
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

20 вересня 2019 р.            м. Миколаїв       № 103 
 

Про проведення XVI обласної 

Спартакіади серед учнів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

у 2019-2020 навчальному році 

 

 

Відповідно до Календарного плану спортивно-масових заходів 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України, з метою розвитку спортивно-

масової роботи серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, залучення учнів 

до систематичних занять фізичною культурою і спортом, підвищення рухової 

активності та зміцнення їх здоров’я, соціальної і психологічної адаптації,   

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести ХVI обласну Спартакіаду серед учнів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів (далі – Спартакіада) у 2019-2020 навчальному році. 

2. Затвердити Регламент проведення XVI обласної Спартакіади серед учнів  

загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що додається. 

3. Рекомендувати директорам загальноосвітніх шкіл-інтернатів:  

1) забезпечити організацію та проведення І етапу Спартакіади; 

2) здійснити організаційно-практичні заходи щодо підготовки та участі 

команд в обласних змаганнях. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста Миколаївського 

обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України Тітушину О.М. 

 

 

Начальник відділення         О. КУЛІШОВ 
 

 

 

 

  

 



 

 

           ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України 

20 вересня 2019 № 103 

 

 

  РЕГЛАМЕНТ 

проведення ХVI обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів у 2019-2020 навчальному році 

 

1. Мета та завдання заходу 
 

 XVI обласна Спартакіада серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

(далі – Спартакіада) проводиться в межах реалізації Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність - здоровий спосіб життя - здорова нація», затвердженої Указом 

Президента України від 09.02.2016 № 42/2016, з метою: 

- підтримання оптимального рівня фізичного розвитку та збільшення 

рухової активності учнів; 

- впровадження засобів фізичної культури та масового спорту в 

повсякденне життя дітей, учнівської молоді; 

- підвищення ефективності роботи спортивних секцій, гуртків в закладах 

освіти; 

Основними завданнями є: 

 - формування навичок здорового способу життя, відповідального 

ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як найвищої 

індивідуальної та суспільної цінності; 

 - активізація фізкультурно-масової роботи в закладах освіти; 

 - підведення підсумків роботи серед загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 

 

2. Організація та керівництво проведенням змагань 
 

XVI обласна Спартакіада проводиться у 2 етапи: 

- І етап – масові змагання, що проводяться у школах-інтернатах; 

- ІІ етап – обласні змагання, що проводяться упродовж 2019-2020 

навчального року. 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Спартакіади 

здійснюється Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

Проведення І (шкільного) етапу змагань покладається на керівників шкіл-

інтернатів, педагогічні колективи. 

Безпосереднє проведення змагань Спартакіади покладається на суддівські 

колегії з видів спорту, затверджені Миколаївським обласним відділенням 



 

 

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

України. 

3. Види спорту, терміни і місця проведення  
 

№ 

з/п 

Програма 

змагань 
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1 

 
Міні-футбол 2003 р. н. 

і молодше 

Жовтень 

2019 

10 - 1 1 За 

призначенням 

2 

 

Настільний 

теніс 

2003 р. н. 

 і молодше 

07.11.2019 2 1 1 - Миколаївська 

ДЮСШ для 

осіб з 

інвалідністю 

3 

 
Шахи 2003 р. н.  

і молодше 

07.11.2019 

 

2 2 1 1 Вознесенська 

ДЮСШ 

4 Волейбол 

(юнаки, 

дівчата) 

 

 

2003 р.н. і 

молодше 

24-25.03. 

2020 

10 10 2 2 м.Миколаїв, 

ДЮСШ № 1, 

КЗ «ЗОШ-

інтернат I-IIIст. 

-центр загальної  

і профільної 

освіти та 

комплексної 

реабілітації» 

5 Легка 

атлетика 

 

2003 р.н. і 

молодше 

Квітень 

2020 

4 4 2 1 За 

призначенням 

 

Примітка: Миколаївському обласному відділенню (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

надається право вносити зміни в систему, терміни, місця проведення змагань. 

 

4. Учасники змагань 
 

До участі у змаганнях Спартакіади допускаються учні загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів 2003 року народження і молодше основної медичної групи, які 

допущені лікарем за станом здоров’я. 

Всі команди прибувають на змагання у спортивні формі відповідно до 

класифікації з видів спорту Спартакіади. 

Приїзд команд до місця призначення проведення змагань до 10.00 год., 

початок змагань о 10.30 год. 



 

 

5. Характер обласних змагань 
 

У змаганнях  Спартакіади визначається: 

- особиста першість серед учасників з видів спорту  

- командна першість з видів спорту серед ЗОШ-інтернатів; 

- загальнокомандна першість серед ЗОШ-інтернатів. 

Змагання Спартакіади проводяться за діючими правилами з видів спорту, 

які затверджені федераціями відповідних видів спорту. 

У Спартакіаді всі школи-інтернати області змагаються в одній групі: 

- Миколаївська ЗОШ-інтернат №3 

- Миколаївська санаторна ЗОШ-інтернат № 4; 

- Миколаївська санаторна ЗОШ-інтернат № 7; 

- Вознесенська ЗОШ-інтернат I-III ст. «Обдарованість»; 

- Мішково-Погорілівська санаторна ЗОШ-інтернат; 

- Очаківська санаторна ЗОШ-інтернат; 

- Комунальний заклад «ЗОШ-інтернат I-III ст. – центр загальної і 

профільної освіти та комплексної реабілітації»; 

- Комунальний заклад «Березківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа-інтернат – ліцей І-ІІІ ст.»; 

- Шевченківська ЗОШ-інтернат; 

- Володимирівська ЗОШ-інтернат; 

- Антонівська ЗОШ-інтернат. 

Заклади освіти приймають участь у всех видах Програми. 

Загальнокомандне місце визначається за найменшою сумою очок, набраних 

командою в усіх видах програми Спартакіади. Видом програми вважається 

виступ команд із виду спорту окремо для дівчат та хлопців (наприклад-

волейбол (хлопці), волейбол (дівчата) - 2 види програми і т.д.). 

Командні місця у кожному виді спорту визначаються за системою: за I 

місце - 1 очко, за II місце – 2 очка, за III місце - 3 очка і т.д. 

До загальнокомандного заліку зараховується 5 кращих результатів. 

Заклади освіти санаторного типу приймають участь у тих видах програми 

облосної Спартакіади, в яких мають допуск лікарів навчальних закладів до 

участі у змаганнях. До загальнокомандного заліку зараховується 3 кращих 

результати. 

6. Програма Спартакіади 

 

Легка атлетика 

Змагання особисто-командні.  

Склад команди – 4 юнаки, 4дівчини 2003 року народження і молодше, 2 

представника команди. 

 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ: 

Юнаки, дівчата:  

 – біг 60 м; 

 - стрибки у довжину з місця 



 

 

 - метання малого м’яча; 

 - естафетний біг 8х50 (4 юнаки, 4 дівчини. І етап, ІІІ, V, VII - юнаки; ІІ, IV, 

VI, VIII – дівчата);   

На кожен вид програми можна заявити не більше 2 спортсменів. 

Кожний учасник може виступати у 2 видах програми та в естафеті. 

До командного заліку зараховується 4 кращих результатів юнаків, 4 

кращих результатів у дівчат та   естафета – всього 9 результатів.  

Командна першість визначається за найменшою сумою набраних залікових 

очок у видах Програми змагань. Кожному учаснику  нараховується: за І місце –  

1 очко, за ІІ місце – 2 очка, за ІІІ місце – 3 очка і так далі. 

Якщо сума місць у двох, чи більше команд однакова, перевага надається 

тій команді, у якої більше І, ІІ, ІІІ і т.д. місць. 

 

Настільний теніс 

Змагання командні. 

Склад команди: 2 юнаки, 1 дівчина 2003 року народження і молодше, 

1 представник. 

Зустрічі проводяться із 3-х партій. 

Система проведення змагань буде визначена Головною суддівською 

колегією в день проведення змагань, в залежності від кількості команд (колова 

система – при участі 5 і менше команд, при участі 6 і більше команд – з 

розподілом на підгрупи жеребом, у підгрупах – по колу зі стиковими іграми для 

визначення місця команди. 

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

команді, яка має більше І, ІІ, ІІІ і т.д. місць 

 

 Шахи 

Склад команди: 2 юнака, 1 дівчина 2003 року народження і молодше, 

1представник. Змагання командні. 

Змагання проводяться по коловій системі при 5 і менше команд, якщо 6 і 

більше команд –з розподілом на 2 підгрупи жеребом з проведенням стикових 

ігор для визначення місця команди. 

Контроль часу 15 хвилин на кожного учасника.     

Команда-переможець визначається за найбільшою кількістю набраних 

очок: за перемогу - 1 очко, поразку - 0 очок, нічия - 0,5 очок. При однаковій 

кількості очок перевага надається команді по особистій перемозі на 1, 2, 3 

дошках послідовно 

Міні-футбол 

Склад команди: 10 юнаків 2003 року народження і молодше, 1 представник 

команди. 

На майданчику 5 гравців, в тому числі 1 воротар, (5 запасних гравців). Час 

гри – 2 тайми по 10 хвилин з перервою 5 хвилин. Спортивна форма повинна 

бути єдиного зразка, м'яке спортивне взуття.  

Система проведення змагань визначається суддівською колегією в 

залежності від кількості заявлених команд.  



 

 

Змагання проводяться згідно з діючими правилами УЄФА з міні-футболу. 

За перемогу команді нараховується 3 очка, поразку – 0 очок. При однаковій 

кількості набраних очок перевага надається команді, яка має: 

- більшу кількість очок у зустрічах між спірними командами; 

- кращу різницю забитих і пропущених м’ячів в усіх зустрічах; 

- більшій кількості забитих м’ячів в усіх зустрічах 

 

Волейбол 

Склад команди: 10 юнаків,10 дівчат 2003 р.н. і молодше, 2 представника. 

Змагання проводяться по коловій системі при 5 і менше команд, якщо 

команд 6 і більше - з розподілом на 2 підгрупи жеребом з проведенням 

стикових ігор для визначення місця команди. 

Змагання проводяться з 3-х партій (до 2-х перемог однієї команди). 

Кожна партія гри до 15 очок. 

За перемогу у грі нараховується 2 очка, поразку - 1 очко. 

При однаковій кількості набраних очок у двох або більше команд 

переможець визначається: 

- за кращим співвідношенням виграшних і програшних партій в усіх 

зустрічах; 

- за кращим співвідношенням виграшних і програшних очок в усіх 

зустрічах; 

- за результатами гри між спірними командами 

 

7. Безпека та підготовка місць проведення заходу. 
 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 року № 2025 «Про 

порядок підготовки спортивних та культурно-видовищних заходів» 

   

8. Умови визначення загальнокомандної першості 

та нагородження переможців і призерів 

 

Загальнокомандне місце серед команд загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

визначається за найменшою сумою місць, що зайняті у видах програми 

Спартакіади. 

Командні місця у кожному виді спорту визначаються за системою:  

за I місце - 1 очко, за II місце - 2 очка, за III місце – 3 очка і т.д. 

За неучасть команд у визначеній кількості видів програм Спартакіади, 

нараховується останнє місце + 3 очка. 

При рівності очок у двох і більше команд при визначені командної 

першості,перевага надається тій,що 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 у видах спорту.  

Команди, які посіли I, II, III місця у видах спорту та у загальнокомандному 

заліку нагороджуються кубками, грамотами, дипломами відповідних ступенів. 



 

 

9. Умови фінансування заходу 
 

Витрати на проведення змагань I (шкільного) етапу Спартакіади 

здійснюється за рахунок інтернатних закладів. 

Відрядження команд для участі в обласних змаганнях Спартакіади 

здійснюється за рахунок установ, що їх відряджають. 

 

10. Оскарження результатів 
 

Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди у 

письмовій формі до головної суддівської колегії не пізніше ніж за 30 хвилин 

після закінчення змагань. 

Оскарження негайно розглядається головним суддею змагань. 

При підтвердженні порушення результати команди у виді програми 

анулюються, а команда посідає останнє місце +3 штрафних очка. 

 

11.Строки та порядок подання заявок 
 

Попередні заявки на участь у Спартакіаді надаються до 1 жовтня 2019 року 

до Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на електронну адресу: 

noufvs@ukr.net. 

Підтведження про участь у змаганнях з виду спорту надається за 5-6 днів 

до початку проведення заходу. 

Представник команди в день проведення змагань до головної суддівської 

колегії надає такі документи: 

- надруковану іменну заявку, завірену директором ЗОШ-інтернату та 

лікарем закладу освіти (додаток 1 ); 

- звіт про проведення змагань I (шкільного) етапу за програмою XVI 

обласної Спартакіади (додаток 2); 

- технічну заявку (легка атлетика, спортивні ігри); 

- на кожного учасника змагань: учнівський квиток з фотокарткою, 

свідоцтво про народження (учням до 16 років) оригінал або копію завірену 

директором ЗОШ-інтернату, паспорт громадянина України (учням від 14 років і 

старше); 

При відсутності зазначених документів спортсмени або команди до 

змагань не допускаються. 

Виїзд команд на змагання дозволяється лише після офіційного виклику 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

До Положення про проведення 

XVI обласної Спартакіади  

серед учнів загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів у 2019-2020 

навчальному році  

     

   

ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь в ХVI обласній Спартакіаді   

серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

від _____________________________________________________________ 

з _________________________________________________                
(вказати вид спорту)                                                                                            

 _________________________               
                                                                                                                

(термін)
 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я 

учасника 

(повністю) 

Рік  

народж. 

Клас Дата 

медогляду 

Дозвіл 

лікаря 

Печатка, підпис 

лікаря 

       

       

       

 

До змагань допущено ________________________  
                                                                    (всього учасників) 

 

Лікар  _________________    /______________________/ 
                            (підпис)                                                    (П.І.Б.) 

 М.П.  
 

Представник команди  ____________________ /_______________________/      
                                                                    (підпис)                                              (П.І.Б.)                                                                                                                                           

 

Директор  ЗОШ-інтернату ____________________ /____________________/ 
                                                                                     (підпис)                                        (П.І.Б.) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до Положення про проведення XVI 

обласної Спартакіади серед учнів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів у 

2019-2020 навчальному році 

 

 

 

Звіт про проведення  

шкільних змагань з ___________________________________________ 
                      (вказати вид змагань) 

за програмою ХVI обласної Спартакіади  серед учнів загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів у 2019-2020 навчальному році 

 

Кількість 

учнів в  

ЗОШ-

інтернаті 

Кількість 

команд взяли 

участь у 

змаганнях  

І етапу  

(шкільному)  

Кількість 

учасників 

І етапу 

змагань 

Термін 

проведення 

шкільних 

змагань 

Команди, які посіли  

І, ІІ, ІІІ місце в шкільних 

змаганнях 

     

     

 

 

Головний суддя __________________________ /__________________________/ 
                                                                (підпис)                                                    (П.І.Б.) 

 

Головний секретар ________________________ /________________________/ 
                                                                 (підпис)                                                  (П.І.Б.) 

 

 

Директор ЗОШ-інтернату __________________      /____________________/ 
                                                                 (підпис)                                                   (П.І.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    


