
 

 

 

Інформаційна довідка 

про Всеукраїнський фінал спортивно-масового заходу серед учнів  

«COOL GAMES» 2019-2020 

 

Організація 

Проведення Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед учнів «Cool Games» 

2019-2020 років (далі – Cool Games) здійснювалося Комітетом з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України (КФВС МОН) та Українською федерацією учнівського спорту 

(УФУС) – офіційним представником України в 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»), Київ, вул. Героїв 

Севастополя, 11В. 

 

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 близько 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. 

 

Суддівська колегія 

Правила та програма естафет Cool Games розроблені КФВС МОН, 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: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 11В. 

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 МОН; 

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 КФВС МОН. 

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

Анонси й інформаційні матеріали розміщені на сторінках інформаційних партнерів, так і в 

соціальних мережах КФВС МОН та УФУС. 

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

КФВС МОН. 

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

Cool Games, які проводились у 2019 році, на фейсбук сторінці КФВС МОН 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. 

 


