
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КОМІТЕТ і ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)

Н А К А З

с Я Л  б ______

Про проведення XII обласної 
Спартакіади серед учнів 
спеціальних загальноосвітніх  
шкіл-інтернатів 2016-2017 
навчального року

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фізичну культур) і 
спорт», на виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Миколаївській області на 2014-2018 роки», затвердженої розпорядженням 
голови облдержадміністрації від 11.12.2014 року № 367-р, з метою широкого 
впровадження засобів фізичної культури і спорту в повсякденне життя учнів, 
підвищення соціальної активності, зміцнення здоров'я дітей та учнівської 
молоді, підвищення якості фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 
роботи в навчальних закладах,

НАКАЗУЮ:
1. Провести XII обласну Спартакіаду серед учнів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів Миколаївської обласної ради протягом 
лютого-іравня місяців 2017 року.

2. Затвердити Положення про проведення XII обласної Спартакіади 
серед учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів 2016-2017 
навчального року (далі -  обласна Спартакіада), що додається.

3. Рекомендувати директорам спеціальних загальноосвітніх шкіл- 
інтернатів:

1.) забезпечити організацію, проведення змагань в навчальних закладах та 
участь в обласній Спартакіаді, згідно з Положенням;

2.) створити належні умови для проведення обласних змагань з видів 
спорту, які будуть проводитись на територіях навчальних закладів;

3.) відповідальність за здоров'я дітей під час їх супроводження до місця 
проведення змагань та зворотно, а також під час проведення заходу, покласти 
на представників команд навчальних закладів;



4.) врахувати, що фінансові витрати команди на проїзд до місця 
проведения змагань та зворотно, харчування, віднести за рахунок відряджуючої 
установи.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 
Гаєвську А.Г.

Начальник відділення О.Ю. Кулішов

Гаєвська Н.Г. 53 55 83



ЗА ТВЕРД Ж ЕН О  
Наказ М иколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з 
фізичного виховання та спорту 
М ОН України
оіо і ь / а / '̂ сс .і / о і С

ПОЛОЖЕННЯ  
про проведення XII обласної Спартакіади серед учнів 

спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів  
2016-2017 навчального року

1. Мета і завдання

XII обласна Спартакіада серед учнів спеціальних ЗОШ-інтернатів 
проводиться з метою:

1.1 Підтримання оптимального рівня фізичного розвитку та збільшення 
рухової активності учнів;

1.2 Впровадження засобів фізичної культури та масового спорту в 
повсякденне життя дітей, учнівської молоді;

1.3 Формування основ здорового способу життя, підвищення ефективності 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

1.4 Підведення підсумків роботи серед спеціальних ЗОШ-інтернатів.

2. Керівництво проведенням змагань
ї»

2.1 Змагання XII обласної Спартакіади проводяться поетапно:
I етап -  масові змагання, що проводяться в навчальних закладах;
II етап -  обласні змагання, які проводяться протягом лютого-травня 

місяців 2017 року.
2.2 Загальне керівництво за підготовкою та проведенням змагань обласної 

Спартакіади здійснює Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі -  
КФВС МОН України).

2.3 Проведення І етапу (шкільні змагання) забезпечують директори 
спеціальних ЗОШ-інтернатів, педагогічні колективи.

2.4 Безпосереднє проведення змагань обласної Спартакіади забезпечується 
Миколаївським обласним відділенням (філією) КФВС МОН України.

2.5 Головні суддівські колегії з видів спорту обласної Спартакіади 
призначаються обласним відділенням КФВС МОН України.



3. Строки і місце проведення
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1, Настільний теніс м. Миколаїв, 
спеціальна 
ДЮ Ш П Р

2 1 1 2000-2003 р .н .

2. Баскетбол
(юнаки)

Миколаївська
СЗОШ І№ 2

8 1 1 2000-2003 р.н

Баскетбол
(дівчата)

Миколаївська
СЗОШ І№ 2

8 1 1 2000-2003 р.н.

4. Міні - футбол 
(юнаки)

м. Вознесенськ 8 1 1 2000-2003 р.н.

5. Легка атлетика м. Миколаїв, 
Центральний 

стадіон

3 J 1 1 2000-2003 р.н.

І

Примітка: терміті та місця проведення обласної Спартакіади можуть 
змінюватися, про що буде повідомлено додатково.

4. Учасники змагань

4.1 До участі у змаганнях обласної Спартакіади допускаються учні 
спеціальних ЗОШ-інтернатів 2000-2003 року народження, основної медичної 
групи, які мають певний рівень фізичної і технічної підготовки, допущені 
лікарем і психіатром до змагань.

4.2 Всі команди прибувають на обласні змагання у відповідній спортивній 
формі, згідно класифікації з видів спорту.

4.3 До участі у 111 етапі: у Національних турнірах, Міжнародних 
змаганнях Спеціальної Олімпіади допускаються атлети спеціальних ЗОШ- 
інтернатів, інтелектуальний розвиток яких не перевищує в 5 одиниць за 
методикою Векслера.

4.4 Усі учасники повинні бути обстежені психіатром або психологом, 
мати дозвіл лікаря ЗОШ-інтернату, щоб виключити наявність психопатичних 
розладів.

5. Характер обласних змагань

5.1 У змаганнях XII обласної Спартакіади визначається: 
команда першість з видів спорту;
загальнокомандна першість навчальних закладів 2016-2017 

навчального року.



5.2 В обласній Спартакіаді всі спеціальні ЗОШ-інтернати змагаються в 
одній групі:

Миколаївська спеціальна ЗОШ-інтернат № 2;
Миколаївська спеціальна ЗОШ-інтернат № 3;
Миколаївська спеціальна ЗОШ-інтернат №  6;
Миколаївська спеціальна ЗОНІ;
Привільна СЗОШ-інтернат;
Новопетрівська СЗОШ-інтернат;
Широколанівська СЗОШ-інтернат;
Первомайська СЗОШ-інтернат;
Лисогірська СЗОШ-інтернат;
Вознесенс'ька СЗОШ-інтернат;
Рацинська СЗОШ-інтернат;
Новопетрівська СЗОШ-інтернат.

5.3 Кожен навчальний заклад приймає участь у всіх видах програми 
обласної Спартакіади.

5.4 До загальнокомандного заліку зараховується 4 кращих результати.
5.5 При визначенні загальнокомандної першості, навчальним закладам, які 

прийняли участь менше ніж у 4 видах програми змагань, нараховується 
15 штрафних очок за кожну неучасть.

5.6 У разі непередбачених обставин, обласне відділення (філія) КФВС 
МОН України може провести менше залікових видів, в такому випадку до 
заліку будуть зараховані результати участі у всіх проведених змаганнях.

5.7 Нарахування очок здійснюється за системою: І місце -  1 очко,
II місце -  2 оч., III місце -  3 оч.

5.8 Обласні змагання з видів спорту проводяться при умові, якщо 
заявлено не менше 3-х команд.

5.9 При рівності очок у двох і більше команд, при визначенні командної 
першості, перевага надається тій команді, яка має більше I, II, III і т.д. 
послідовно особистих місць, а у загальнокомандному заліку -  більше I, II, III і 
т.д. послідовно командних місць з видів спорту.

5.10 У разі порушення вимог Положення (випадки підстав та інші 
порушення), результати команди анулюються, а у загальнокомандному заліку 
нараховуються 1 5 штрафних очок.

5.1 1 Представник команди несе персональну відповідальність за виявлені 
порушення.

6. Умови фінансування заходу та прийому учасників

6.1 Витрати на проведення І (шкільного) етапу обласної Спартакіади та 
відрядження команд на обласні змагання здійснюється за рахунок навчальних 
закладів.

6.2 Навчальні заклади, на території яких проводяться змагання 
XII обласної Спартакіади, забезпечують:

спортивний інвентар та обладнання;
складають Акт обстеження спортивної споруди;



медичне обслуговування учасників змагань;
створюють умови урочистого відкриття змагань за вимогами 

державної символіки.
: 6.3 Миколаївське обласне відділення (філія) КФВС МОН України 
здійснює організаційно-практичні заходи по підготовці та проведенню змагань, 
забезпечує друкування дипломів, грамот, протоколів змагань.

6.4 Приїзд команд до 10.00 год. Засідання мандатної комісії з 10.00 год. 
до 10.30 год. Початок змагань об 11.00 год.

7. Нагородження

7.1 Команди, які посіли І, II, III місця в окремих видах Програми 
обласної Спартакіади нагороджуються дипломами Миколаївського обласного 
відділення (філії) КФВС МОН України.

7.2 Команди, які посіли І, II, III місця у загальнокомандному заліку, 
нагороджуються кубками, дипломами Миколаївського обласного відділення 
(філії) КФВС МОН України (за наявністю фінансування).

8. Порядок подання заявок та документів

8.1 Для підтвердження участі у змаганнях XII обласної Спартакіади 
необхідно до 15 січня 2017 року надати попередню заявку (додаток 1) 
на електронну адресу обласного відділення (філії) КФВС МОН України: 
noufvs@ukr.net.

8.2 Представник команди в день проведення змагань надає до мандатної 
комісії документи:

- технічний звіт головного судді про проведення шкільних змагань з виду 
спорту (додаток 3)

- надруковану іменну заявку (додаток 2), завірену директором 
навчального закладу та дозволом лікаря на участь в змаганнях;

- на кожного учасника змагань: учнівський квиток, свідоцтво про 
народження або паспорт, кому виповнилося 16 років.

8.3 При відсутності вищеназваних документів, команда до змагань не 
допускається.

9. Безпека та підготовка місць проведення змагань

9.1 Безпека та підготовка місць проведення обласних змагань здійснюється 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 № 2025 «Про 
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів».

9.2 Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку 
змагань, складає акт про готовність спортивних споруд, який засвідчує 
представник обласного відділення (філії), головний суддя.

mailto:noufvs@ukr.net


9.3 Акт є обов'язковим документом, що додається до технічного звіту 
головної суддівської колегії.

9.4 Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною 
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою 
відповідальність, передбачену законодавством України.

10. Програма та умови проведення змагань

10.1 Легка атлетика

10.1.1 Склад команди: 3 дівчини та 3 юнаки 2000-2003 р.н.

Програма змагань:
■ біг 60 м (юнаки, дівчата);
■ метання малого м ’яча (юнаки, дівчата);
■ стрибки у довжину з розбігу (юнаки, дівчата);
■ змішана естафета 4x100м (І етап -  юнаки, II етап -  дівчата, III етап -  

юнаки, IV етап -  дівчата).
10.1.2 Кожен учасник приймає участь двох видах програми та в естафеті.
10.1.3 На кожний вид програми заявляється не більше двох учасників від

команди.
10.1.4 Командна першість визначається за сумою 4 кращих результатів у 

дівчат та 4 кращих результатів у юнаків та результат естафети.
Примітка: Кожна команда повинна мати естафетну паличку, м 'ячики 

для метання.
10.1.5 Командна першість визначається за найменшою сумою набраних 

залікових очок у видах програми змагань.
10.1.6 Якщо сума місць у двох, чи більше команд однакова перевага 

надається тій команді, у якої більше І, II, III і т.д. місць.

10.2 Настільний теніс

10.2.1 Змагання командні. Склад команди: 2 хлопця, 1 дівчина 
2000-2003 р.н.

10.2.2 Зустрічі проводяться з 3-х партій.
10.2.3 Система проведення змагань буде визначена Головною 

суддівською колегією у день змагань, в залежності від кількості заявлених 
команд (колова система -  при участі 5 і менше команд, при участі 6-8 команд -
з розподілом на 2 підгрупи жеребом, у підгрупах грають по колу, зі стиковими 
іграми для визначення місця команди.

10.2.4 За однакової кількості очок у двох і більше команд, перевага 
надається команді, яка має послідовно більшу кількість І, II III т. д. місць.



10.3 Міні - футбол (юнаки)
10.3.1 Склад команди: 8 юнаків 2000-2003 р.н., з них -  3 запасних.
10.3.2 Змагання проводяться за правилами їїІРА -  2 тайми по 10 хвилин. 

Перерва - 5 хвилин. За перемогу команда отримує 3 очка, за нічию -  1 оч., за 
поразку -  0 оч.

10.3.3 При визначенні переможців за однакової кількості набраних 
командами очок у двох і більше команд, перевага надається команді, що має:

- більшу кількість очок у зустрічах між собою;
- кращу різницю забитих і пропущених м'ячів в усіх зустрічах;
-більшу кількість забитих м'ячів в усіх зустрічах.

10.4 Баскетбол
10.4.1 У змаганнях беруть участь команди юнаків і дівчат 2000-2003 р.н. 

Склад команди: 8 гравців, з них -  4 запасних.
10.4.2 Тривалість гри 4 чверті по 6 хвилин (юнаки) та 4 чверті по 5 хвилин 

(дівчата).
10.4.3 При участі 9 і більш команд -  4 чверті по 5 хвилин (юнаки) та

4 чверті по 4 хвилини (дівчата).
10.4.4 Змагання проводяться за правилами ФБУ. За перемогу в грі команда 

отримує -  2 очка, за поразку -  1 оч., за неучасть у грі -  0 оч.
10.4.5 При визначенні переможців за однаковою кількістю очок у двох і 

більше команд, перевага надається команді, що має:
- більшу кількість перемог в зустрічах між ними;
- краще співвідношення забитих і пропущених очок в зустрічах між собою;
- краще співвідношення очок в усіх зустрічах.



Додаток 1
до Положення про проведення XII обласної 
Спартакіади серед учнів спеціальних 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів 2016-2017 
навчального року

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА  
на участь в XII обласній Спартакіаді серед учнів спеціальних ЗОІІІ-інтернатів

в ід ___________________________________________________________________

Збірні команди будуть приймати участь в змаганнях XII обласної Спартакіади серед 
учнів спеціальних ЗОШ -інтернатів у 2016-2017 навчальному році із наступних видів спорту:
1. Легка атлетика так (ні)
2. Настільний теніс так (ні)
3 . Баскетбол юнаки так (ні)
4. Баскетбол дівчата так (ні)
5. Міні -  футбол юнаки так (ні)
6. Міні-футбол дівчата (турнір без за.

З умовами та вимогами цього Положення погоджуємося.

М.П.
Директор навчального закладу

Додаток 2
до Положення про проведення XII обласної 
Спартакіади серед учнів спеціальних 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів 2016-2017 
навчального року

«»

ІМЕННА ЗАЯВКА
на участь в змаганнях з_________________________________________________

(вид спорту)

XII обласної Спартакіади серед учнів спеціальних ЗОШ -інтернатів від

(назва навчального закладу )

№ Прізвище,
ім'я

учасника

Рік і дата 
народження

Клас Шифр
діагнозу

Ін д е к с /0 Дата
проходження

медогляду

Дозвіл лікаря Печатка, 
підпис лікаря

І.

(кількість)
До змагань допущено __

М.Г1. Лікар __

М.П. Психіатр __________ ______ __
(підпис, 11.1.Б.)

М.П. Директор навчального закладу ____

(п ідпис. 111.1).)

(п ідпис, прізвищ е)

Представник команди
(I I І  Б повністю)



Додаток З
до Положення про  проведення XII обласної 
Спартакіади серед учнів спеціальних 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів 2016-2017 
навчального року

ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ

про проведення шкільних змагань з
(вид спорту)

від 2016-2017 н.р.

В шкільних змаганнях з 

які були проведені

прийняло участь 

Посіли місця: І -

команд, з загальною кількістю учасників

, II- , ПІ -

Головний суддя 

Головний секретар


