
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 

 
01 жовтня 2018             м. Миколаїв    №  118 
 

 

Про проведення обласних змагань 

серед учнів ДЮСШ у 2018 – 2019 

навчальному році 

 

 

 

 Відповідно до законів України «Про освіту» «Про фізичну культуру і 

спорт» та на виконання Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на 2018 – 

2019 навчальний рік, 

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Провести протягом жовтня-травня 2018 - 2019 навчального року 

обласні змагання серед учнів ДЮСШ (календар додається). 

2. Затвердити Положення про проведення обласних змагань серед учнів 

ДЮСШ, що додається. 

3. Забезпечення організаційного і медичного обслуговування змагань  

покладається на директорів ДЮСШ, на базах яких будуть проводитися 

змагання. 

4. Головному спеціалісту Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Казаковцевій Н.Л. забезпечити 

своєчасне фінансування витрат, пов’язаних з проведенням обласних змагань 

серед учнів ДЮСШ. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України Юсупову С.В. 

 

 

 

Начальник відділення        О.Ю. Кулішов  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ обласного відділення (філії)  

Комітету з фізичного виховання та 

спорту МОН України 

  

01 жовтня 2018 № 118 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про проведення обласних змагань серед учнів ДЮСШ у 2018 – 2019 

навчальному році 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ 
 

Обласні змагання серед учнів ДЮСШ проводяться з метою: 

– активізації фізкультурно-масової роботи в ДЮСШ; 

– підвищення ефективності навчально-тренувальної роботи серед учнів, які 

займаються в ДЮСШ; 

– підвищення якості роботи серед тренерсько-викладацького складу; 

– підготовки збірних команд для участі у Всеукраїнських змаганнях; 

– визначення рейтингу з олімпійських видів спорту серед ДЮСШ. 
 

2. СТРОКИ ТА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ  

 

з/п 
Вид спорту 

Термін 

проведення 

Місце 

проведення 

Кількісний 

склад 

учасників 

юн. дів. 

1 Гандбол  

Обласні змагання серед учнів  

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл 2004-2005 років 

народження  

11-12.10. 

2018 р. 

смт Доманівка 

ДЮСШ 

 

14 

 

14 

2 Важка атлетика (юнаки, 

дівчата) 

Обласні змагання з важкої 

атлетики серед учнів дитячо-

юнацьких спортивних шкіл  

2002-2003, 2004-2005 років 

народження 

26-27.10. 

2018 р. 

смт Врадіївка 

ДЮСШ 
10 5 

3 Всеукраїнський турнір з дзюдо 
серед юнаків та дівчат 2002-2003, 

2004-2005 років народження 

02-04.11. 

2018 р. 

м. Снігурівка 

 
10 10 

4 Волейбол  (юнаки, дівчата)  

Обласні змагання серед учнів 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл 2002-2003 рр.н. і молодші 

08-09.11. 

2018 р. 

 

м. Первомайськ 14 14 



5 Баскетбол (юнаки, дівчата)  

Обласні змагання серед учнів 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл 2002-2003 рр.н. і молодші 

14-15.03. 

2019 р. 

м. Вознесенськ 

ДЮСШ 
12 12 

6 Шахи  (юнаки, дівчата)  

Обласні змагання серед учнів 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл 2002-2003, 2004-2005 рр.н. і 

молодшы 

28-29.03. 

2019 р. 
м. Первомайськ 4 4 

7 Настільний теніс  

(юнаки, дівчата)  

Обласні змагання серед учнів 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл 2004-2005, 2006-2007 р.н. 

04-05.04. 

2019 р. 
м. Вознесенськ 5 5 

8 Легка атлетика  

(юнаки, дівчата)  

Обласні змагання серед учнів 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл 2002-2003, 2004-2005 років 

народження 

25-26.04. 

2019 р. 
м. Нова Одеса 10 10 

9 Греко-римська боротьба 

(юнаки)  

Обласні змагання серед учнів 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл 2002-2003, 2004-2005 років 

народження 

16-17.05. 

2019 р. 
м. Баштанка 10 – 

10 Футбол (зональні)  

Обласні зональні змагання серед 

учнів дитячо-юнацьких спортив-

них шкіл 2002-2003 рр.н. і 

молодші 

23-24.05 

2019р.  

 

м. Миколаїв 16 – 

11 Футбол (фінал)  

Обласні фінальні змагання серед 

учнів дитячо-юнацьких спортив-

них шкіл 2002-2003 рр.н. і 

молодші 

30-31.05. 

2019 р.  
м. Миколаїв 16 – 

 

 

Миколаївському обласному відділенню (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, в разі потреби 

надається право на зміну термінів і місць проведення змагань з видів спорту  та 

системи проведення змагань. 
 

 

 

 

 

 



Розподіл 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл Миколаївської області 

на групи для участі в зональних змаганнях з футболу 
 

І група  

місце проведення 

зональних змагань – 

м. Первомайськ  

23-24.05.2019р. 

ІІ група 

місце проведення 

зональних змагань –  

м. Вознесенськ 

23-24.05.2019р. 

ІІІ  група 

місце проведення 

зональних змагань –  

м. Очаків 

23-24.05.2019р. 

1.Первомайська ДЮСШ 

ім. В.В. Тофана 

2.ДЮСШ 

Первомайського р-ну 

3.Арбузинська ДЮСШ 

4. Кривоозерська ДЮСШ 

5. Братська ДЮСШ 

6. Врадіївська ДЮСШ 

 

1. Вознесенська ДЮСШ 

2. Доманівська ДЮСШ 

3. Єланецька ДЮСШ 

4. Веселинівська ДЮСШ 

5. Новобузька ДЮСШ 

6. Казанківська ДЮСШ 

 

1. Очаківська ДЮСШ 

2. Березанська ДЮСШ 

3.Ольшанська ДЮСШ 

4.Снігурівська ДЮСШ 

5.Березнегуватська ДЮСШ 

6.Баштанська ДЮСШ 

 

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 
 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласних змагань 

серед учнів ДЮСШ здійснюється Миколаївським обласним відділенням 

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

України.  

Проведення змагань безпосередньо покладається на директорів ДЮСШ, 

на базах яких будуть проводитися змагання на суддівську колегію з видів 

спорту та тренерський склад. 
 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
 

До складу збірних команд допускаються учні ДЮСШ, які займаються у 

відділеннях з видів спорту відповідно до віку народження, який вказано у 

Календарі. 

У разі неучасті команди з виду спорту, який культивується в ДЮСШ – 

нараховується останнє місце, плюс 5 штрафних очок. 

Команди з видів спорту повинні мати єдину спортивну форму. У разі її 

відсутності учасники не допускаються до участі у змаганнях. 

 

5.  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
 

Змагання проводяться поетапно: 

-  І етап змагання серед учнів у ДЮСШ; 

-  ІІ етап – обласні зональні та фінальні змагання протягом навчального 

року. 

Обласні змагання серед учнів ДЮСШ проводяться згідно з вимогами 

Положення і відповідно діючих правил з видів спорту.  



Змагання з виду спорту проводяться при умові, що заявлено не менше 

трьох команд.  

Виїзд на змагання дозволяється лише за викликом Миколаївського 

обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України. 

 

6. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ 

 

Загальнокомандна першість серед відділень ДЮСШ підводиться згідно з 

таблицею нарахування очок. 

При рівності очок у двох чи більше команд ДЮСШ з видів спорту, 

перевага віддається тій, що має більше перших, других та третіх місць. 

Командні місця (ДЮСШ) в кожному виді спорту визначаються за 

найбільшою сумою очок, що нараховується за наведеною нижче таблицею. 

 
ТАБЛИЦЯ НАРАХУВАННЯ ОЧОК 

 

 

 

Зайняті 

місця 

 

Нарахування очок 

 

Командні види 

програми 

 

 

Індивідуальні види 

програми 

 

 

Індивідуальні види 

програм з легкої 

атлетики 

 

1 72 36 36 

2 60 30 33 

3 50 25 30 

4 40 20 27 

5 34 17 25 

6 28 14 23 

7 22 11 21 

8 18 9 19 

9 16 8 16 

10 14 7 15 

11 12 6 14 

12 10 5 13 

13 8 4 12 

14 6 3 11 

15 4 2 10 

16 2 1 9 

17   8 

18   7 

19   6 

20   5 

21   4 

22   3 

23   2 

24   1 

 

 



7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ 
 

 Команди з видів спорту, які посіли І, ІІ, ІІІ місця нагороджуються 

дипломами та грамотами Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету 

з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ загальнокомандні місця у обласних 

Спортивних іграх нагороджуються кубками, дипломами та грамотами 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України. 

Витрати по відрядженню команд ДЮСШ на участь в зональних та 

фінальних змаганнях за рахунок організації, що відряджає. 

Миколаївське обласне відділення (філії) Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки України несе витрати на оплату 

суддівства та придбання кубків, дипломів та грамот для нагородження. 

 

8. ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД 

 

Підготовка споруд покладається на керівництво (директора ДЮСШ). 

Контроль за підготовкою спортивних споруд, дотримання правил безпеки 

під час проведення змагань здійснює головний суддя та відповідальна особа 

призначена наказом Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.  

Відповідальна особа не менше ніж за 4 години до початку змагань 

складає акт про готовність спортивної споруди. 

 

9.  ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

 

Попереднє підтвердження про участь команд подається за 30 діб до 

початку змагань з виду спорту. В заявці необхідно вказати кількість 

спортсменів у кожному виді спорту, тренерів, суддів, хлопців та дівчат окремо. 

Тренер-представник команди подає: 

- надруковану іменну заявку у двох примірниках, завірену районним, 

міським відділом, управлінням освіти, директором ДЮСШ та лікарем; 

- технічну заявку; 

- на кожного учасника паспорт чи свідоцтво про народження, 

учнівський квиток з фотокарткою; 

- звіт про проведення внутрішкільних змагань. 

 

10.  ПРОГРАМА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

Баскетбол, волейбол, гандбол 

 

Змагання проводяться у 2 етапи – зональні та фінальні. 

Зональні змагання проводяться по коловій системі в одне коло – жеребом. 

Команди, які займуть І-ІІ місця отримують право на участь у фінальних 

змаганнях.  



Фінальні змагання проводяться у двох півфінальних групах А і Б по 3-4 

команди в групах. Розподіл на півфінальні групи проводять жеребом.  

При визначенні переможців за однаковою кількістю очок у двох і більше 

команд, перевага надається команді, що має: 

 

У баскетболі: 

- більшу кількість перемог у зустрічах між ними; 

- краще співвідношення забитих та пропущених очок у зустрічах між 

ними; 

- краще співвідношення очок в усіх зустрічах. 

 

У волеболі: 

- краще співвідношення виграшних і програшних партій в усіх 

зустрічах; 

- краще співвідношення виграшних і програшних очок в усіх зустрічах; 

- за результатами гри між спірними командами. 

 

У гандболі: 

- більшу кількість очок в іграх між ними; 

- кращу різницю м’ячів в іграх між ними; 

- кращу різницю м’ячів в усіх іграх; 

- краще співвідношення м’ячів в усіх іграх. 

 

Тривалість ігор: 

- баскетбол – 4 тайми по 10 хвилин; 

- волейбол – 3 партії; 

- гандбол – 2 тайми по 25 хвилин. 

Головна суддівська колегія має право змінити систему проведення 

змагань в разі не приїзду команд. 

 

Боротьба греко-римська 

 

Змагання проводяться серед таких вагових категорій: 

42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 кг. 

Дозволяється здвоювання у двох вагових категоріях. 

Тривалість сутички: 2 періоди по 2 хвилини. 

 

Важка атлетика 

 

Команда складається незалежно від статі. 

Змагання проводяться у таких вагових категоріях: 

- юнаки: 45, 50, 56. 62, 69, 77, 85, +85 кг; 

- дівчата: 44, 48, 53, 58, 63, 69, +69 кг. 

Дозволяється здвоювання у трьох вагових категоріях. 

Командне місце визначається за сумою набраних спортсменами очок у 

ривку і поштовху з коефіцієнтом 0,5 та сумі двоборства з коефіцієнтом 1. 



Дзюдо 

 

Команда складається незалежно від статі. 

Змагання проводяться з вагових категорій: 

- юнаки: 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 кг; 

- дівчата: 40, 44, 48. 52, 57, 63, 70, +70 кг. 

Дозволяється здвоювання у двох вагових категоріях. 

Тривалість сутички 4 хвилини. 

 

Легка атлетика 

 

Команда складається незалежно від статі. 

Програма змагань: 

Юнаки: 

біг: 100м, 200м, 400м, 800м, естафети: 4×100м; 

стрибки у довжину. 

Дівчата: 

біг: 100м, 200м, 800м, естафета 4×100м; 

стрибки у довжину. 

 

Теніс настільний 

 

Змагання особисті з командним заліком. 

Змагання проводяться для юнаків і дівчат у п’яти категоріях – одиночна, 

парна і змішана. 

Усі зустрічі в особистих і парних іграх складаються з 5 партій. 

Особисті змагання проводяться з олімпійською системою з визначенням 

1-16 місць. 

Систему проведення змагань буде визначено головною суддівською 

колегією на місці проведення змагань у день приїзду, відповідно кількості 

учасників. 

За однакової кількості очок у двох і більше команд, перевага віддається 

команді, що має послідовно більшу кількість 1, 2, 3 і т.д. місць.  

 

Футбол 

 

Змагання проводяться в два етапи – зональні і фінальні. 

Зональні змагання проводяться в чотирьох регіональних зонах по коловій 

системі в одне коло. Календар ігор складається в день приїзду команд на 

змагання жеребом, який проводить головна колегія суддів. Команді, які займуть 

І-е, ІІ-е місця в зональних змаганнях, отримують право на участь у фінальних 

змаганнях. 

Фінальні змагання проводяться у двох підгрупах по чотири команди 

(жеребом, парами), з урахуванням результату гри в зоні в одне коло, потім 

стикові ігри. 

Змагання проводяться за правилами ФІФА. 



Місця команд визначаються за більшою кількістю набраних очок. За 

перемогу нараховується 3 очка, нічию – 1 очко, поразку – 0 очок. 

При однаковій кількості очок у двох і більше команд перевага надається 

команді, яка має послідовно: 

- більшу кількість очок в іграх між ними; 

- більшу кількість перемог; 

- кращу різницю забитих і пропущених м’ячів в іграх між ними, а потім 

у всіх іграх; 

- більшу кількість забитих м’ячів; 

- меншу кількість порушень (вилучених – 3 очка, попередження – 1 

очко). 

Тривалість гри – 2 тайми по 30 хвилин. 

Дозволяється заміна 5 гравців. 

В разі нічийного результату в стиковій грі, призначаються 11 метрові 

штрафні удари, без додаткового часу. 

 

Шахи 

 

Змагання особисті з командним заліком. 

Проводяться за швейцарською системою у дев’ять турів окремо по 

кожній дошці. 

Місця команд визначаються за найбільшою сумою очок, набраних усіма 

учасниками. 

При однаковій кількості очок у двох і більше команд перевага надається 

команді, що має найменшу суму місць, зайнятими учасниками по дошкам. При 

рівності цього показника перевага надається команді, учасники якої посіли 

послідовно більше І, ІІ, ІІІ і т.д. місць. 

Місця, зайняті спортсменами на кожній дошці визначаються за більшою 

кількістю набраних очок (перемога – 1 очко, нічия – 0,5 і поразка – 0 очок). У 

разі рівності кількості очок у двох і більше шахістів перевага надається 

учасникам, які мають кращі показники за: 

- системою коефіцієнтів Бухгольця; 

- системою прогресуючих коефіцієнтів; 

- скороченою прогресуючою системою коефіцієнтів (з відкиданням 

результатів 1-го, 2-го і т.д. турів); 

- кількістю перемог; 

- результатами особистої зустрічі. 

 

 

 

 

 


