах (філіях) Комітету про норми тривалості робочого часу, алгоритм дій 

прийняття працівника на роботу, порядок заповнення кадрових документів, 

надання відпусток, таблиці з корисною інформацією про види відпусток та їх 

тривалість з посиланням на трудове законодавство та нормативно-правові акти. 

Працівники кадрової служби Комітету проводили методично-

консультативну роботу по розробці посадових інструкцій, надавали численні 

консультації, роз’яснення працівникам та керівникам структурних і 

відокремлених підрозділів з питань законодавства про працю. 

 Крім того, готувалися характеристики на працівників, довідки з місця 

роботи, копії трудових книжок для оформлення пенсій та розглядалися 
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звернення громадян, підприємств, установ, організацій, посадових осіб, запити 

на інформацію тощо. 

 

ЮРИДИЧНА РОБОТА 

 

Здійснюються заходи щодо систематизації та впорядкування відносин 

Комітету з орендарями, розробляються типові форми договорів, форми 

внутрішньої звітності, вдосконалюється порядок обміну інформації.  

В Комітеті постійно проводяться заходи, спрямовані на попередження 

корупції, дотримання працівниками Комітету вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів у сфері запобігання і 

протидії корупції в тому числі хабарництва.  

Постійно вживаються заходи, спрямовані на захист інтересів Комітету в 

судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному суді.  

Комітетом аналізуються та узагальнюються результати претензійно-

позовної роботи.  

Юридичним відділом ведеться аналітична робота щодо проєктів і 

прийнятих нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, міністерств, відомств та інших органів. 
 

МІЖНАРОДНА РОБОТА 

 

Відділом міжнародних зв’язків забезпечено участь у засіданнях, семінарах, 

асамблеях, нарадах та форумах. 

 

Міжнародна федерація студентського спорту (FISU): 
22.06.2020 по 23.06.2020 – 2020 FISU Volunteer Leaders Academу (онлайн) – 

освітня програма FISU. Студентки НУФВСУ Аліса Васільєва та Олена 

Степанюк взяли участь у заході;  

12.08.2020 по 14.08.2020 – Форум FISU World FORUM 2020 (онлайн), 1 400 

учасників зі 102 країн світу. Україну на Форумі представляли 98 студентів з  

8-ми ВНЗ: Сумського державного університету, Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили, Національного університету «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка», Придніпровської державної академії фізичної культури і 

спорту, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

Харківської державної академії фізичної культури, Тернопільського 

національного економічного університету. 

з 09.09.2020 по 10.09.2020 – зустріч Голів делегацій FISU по підготовці до 

ХХХ Зимової Універсіади;  

 

Міжнародної шкільної спортивної федерації (ISF): 
01.03.2020 по 04.03.2020 м. Белград (Сербія) – Генеральна Асамблея ISF; 

04.06.2020 – проведено онлайн-конференцію щодо проведення ISF World 

Schools Beach Games, ISF World Cool Games, ISF E-Sport Games за участю 
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Генерального секретаря Міжнародної федерації учнівського спорту (ISF) Hrvoje 

Custonja і члена Виконавчого комітету ISF, спортивного директора ISF Josip 

Kosutic, президента УФУС, члена Виконавчого комітету ISF Романа Греби і 

Генерального секретаря УФУС, члена Спортивного комітету ISF Вадима 

Стеценка. 

14.11.2020 – засідання виконавчого комітету ISF (онлайн). 

Європейської студентської спортивної спілки (EUSA): 
18.06.2020 – онлайн зустріч Генеральних Секретарів національних 

спортивних студентських спілок 

24.09.2020 – онлайн зустріч Генеральних Секретарів національних 

спортивних студентських спілок  

19.11.2020 – онлайн зустріч представників національних спортивних 

студентських спілок з керівниками EUSA. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

2020 рік став справжнім випробуванням для всього людства. Нам довелося 

у найкоротші строки оптимізувати роботу всіх сфер діяльності в умовах 

страшної пандемії COVID-19. Для всіх нас цей досвід був абсолютно новим: ми 

відмовлялися від багатьох звичних речей і намагалися впроваджувати 

абсолютно нові підходи у свій діяльності.   

У лютому м. Київ прийняв чемпіонат України з рукопашного бою серед 

школярів. Далі був Всеукраїнський фінал з естафет Cool Games. Протягом трьох 

днів команди школярів з 25 регіонів України змагалися за право представляти 

на країну на всесвітньому фіналі. Зазначимо, що у відбіркових етапах на місцях 

взяла участь безпрецедентна кількість учасників, а саме – 100 000 учнів. Крім 

того, ми провели 25 навчальних семінарів для понад 700 учителів фізичної 

культури з усіх куточків України 

З 1 по 5 березня у с. Тисовець, Сколівського району, Львівською області 

відбувались змагання II Зимової Гімназіади України з біатлону. Участь у ній 

взяли майже 100 учнів з Львівської, Тернопільської, Сумської, Чернігівської, 

Київської областей та м. Київ. 

А далі свої корективи в календарний план змагань внесла уже згадана 

пандемія COVID. Нам довелося відмінити ряд всеукраїнських і міжнародних 

заходів і змагань. 

Тим не менш, робота Комітету не зупинялася ні на день. У період 

жорсткого карантину нами було проведено цілу низку навчальних вебінарів 

онлайн для філій Комітету. 

У Всесвітній день захисту дитини, 1 червня, ми за 20 секунд об’єднали 

молодь усіх регіонів України в єдиному русі, провівши онлайн всеукраїнський 

масовий захід для учнів і студентів «Рухаємось разом».   

Влітку вся спортивна спільнота звернула увагу на такий напрям, як 

кіберспорт. На початку липня Міжнародна федерація університетського спорту 

FISU провела перший онлайн турнір з кібердисципліни FIFA 2020 серед 

студентів. В цих змаганнях взяли участь 32 хлопці та 12 дівчат.  
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У вересні замість масштабного святкування Міжнародного дня 

студентського спорту, а також скасованого Всеукраїнського спортивно-

масового заходу «Challenge Fest», проведено цікавий та драйвовий флеш-моб 

«Twist Jumps», в якому взяли участь, як школярі, так і студенти.   

У грудні Комітет разом з УФУС та СССУ та компанією «Бігова Україна» 

(Run Ukraine) розробила спортивний челендж Sport Craft Games Online, участь у 

якому є безкоштовною. 

Друга половина грудня стала справжнім святом для всіх шанувальників 

кіберспорту. Адже за підтримки Комітету проведно Всеукраїнський спортивно-

масового захід серед учнів «Esport Games» з Dota 2, СS:GO, Valorant, 

Всеукраїнський зимовий турнір серед студентів з е-спорту з Dota 2, СS:GO.  

Учнівські змагання з Dota 2 і Valorant були й відбірковими на Всесвітній 

спортивно-масовий захід серед учнів «ISF Esports Games», господаркою яких 

вдруге стала Україна. Україна в обох дисциплінах посіла 2-гі місця. Змагання 

транслювались на нашому каналі YouTube і платформі twitch. 

Також цього року до вже працюючих соціальних мереж Комітету 

(Фейсбук, Інстаграм, Твітер, YouTube)  додався TikTok. 

Усі події Комітету регулярно висвітлюються на сайті http://sportmon.org.  

 

ЦЕНТРАЛЬНА ШКОЛА  

ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  

КОМІТЕТУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ МІНІСТЕРСТВА 

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Станом на грудень 2020 року чисельність працівників ЦШВСМ складає 62 

одиниці. На забезпечення діяльності  ЦШВСМ станом на грудень 2020 року 

видатки склали 9,108 млн грн. 
 

 

 

 

 

 

Навчально-тренувальний процес та спортивна робота 
 

Організація навчально-тренувального процесу та спортивної роботи 

Центральної ШВСМ проводилась згідно затвердженого річного плану роботи на 

2020 рік. 

На грудень 2020 року в ЦШВСМ  налічується 11 навчальних груп 

постійного складу з них: 

8 груп вищої спортивної майстерності з них:  

відділення легкої атлетики – 3, дзюдо – 3, вільної боротьби – 2; 

3 групи спортивного вдосконалення з них:  

відділення дзюдо  1, вільної боротьби – 1, легка атлетика – 1. 
 

Кількість учнів-спортсменів всього по ЦШВСМ 78 з них: 
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у групах постійного складу ВСМ – 40, СУ – 14, у списку змінного складу  

24 учнів-спортсменів. 

 З кількості спортсменів постійного складу мають спортивний розряд або 

звання: 

«Майстер спорту України міжнародного класу» – 2; 

«Майстер спорту України» – 22; 

«Кандидат в майстри спорту України» – 28; 

 І спортивний розряд – 2. 
 

23 учнів-спортсменів входять до складу національної збірної команди 

України з видів спорту, з них: 8 – основний, 7 – кандидат, 8 резерв.  

У трьох відділеннях ЦШВСМ працюють 11 тренерів-викладачів, з них 

мають: вищу кваліфікаційну категорію – 7 чол.; І категорію – 4 чол.; почесне 

звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України – 2; 

спортивне звання «Заслужений тренер України» – 5 чоловік. 

У 2020 році ЦШВСМ підготовлено –  один «Майстер спорту України»  і три 

«Кандидат Майстер спорту України».  
 

Участь 
 

Протягом 2020 року учні-спортсмени ЦШВСМ брали активну участь у  

різноманітних змаганнях згідно календарних планів Мінмолодьспорту України 

та Федерацій з видів спорту (Чемпіонатах і Кубках України, всеукраїнських 

змаганнях, турнірах серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків та кадетів). 

На даному етапі за індивідуальними планами учні-спортсмени ЦШВСМ 

розпочали навчально-тренувальну спеціальну підготовку до змагань різного 

рангу на наступний 2021 рік. 

У 2020 році проведено 14 засідань Тренерської Ради з тренерсько-

викладацьким складом і 10 засідань Ради трудового колективу ЦШВСМ. 

Підготовлено і здійснено річний статистичний звіт за формою 8-ФК і 

підсумки роботи ЦШВСМ для підведення рейтингу. 
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Додаток 1 

 

Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед учнів 

«COOL GAMES» 2019-2020 навчальних років 

 

  Організація 

 

Проведення Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед учнів «Cool 

Games» 2019-2020 років (далі – Cool Games) здійснювалося Комітетом та  

УФУС – офіційним представником України Міжнародній федерації учнівського 

спорту (визнана Міжнародним олімпійським комітетом провідною організацією 

розвитку учнівського спорту в світі). 

Місце та терміни проведення 
 

Змагання Cool Games складалися з відбіркових етапів та Всеукраїнського 

фіналу. Відбіркові етапи відбулися в 24 областях України та м. Київ і включали 

відбори команд закладів загальної середньої освіти, районів та областей 

(м. Київ). 

Терміни проведення відбіркових етапів – з 24.09.2019 року по 03.02.2020 

року. 

Всеукраїнський фінал Cool Games відбувся у місті Києві з 20 по 23 лютого 

2020 року. У свою чергу він складався зі змагань групового етапу та плей-офф. 

Груповий етап відбувся у м. Києві, в Пущі Водиці у залах: 

молодший віковий дивізіон – вул. Лісна, 28, спортивний зал школи № 104; 

середній віковий дивізіон – вул. Курортна, 6, спортивний зал КП «НВЦ 

УТоГ»; 

старший віковий дивізіон – вул. Курортна, 9, Велнес-центр «Пуща». 

Плей-офф відбувся в СК «Венето-спорт» (колишній СК «Меридіан»), 

вул. Героїв Севастополя, 11В, м. Київ. 

  

Учасники 
 

У Cool Games беруть участь учні в 3-х вікових дивізіонах: 

перший віковий дивізіон – 9 чоловік (4 хлопчика, 4 дівчинки, 1 дорослий): 

2010 і 2009 р.н. – по 2 хлопчика та 2 дівчинки; 

другий віковий дивізіон – 7 чоловік (3 хлопчика, 3 дівчинки, 1 дорослий): 

2008–2006 р.н. – по 1 хлопчику та 1 дівчинці; 

третій віковий дивізіон – 9 чоловік (4 хлопчики, 4 дівчинки, 1 дорослий): 

2005–2002 р.н. – по 1 хлопчику та 1 дівчинці. 

У відбіркових етапах других Cool Games взяли участь понад 100 тисяч 

учнів та учениць. 

У Всеукраїнському фіналі Cool Games взяли участь збірні команди закладів 

загальної середньої освіти всіх 24 областей України та міста Києва, всього – 550 

учнів (275 дівчат та 275 хлопців), 100 дорослих та 67 суддів. 
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Нагородження 
 

Команди, що посіли І та ІІ місця отримали від партнера Заходу – 

міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation грошові сертифікати  

(І місце – 18 000 грн, ІІ – 8 000 грн)  на придбання інвентарю для проведення 

естафет Cool Games у школах. Також команди призери були нагороджені 

пам’ятними кубками, а їх учасники медалями. 

Всі учасники Заходу отримали сертифікат учасника COOL GAMES 2019-

2020. 
 

Суддівська колегія 
 

Правила та програма естафет Cool Games розроблені Комітетом, УФУС та 

затверджені Міжнародною федерацією учнівського спорту для проведення 

національних та міжнародних Cool Games. 

Перший Всеукраїнський суддівський семінар був проведений 14 лютого 

2018 року для підготовки до перших Всеукраїнських Cool Games. 

Упродовж відбіркових етапів  других Cool Games 2019–2020 рр. були 

проведені семінари для вчителів фізичного виховання та суддів Cool Games у 24 

областях України та місті Києві, до яких залучено близько 750 учасників. 

До суддівства Всеукраїнського фіналу Cool Games були запрошені 67 

суддів, які продемонстрували найкращі результати під час відбіркових етапів. 

  

Програма 
 

До змагань заходу включено 20 активностей Cool Games. 

Поряд із змагальною частиною, в програмі Cool Games були забезпечені 

заходи популяризації рухової активності та активного відпочинку серед 

учнівської молоді: 

презентація своїх регіонів; 

участь у рухових активностях за вподобаннями (тематичні квести, 

відвідування басейну, гра в флорбол, змагання з настільного футболу, 

аерохокею та бейблейду, гра в настільний теніс); 

участь у бесіді з представниками Корпусу миру на тему «Healthy lifestyle». 

  

Урочисте відкриття 
 

Урочисте відкриття Всеукраїнського фіналу Cool Games відбулося 23 

лютого 2020 року о 10:30 у приміщенні спортивного комплексу «Венето-Спорт» 

(колишній СК «Меридіан») за адресою: вул. Героїв Севастополя, 11В, м. Київ. 

В урочистому відкритті взяли участь: 

1. Максим Ярмистий – заступник Міністра освіти і науки України; 

2. Володимир Шумілін – заступник Міністра культури, молоді та спорту; 

3. Вадим Стеценко – голова Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України; 
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4. Роман Греба – президент Громадської організації «Українська федерація 

учнівського спорту»; 

5. Ілля Шевляк – президент Спортивного комітету України; 

6. Ніна Уманець – член виконкому Національного олімпійського комітету 

України; 

7. Катерина Білоруська – президент міжнародного благодійного фонду 

Parimatch Foundation; 

8. Ісса Садіо Діалло – президент ГО «Африканська рада в Україні»; 

9. Народні депутати України, представники структурних підрозділів освіти 

і науки ОДА. 
 

Медіа та охоплення 
 

Відбіркові етапи Cool Games висвітлювались регіональними ЗМІ та 

засобами соціальних мереж. За оцінками залучено до 75 000 переглядів. 

Методичний фільм про проведення естафет Cool Games за цей час має 

16 000 переглядів на каналі ютуб Комітету. 

Інформаційні партнери Cool Games: «UA: Перший», «XSPORT», радіо 

«NRJ Україна». Анонси й інформаційні матеріали розміщені на сторінках 

інформаційних партнерів, так і в соціальних мережах Комітету та УФУС. 

Гранд-фінал заходу транслювався в прямому ефірі на ютуб каналі та 

фейсбук сторінці Комітету. 

Трансляцію перших Cool Games переглянуло 4,3 тисячі на ютуб каналі, а 

міжнародних Cool Games, які проводились у 2019 році, на фейсбук сторінці 

Комітету переглянуло 16 000 осіб. 

Трансляцію других Cool Games за першу добу по завершенню змагань 

переглянуло 5 тисяч на ютубі та 118 тисяч на фейсбуці. Загальне охоплення, 

враховуючи анонс заходу (50 тисяч переглядів) та всі інформаційні 

повідомлення склало 200 тисяч переглядів. 
 

Фото і відеоматеріали 
 

http://sportmon.org/cool-games-2019-2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sportmon.org/cool-games-2019-2020/
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Результати Всеукраїнського фіналу спортивно-масового заходу 

 серед учнів 

«COOL GAMES» 2019-2020 

 

Призове місце Назва закладу освіти Область (місто) 

І віковий дивізіон (2010 – 2009 р.н.) 

1 місце Підгайцівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія" Волинська область 

2 місце Школа І-ІІІ ступенів № 104 імені О.Ольжича місто Київ 

3 місце Верхньокриничанський НВК «ЗОШ І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Запорізька область 

3 місце ЗОШ І-ІІІ ступенів № 50 ім. Г.Л. Дівіної Миколаївська область 

ІІ віковий дивізіон (2008 – 2006 р.н.) 

1 місце Підгайцівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія» Волинська область 

2 місце Ужгородська ЗОШ №9 Закарпатська область 

3 місце Краматорська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25 Донецька область 

3 місце Кідрівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Рівненська область 

ІІІ віковий дивізіон (2005 – 2002 р.н.) 

1 місце НВК «Домінанта» місто Київ 

2 місце КЗ НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 – центр 

естетичного виховання «Калинка» 

Кіровоградська 

область 

3 місце Крупецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Рівненська область 

3 місце «Ліцей № 142 імені П’єра де Кубертена» Дніпропетровська 

область 
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Додаток 2 

 

Всеукраїнський спортивно-масового захід серед учнів «Esport Games» 

проведено в онлайн-форматі 

 

Мета 

Проведення змагань з комп’ютерних ігор, що цікаві учням, але з 

обов’язковим залученням учасників до рухових активностей: 

ігри в лазертаг, пейнтбол, скелелазіння, стрибки на батуті, покемон-квести 

та його варіації тощо; 

виконання спільних руханок перед комп’ютерними змаганнями та в 

перервах між ними; 

виконання фізичних вправ з використанням приладів віртуальної 

реальності (на вело-, фехтувальних- та гребних тренажерах, імітація польотів, 

змагання на симуляторах рухів з єдиноборств, ігрових видів спорту, на 

танцювальних платформах, тощо). 

Поряд із змагальною частиною учасники заохочуються до ведення 

здорового способу життя, тіловиховання та регулярних фізичних вправ.  Учням 

надаються мотиваційні відео-ролики у сприйнятому для молоді форматі: 

рекомендації світових ТОП-гравців, які здобули значні успіхі в кіберспорті, 

завдяки тому що є активними людьми, мають хорошу фізичну форму, 

займаються різними видами рухових активностей та спортом; 

щодо знань та практичного досвіду корисності рухової активності для 

геймерів (наприклад, що фізична активність дозволяє відпочити від гри, бути 

під час гри більш зосередженим, швидше реагувати на події, мислити 

масштабніше, будувати вірні стратегії та плани). 

Організатори 

УФУС, Українська професійна кіберспортивна асоціація (UPEA), Комітет. 

Програма 

Dota 2, Valorant і CS:GO. 

Місце та терміни проведення. 

Змагання проводилися на ігрових серверах в м. Києві. 

Терміни проведення: 

відбіркові етапи – з 07 листопада 2020 року по 11 грудня 2020 року; 

всеукраїнський фінал – 12-18 грудня 2020 року. 
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Учасники 

В змаганнях приймали участь збірні закладів загальної середньої освіти, що 

складаються з учнів віком від 12 років, з 23 областей та м. Києва. 

Команда складається з 6 гравців та тренера (5 гравців основного складу, 

1 гравець резерву). 

Допускається участь представників різних закладів загальної середньої 

освіти до участі в одній команді. 

Інформація по учасникам відбіркових змагань: 

 

№ Дисципліна 

Заявлено команд 
Заявлено 

учнів 
Кількість ЗЗСО 

Кількість 

областей 

Кількість 

команд 

1 CS:GO 175 22 177 892 

2 Dota 2 75 16 44 237 

3 Valorant 7 4 6 34 

Всього 257 23 227 1163 

 

Підсумкова турнірна таблиця 

 

Дисципліна: CS_GO 

№ Команди Місце 

1 SHKILA 1 

2 Farm Valutbl 2 

3 DISNEYLAND 3 

4 Scrins 3 

 

Команда переможець: SHKILA 

 

Склад команди 

№ Прізвище ім’я Нікнейм Назва ЗЗСО Регіон 

1 Руденко Олексiй barusu- Школа № 298 Київ 

2 Дрила Владислав Leri– КЗ «НСЗШ № 25» Дніпропетровська 

3 
Бутурлакін 

Артем 
T3nna 

Український колеж імені В. О. 

Сухомлинського 
Київ 

4 Настич Богдан Bodik 
Комунальний заклад 

Великодимерський Ліцей 
Київська 

5 Нікітін Єгор sady_ez 
Фастівський академічний ліцей 

№2 
Київська 
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Підсумкова турнірна таблиця 

Дисципліна: Dota 2 

№ Команди Місце 

1 Level Up 1 

2 ZpRevenge 2 

3 Gen Wonders 3 

4 Tensa Zangetsu 3 

 

 

Команда переможець: Level U 

 

Склад команди 

№ Прізвище ім’я Нікнейм Назва ЗЗСО Регіон 

1 Борисов Михайло Finch Гімназія № 47 Запорізька 

2 Буглак Олександр adamsashatop Чернігівський колегіум № 11 Чернігівська 

3 Долженко Віталій HiddenDed Гімназія № 47 Запорізька 

4 
Романенко 

Максим 

maxanananas Гімназія № 46 Запорізька 

5 
Будяк Олексій Quidence Знамяньска ЗОШ I-III 

ступенів № 4 

Кіровоградська 

 

Підсумкова турнірна таблиця 

Дисципліна: Valorant 

№ Команди Місце 

1 wkolniki 1 

2 Valorice 2 

3 GodRush 3 

4 Fluffy Samurais 3 

 

Команда переможець: Wkolniki 

 

Склад команди 

№ Прізвище ім’я Нікнейм Назва ЗЗСО Регіон 

1 Дмитренко Олексій rEAzon Гімназія № 315 Київ 

2 
Чорнобривець 

Олександр 

unrightzz Школа № 75 Дніпропетровська 

3 Мудряк Матвій 99 Sane Одеський ліцей № 9 Одеська 

4 Кода Кирил nightmare Ліцей «Приморський» Одеська 

5 Носко Евгеній MonOkson Школа № 65 Київ 
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Переможці всеукраїнських Esport Games з дисциплін CS_GO, Dota 2 та 

Valorant представляли Україну на Всесвітніх змаганнях ISF E-SPORTS GAMES 

2020, що відбулися з 19 по 20 грудня 2020 року в онлайн. 

 

Висвітлення 

 

Інформаційні матеріали, анонси та результати розміщені в соціальних 

мережах Комітету, УФУС та UPEA. 

Всеукраїнський фінал Esport Games транслювався в прямому ефірі на 

платформі www.twitch.tv, а також на YouTube каналі Комітету. 

Загальна кількість переглядів трансляції понад 5 тис. 

 

http://www.twitch.tv/
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Додаток 3 

 

Всесвітній спортивно-масовий захід серед учнів  

«ISF Esports Games» 

проведено в онлайн-форматі 

 

Організатори 

Проведення Всесвітнього спортивно-масового заходу серед учнів «ISF 

Esports Games 2020» (далі – ISF Esports Games) керується Міжнародною 

федерацією учнівського спорту (ISF – визнана Міжнародним олімпійським 

комітетом ведучою організацією розвитку учнівського спорту у світі) і 

здійснюється УФУС спільно з Українською професійною кіберспортивною 

асоціацією (UPEA), при підтримці Комітету. 

Історія 

Проект Esports Games був започаткований УФУС в 2019 році в Україні і 

підтриманий ISF. 

Перші міжнародні ISF Esports Games відбулись в Україні в місті Києві (Хол 

Чемпіонів, НСК «Олімпійський») з 15 по 19 листопада 2019 року. 

У перших ISF Esports Games взяли участь десять команд з п’яти країн – 

Грузії, Федеративної Республіки Німеччини, Польщі, Китайського Тайбею та 

України. 

До програми змагань увійшло дві е-дисципліни – Dota 2 та League of 

Legends. 

Крім змагань з комп’ютерних ігор учасники перших ISF Esports Games 

були залучені до рухових активностей – командні руханки перед 

комп’ютерними змаганнями та в перервах між ними, скелелазіння, пейнтбол, 

лазертаг, настільні ігри (аерохокей, хокей та футбол), тренажер з віртуальним 

симулятором польотів та віртуальні змагання з боксу у VR-шоломі. 

Поряд з спортивною частиною в програмі перших ISF Esports Games були 

проведені церемонії урочистого відкриття та закриття змагань. 

Також всім учасникам була забезпечена можливість ознайомитися з 

історичним центром столиці України і відвідати спортивний музей братів 

Кличко. 

Місце та терміни проведення 

Попередньо проведення ISF Esports Games 2020 було заплановано в місті 

Київ у грудні 2020 року. 

У зв’язку з обмеженнями викликаними пандемією COVID-19 змагання ISF 

Esports Games відбудулися онлайн на європейських ігрових серверах. 

Терміни проведення: 

відбіркові етапи – 12-13 грудня 2020 року; 

фінал – 19-20 грудня 2020 року. 



29 

 

Програма 

 

Dota 2 та Valorant. 

З метою мотивації та залучення учасників до рухових активностей, 

враховуючи що змагання відбудуться в режимі онлайн, після реєстрації кожен 

учасник отримав англомовні відео-ролики з фізичними вправами для виконання 

їх під час змагань, а саме: 

фізичні вправи для виконання руханки, що складається з простих 

танцювальних рухів, в стилістиці занять ритмічної гімнастики 90-х років де 

реальний учень намагається конкурувати з героями комп’ютерних ігор; 

танцювальні вправи, де комп’ютерний герой демонструє учасникам 

найпопулярніші танці з TikTok та закликає їх спробувати самостійно повторити 

відповідні танцювальні рухи; 

мотиваційне відео, де фізично розвинений комп’ютерний герой допомагає 

юному геймеру вирішувати життєві труднощі, що демонструє учасникам 

переваги гарного фізичного стану і ведення здорового способу життя. 

 

Учасники 

 

У ISF Esports Games приймали участь збірні закладів загальної середньої 

освіти, що складалися з учнів віком від 13 до 18 років з 6 країн світу (Україна, 

Грузія, Республіка Казахстан, Російська Федерація, Держава Лівія, Федеративна 

Республіка Німеччина). 

Команда складається з 6 гравців та тренера (5 гравців основного складу, 

1 гравець резерву). 

Від кожної країни допускається до участі по одній команді в кожній 

комп’ютерній дисципліні. 

В змаганнях взяли участь 54 учасника, які представляли 9 команд. 

 

Підсумкова турнірна таблиця 

 

Дисципліна: Dota 2 

№ Країни учасниці Місце 

1 Республіка Казахстан 1 

2 Україна (Level Up) 2 

3 Грузія 3 

4 Російська Федерація  4 
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Команда від України:Level Up 

№ Прізвище ім’я Нікнейм Назва ЗЗСО Регіон 

1 Борисов Михайло Finch Гімназія № 47 Запорізька 

2 Буглак Олександр adamsashatop Чернігівський колегіум № 11 Чернігівська 

3 Долженко Віталій HiddenDed Гімназія № 47 Запорізька 

4 
Романенко 

Максим 

maxanananas Гімназія № 46 Запорізька 

5 
Будяк Олексій Quidence Знамяньска ЗОШ I-III 

ступенів № 4 

Кіровоградська 

 

Підсумкова турнірна таблиця 

Дисципліна: Valorant 

№ Країни учасниці Місце 

1 Російська Федерація 1 

2 Україна (Wkolniki) 2 

3 Республіка Казахстан 3 

4 Лівія 4 

 

Команда від України: Wkolniki 

№ Прізвище ім’я Нікнейм Назва ЗЗСО Регіон 

1 Дмитренко Олексій rEAzon Гімназія № 315 Київська 

2 Чорнобривець Олександр unrightzz Школа № 75 Дніпропетровська 

3 Мудряк Матвій 99 Sane Одеський ліцей № 9 Одеська 

4 Кода Кирил nightmare Ліцей «Приморський» Одеська 

5 Носко Евгеній MonOkson Школа № 65 Київська 

 

Висвітлення 

 

Інформаційні матеріали, анонси та результати розміщені в соціальних 

мережах ISF, УФУС, Комітет та UPEA. 

Фінал ISF Esports Games транслювався в прямому ефірі на платформі 

www.twitch.tv, а також на YouTube каналі Комітету. 

Загальна кількість переглядів під час трансляції понад 2 тис. 

 

http://www.twitch.tv/
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Додаток 4 

 

Участь у чемпіонаті світу серед школярів з тхеквондо онлайн  

ISF «World Schools Taekwondo Poomsae Virtual Championship» 

проведено в онлайн-форматі 

 

Термін проведення: 13-15.08.2020 року 

Хостинг:  Непал. 

Учасники, країни: 254 хлопців та 230 дівчини (484 спортсмена) з 20 країни 

світу, віком від 12 до 17 років. 

Склад: збірна команди України – 12 спортсменів.  

Два спортсмена збірної команди  України вийшли до фіналу. 

 
        

№ Прізвище Ім’я Назва навчального закладу місце 

1 Лавренюк Вiкторiя Загальноосвітня школа I-III ступенів №170 6 

2 Лавренюк Ксенiя   Загальноосвітня школа I-III ступенів №170 9 
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Додаток 5 

 

Участь у чемпіонаті світу серед школярів з шахів онлайн  

ISF «World Schools Championship Online Chess» 

 

Термін проведення: 03-25.10.2020 року. 

Хостинг: platform Premium Ches. 

Учасники, країни: 90 хлопців та 51 дівчини (141 спортсмен) з 35 країн світу, 

віком від 14 до 17 років. 

Склад: збірна України – 7 спортсменів.  

П’ять спортсменів збірної команди України вийшли до фіналу. 
 

№ Прізвище Ім’я Назва навчального закладу 
Зайняте 

місце 

1 Матвієнко Михайло Спеціалізована середня загальноосвітня школа №126 4 

2 Тобак Михайло Комунальний заклад «Рішельєвський науковий ліцей» 12 

3 Келеберда Тимур Загальноосвітня школа I-III ступенів №131 20 

4 Бондар Дар’я Навчальний-виховний комплекс №9 21 

5 Міраєва Аміна Загальноосвітня школа I-III ступенів №151 26 
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Додаток 6 

  

Всеукраїнський зимовий турнір серед студентів з е-спорту 

проведено в онлайн-форматі 
 

Мета 

Проведення змагань з комп’ютерних ігор, що цікаві студентам, але з 

обов’язковим залученням учасників до рухових активностей: 

ігри в лазертаг, пейнтбол, скелелазіння, стрибки на батуті, покемон-квести 

та його варіації тощо; 

виконання спільних руханок перед комп’ютерними змаганнями та в 

перервах між ними; 

виконання фізичних вправ з використанням приладів віртуальної 

реальності (на вело-, фехтувальних- та гребних тренажерах, імітація польотів, 

змагання на симуляторах рухів з єдиноборств, ігрових видів спорту, на 

танцювальних платформах, тощо). 

 Поряд із змагальною частиною учасники заохочуються до ведення 

здорового способу життя, тіловиховання та регулярних фізичних вправ.  Учням 

надаються мотиваційні відео-ролики у сприйнятому для молоді форматі: 

рекомендації світових ТОП-гравців, які здобули значні успіхі в кіберспорті, 

завдяки тому, що є активними людьми, мають хорошу фізичну форму, 

займаються різними видами рухових активностей та спортом; 

щодо знань та практичного досвіду корисності рухової активності для 

геймерів (наприклад, що фізична активність дозволяє відпочити від гри, бути 

під час гри більш зосередженим, швидше реагувати на події, мислити 

масштабніше, будувати вірні стратегії та плани). 

  

Організатори 
 

Проведення Всеукраїнського зимового турніру серед студентів з е-спорту 

(далі – турнір з е-спорту) здійснювалося Спортивною студентською спілкою 

України (СССУ) спільно з Українською професійною кіберспортивною 

асоціацією (UPEA) при підтримці Комітету. 

  

Програма 
 

До змагань Турніру з е-спорту включено 2 комп’ютерні дисципліни Dota 2 

та CS:GO. 

  

Місце та терміни проведення. 
 

Змагання турніру з е-спорту проводилися онлайн на ігрових серверах і 

складалися з відбіркових етапів та всеукраїнського фіналу. 
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Терміни проведення: 

відбіркові етапи з – 06 листопада 2020 року по 06 грудня 2020 року; 

всеукраїнський фінал – 17-18 грудня 2020 року. 

  

Учасники 
 

У турнірі з е-спорту брали участь збірні команди закладів вищої освіти. 

Кожна команда складалася з 5 учнів основного складу, 1 запасного гравця та 

тренера. 

Допускалася участь представників різних закладів вищої освіти до участі в 

одній команді. 

Інформація про учасників відбіркових змагань: 

 

№ Дисципліна 

Заявлено команд 
Заявлено 

учнів 
Кількість ЗЗСО 

Кількість 

областей 

Кількість 

команд 

1 CS:GO 125 20 125 698 

2 Dota 2 69 16 69 384 

Всього 194 21 194 1082 

Результати 

Дисципліна: CS_GO 

№ Команди Місце 

1 SESTRI 1 

2 TheBoys 2 

3 Marlian eSports 3 

4 Aim Attack 3 

 

Команда переможець: SESTI 

 

Склад команди 

№ Прізвище ім’я Нікнейм Назва ЗЗСО Регіон 

1 Копаниця Андрій sleiden Національний авіаційний університет Київ 

2 
Скляренко Сергій smike Київський національний університет ім. 

Тараса Шевченка 

Київ 

3 Білов Павло uQlutzavr Державний університет телекомунікацій Київ 

4 
Пушкар Єгор sizen Київський національний торговельно-

економічний університет 

Київ 

5 
Доценко Ігор foben Київський національний торговельно-

економічний університет 

Київ 
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Підсумкова турнірна таблиця 

Дисципліна: Dota 2 

№ Команди Місце 

1 BladeSsS 1 

2 MishastonePlus4 2 

3 Pudge123 3 

4 Black Sea 3 

 

Команда переможець: BladeSsS 

 

Склад команди 

№ Прізвище ім’я Нікнейм Назва ЗЗСО Регіон 

1 
Антоненко Макар makarec Київський політехнічний університет ім. 

І. Сікорського 

Київ 

2 
Тагізада Єфим Mataraxis Київський національний університет 

харчових технологій 

Київ 

3 Белкін Юрій Merlin Державний університет телекомунікацій Київ 

4 Надточій Данило Soulq Державний університет телекомунікацій Київ 

5 
Катков Нікіта Panda Київський національний економічний 

університет ім. В. Гетьмана 

Київ 

Висвітлення 

Інформаційні матеріали, анонси та результати розміщені в соціальних 

мережах СССУ, Комітету та UPEA. 

Всеукраїнський фінал турніру з е-спорту транслювався в прямому ефірі на 

платформі www.twitch.tv, а також на YouTube каналі Комітету. 

Загальна кількість переглядів під час трансляції понад 4 тис. 

 

http://www.twitch.tv/
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Додаток 7 

 

Міжнародний турнір серед студентів  

«2020 FISU еSports Challenge Football»  

проведено в онлайн-форматі 
 

Термін проведення: 06-16.07.2020 року 

        

№ Прізвище Ім’я Назва навчального закладу 

1 Поліщук Богдан Національний університет фізичного виховання і спорту України 
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Додаток 8 

 

Участь у чемпіонаті світу з інтелектуальних видів спорту  

серед студентів «2020 FISU World University championship  

Sports Mind online» 

проведено в онлайн-форматі 
 

Термін проведення: 26-30.10.2020 року 

                  

Склад збірної команди ЗВО України 

№ Прізвище Ім’я Назва навчального закладу 
 

Зайняте 

місце 

1 Рожка Євгеній Київський технікум електронних приладів 

2 

2 
Бахмацький 

Владислав 

Харківський Національний університет 

радіоелектроніки 

3 Осьмак Юлія 
Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

4 Пен Лі Мін 
Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

5 Мартинкова Олена Донбаська державна машинобудівна академія 

 


