
Міністерство освіти і науки України
Комітет з фізичного виховання та спорту

Шановні вчителі, викладачі, керівники фі
зичного виховання, тренери, вихователі, керів
ники навчальних закладів , управлінь (департа
ментів) освіти і науки облдержадміністрацій  та 
організаторів спортивних змагань!

Сьогодні від нас з вами залежить розвиток 
і в ідповідальне ставлення учня та студента до 
власного здоров'я. З кожним днем життя стає все 
більш емоційно насиченим і вимагає великого 
щоденного фізичного напруження.

У зв 'язку з цим набуває актуальності і дер 
жавного значення вирішення проблеми зм іцнен
ня здоров 'я кожного громадянина, і особливо мо
лоді. Питання здоров’я учнівської та студентської 
молоді завж ди  є одним з пріоритетних напрямів у 
системі освіти.

Зрозуміло, що загартуванню  організму спри
яють фізична культура і спорт. Саме вони забез 
печують високий рівень працездатності в май
бутньому, попереджають різні захворювання.

Шановні юнаки та дівчата!
Щ иро вітаю вас із відкриттям фінальної ча

стини V Спортивних ігор школярів України 2016 
року! Вся держава спостерігає за непересіч
ним дійством спорту -  змаганням кращих шко- 
лярів-спортсменів, що асоціюється зі святом 
мужності, здоров 'я та сили! Баж аю  всім міцного 
здоров 'я та добра, нових успіхів на спортивних 
аренах, в навчанні і особистих справах!

На цих змаганнях переможених не може бути, 
адже спортивні баталії стануть справжньою  ш ко
лою дружби та взаєморозуміння, формуванню 
характеру та зростанню  майстерності молодих 
спортсменів.

Зичу вам спортивної вдачі, яскравих перемог 
та підкорення нових висот! Маю  надію, що зм а 
гання V Спортивних ігор школярів України 2016 
року стануть доброю перевіркою спортивної май
стерності юних спортсменів, які в майбутньому 
поповнять склад збірної команди України, щоб на 
міжнародних змаганнях гідно представляти нашу 
державу.

З найкращ им и побажаннями,  
Міністр освіти і науки України  

Л. М. Гриневич



Проведення фінальних змагань 
V Спортивних ігор школярів України 2016 року

№ з/п види спорту термін проведення місце проведення
1. Баскетбол юнаки фінал 1 1 - 1 5  листопада м. Київ

2. Баскетбол дівчата фінал 20 -  24 жовтня м. Бердянськ (Запорізька обл.)

3. Бокс 17 -  23 жовтня м. Одеса

4. Волейбол юнаки • фінал 14 -  18 жовтня м. Київ

5. Волейбол дівчата фінал 1 6 - 2 0  жовтня м. Ірпінь (Київська обл.)

6. Гандбол юнаки фінал 18 -  22 вересня м. Бровари (Київська обл.)

7. Гандбол дівчата фінал 14 -  19 вересня м.Херсон

8. Гімнастика художня 01 -  04 листопада м. Біла Церква (Київська обл.)

9. Дзюдо 23 -  25 вересня м. Київ

10. Теніс настільний 03 -  06 листопада м. Івано-Франківськ

11. Плавання 1 4 - 1 7  жовтня м. Біла Церква (Київська обл.)

12. Футбол юнаки фінал 02 -  06 жовтня м. Київ

13. Футбол дівчата фінал 19 -  24 жовтня м. Харків

14. Шахи 1 4 - 1 7  жовтня м. Київ

15. Волейбол пляжний юнаки 1 6 - 1 9  вересня м. Чорноморськ (Одеська обл.)

16. Волейбол пляжний дівчата 1 6 - 1 9  вересня м. Чорноморськ (Одеська обл.)

додаткові види спорту *
1. Боротьба (вільна та греко-римська) 03 -  06 листопада м. Запор іж жя

2. Легка атлетика 25 -  27 вересня м. Кіровоград

І



Шановні юнаки та дівчата, шановна молодь !
Питання здоров 'я учнівської та студентської 

молоді завж ди є одним з пріоритетних напрямів в 
системі освіти.

Здоров 'я це найбільше багатство, яке приро
да дала людині і його треба берегти. Зрозуміло, 
що загартуванню  організму сприяють фізична 
культура і спорт. Саме вони забезпечують висо
кий рівень працездатності в майбутньому, попе
реджають різні захворювання.

Потрібне лише Ваш е  бажання та наполегли
вість, щоб стати дужими, фізично і духовно кра
сивими! Будьте уважними до себе! Бережіть своє 
здоров’я!. .

Запрош ую  усіх бажаючих • брати активну 
участь в спортивних змаганнях, що проводиться 
М іністерством освіти і науки України під промо
вистим гаслом: «В ід  шкільної Спартакіади через 
Всесвітню Універсіаду до олімпійських вершин».

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

Михайло Мельник

Шановні учні та студенти!
Студентський спорт у нашій державі став 

однією зі складових професійного спорту. Адже 
більша частина переможців і призерів змагань 
найвищого  світового рангу є студентами того чи 
іншого навчального закладу. Універсіада України 
є своєрідним іспитом для них. Всесвітня Ун івер
сіада давно перетворилася на малу Олімпіаду, а 
перемога в ній не менш престижна, ніж олімпій
ський тріумф.

Баж аю  Вам подальшого прогресу в спорті та 
житті й завж ди  пам'ятати, що на міжнародних 
змаганнях Ви захищ аєте  честь й реноме держави 
України.

Президент Спортивної  
студентської спілки України  

Василь Кремень



Міністерство освіти і науки України постійно 
підтримує розвиток олімпійського руху і надалі 
сприятиме системній роботі розвитку учнівського 
та студентського спорту в навчальних закладах  
нашої держави. Міністерство створює умови для 
поєднання навчання та п ідвищення спортивної 
майстерності студентів, підготовки їх до Олімпій
ських ігор .через проведення багатоступеневих 
змагань Всеукраїнської Універсіади та Студент
ських спортивних ігор України, формує разом з 
національними Федераціями з видів спорту збірні 
студентські команди для участі в чемпіонатах Є в 
ропи, Світу серед студентів та Всесвітніх Ун івер
сіадах, які є одним з головних етапів підготовки 
до Олімпійських ігор.

Зокрема, медалісти Олімпійських ігор 2016 
року успішно представили вітчизняний студент
ський спорт на минулих Всесвітніх Універсіадах:
• Верняєв Олег в Казані у 2013 році завою вав  2 

срібні та одну бронзову медаль. У південноко- 
рейському Кванджу-2015 - 2 золоті, 1 срібну і З 
бронзові медалі.

• Беленюк Ж ан в Казані у 2013 році завою вав  
бронзову медаль (боротьба, вага до 84 кг).

• Харлан Ольга в китайському Шеньчжень-2011 
здобула золоту медаль (індивідуальна шабля! 
та срібну медаль в командній першості на ш а 
блях. У Казані-2013 - золоту медаль (індивіду
альна шабля).

• Комащук Аліна в Казані 2013 році завоювала 
срібну медаль в командній першості на шаблях.

• Вороніна Олена у 2009 році в Белграді здобула 
золоту медаль в командній першості на шаблях.

• Бондаренко Богдан на XXVI Всесвітній літній 
Універсіаді-2011 в Ш еньчжень здобув золоту 
медаль у стрибках у висоту.

• Янчук Дмитро в Казані-2013 здобув золоту ме
даль (каное-четвірка, 1000 м) та срібну медаль 
(каное-четвірка, 500 м).

• Р ізатдінова Ганна в Казані-2013 здобула сріб
ну медаль (булави) та 3 бронзові медалі (інди
відуальне багатоборство, обруч, м'яч), у К ва 
нджу-2015 - золоту медаль (булави), 2 срібні 
медалей (м'яч, індивідуальне багатоборство) та 
бронзову медаль (стрічка).

Вихованці студентського 
спорту -  медалісти  
XXXI Ігор Олімпіади

Починаючи з 1993 року Україна була пред
ставлена на одинадцяти  літніх та зимових Уні
версіадах, у яких українські студенти-спортсмени 
здобули загалом 657 медалей (482 в літніх та 175 
у зимових), серед яких 200 золотих, 230 срібна та 
227 бронзових нагород.

З 24 січня по 1 лютого проходила XXVII Всес
вітня зимова Універсіада 2015 року у Словацькому 
Штребське Плесо та Осрблі, де проходили зма
гання з лижних гонок, біатлону, стрибків на лижах 
з трампліна і лижного двоборства та Іспанії, де в 
Гранаді і Сьєрра-Неваді розігрувалися медалі в хо
кеї, керлінгу, фігурному катанні, сноуборді, гірсько
лижному спорті, фрістайлі та шорт-треку.Українська 
збірна фінішувала тринадцятою, вигравши п'ять 
медалей (2 золоті, 1 срібна, 2 бронзові). Усі свої ме
далі Українські студенти завоювали в одному виді 
спорту біатлоні. Чемпіонами стали Дмитро Русинов 
(індивідуальна гонка) та Віталій Кильчицький (мас- 
старт). У цій же дисципліні мас-старт Русинов за 
воював срібну нагороду, а бронзові медалі Україні 
принесли Яна Бондар (жіночий мас-старт) і коман
да в змішаній естафеті, де крім Бондар і Русинова 
брали участь Юлія Британець та Руслан Ткаленко.

З О З п о  1 4 л и п н я2 015 р о к у  спортивна студент
ська делегація України, до складу якої ввійшли 
137 спортсменів, 53 тренери, 3 судді, 13 офіцій
них і 3 особи медперсоналу, взяла участь у XXVIII 
Всесвітній літній Універсіаді 2015 року» в м. Ква- 
нджу (Республіка Корея) з 14 видів спорту.

Національна збірна команда була представ
лена спортсменами-студентами 41 вищого н а 
вчального закладу з 18 регіонів України. Студен 
ти з 21 вищого навчального закладу вибороли 
31 медаль різного ґатунку (8 золотих, 17 срібних 
і 6 бронзових) і посіли восьме загальнокомандне 
місце серед 146 команд країн-учасниць.

Героями Всесвітніх Універсіад були кращі 
спортсмени України, а саме: Вікторія та Валентина 
Семеренко, Артем Прима, Яна Клочкова, Олег Лисо- 
гор, Віктор Рубан, Ольга Харлан, Яна Шемякіна, Ка
терина Григоренко, Леся Калітовська, Олена Косте- 
вич, Ганна Безсонова, Катерина Серебрянська, Ілля 
Кваша, Олена Хомрова, Галина Пундик, Наталія 
Довгодько, Ганна Різатдінова та багато інших.


