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  РЕГЛАМЕНТ № 17 

проведення ХVIІ обласної Спартакіади серед учнів спеціальних шкіл 

 2021-2022 навчального року 

 

 

1. Мета і завдання 

  

 XVIІ обласна Спартакіада серед учнів спеціальних шкіл (далі – 

Спартакіада) проводиться в рамках реалізації в закладах освіти Рекомендацій 

щодо стратегічного розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської 

молоді на період до 2025 року, затверджених наказом МОН від 15.02.2021 

№194 та Указу Президента України від 22.02.2010 № 9260/0/1-10 «Про заходи 

фізкультурно-оздоровчої діяльності стосовно дітей та молоді з вадами 

розумового розвитку та підтримки руху Спеціальної олімпіади в Україні», з 

метою:  

- масового залучення учнів до систематичних занять фізичною 

культурою і спортом, збільшення їх рухової активності; 

- формування навичок здорового способу життя, відповідального 

ставлення до власного здоров’я, реабілітації засобами фізичної культури і 

спорту;  

- підвищення ефективності роботи гуртків спортивного спрямування; 

- активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 

закладах освіти. 
 

2. Строки і місця проведення 

 

Спартакіада проводиться у 2 етапи: 

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

- ІІ етап – обласні змагання, що проводяться упродовж 2021-2022 

навчального року. 
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Теніс 

настільний  

2005 р. н. 

 і молодше 

05.10.2021 2 1 1 - Миколаївська 

ДЮСШ для осіб з 

інвалідністю 

2 Баскетбол 

(юнаки) 

2005 р. н. 

 і молодше 

11-12.11. 

2021 
8 - 1 1 зональні - КЗ 

«Миколаївська 

СЗОШ №2», 

Вознесенська 

ДЮСШ, фінальні за 

призначенням 

3 Баскетбол 

 (дівчата) 

2005 р. н. 

 і молодше 

16-17.11. 

2021 
- 8  1 зональні -КЗ 

«Миколаївська 

СЗОШ №2», 

Вознесенська 

ДЮСШ, фінальні за 

призначенням 

4 Міні-футбол 2005 р. н. 

 і молодше 

травень 

2022 
10 10 1 1 КЗ «Новопетрівська 

СШ»,                      

за призначенням 

 

Засідання суддівської колегії з виду спорту і представників команд 

проводиться перед початком змагань. 

Початок змагань о 10.00 год. Початок роботи мандатної комісії о 09.00. 

Жеребкування з усіх видів програми проводитимуся в день змагань або 

за три дні до початку змагань в онлайн-режимі.  

 

3. Організація і керівництво проведенням заходу 

 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Спартакіади 

здійснюється Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, І етапу – 

адміністраціями спеціальних шкіл. 

Безпосереднє проведення Спартакіади покладається на суддівські колегії 

з видів спорту, які затверджує Миколаївське обласне відділення (філія) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України. 



Відповідальність за підготовку місць проведення змагань покладається 

на керівників закладів освіти та інших установ, на базі яких проводитимуться 

змагання. 

Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України залишає за собою 

право вносити зміни до програми Спартакіади, системи проведення змагань, 

складу команд, місць та термінів  проведення змагань (в залежності від 

кількості заявлених команд, наявності спортивних баз, погодних умов та 

інших обставин). 

4. Учасники змагань 

 

У Спартакіаді беруть участь Миколаївська спеціальна ЗОШ та 

комунальні заклади: «Миколаївська спеціальна школа № 2», «Миколаївська 

спеціальна школа № 3», «Миколаївська спеціальна школа № 6», 

«Вознесенська спеціальна школа», «Рацинська спеціальна школа», 

«Новопетрівська спеціальна школа», «Первомайська спеціальна школа», 

«Лисогірська спеціальна школа», «Широколанівська спеціальна школа». 

До участі у змаганнях Спартакіади допускаються учні спеціальних шкіл 

2005 року народження і молодше, які мають відповідну технічну і фізичну 

підготовку та допуск лікаря.  

Команди повинні мати єдину спортивну форми з номерними знаками,    

судді  – спортивну форму, представники команд – змінне спортивне взуття 

(обов’язково).  

За неетичну поведінку, у т.ч. вживання нецензурних слів, спортсмен 

дискваліфікується зі змагань без права заміни! 

Суддівство змагань з більшості видів програми здійснюється вчителями 

спеціальних шкіл.  

5. Характер заходу 
 

Змагання Спартакіади проводяться відповідно до цього Регламенту, 

регламентів змагань з видів спорту, чинних правил змагань з видів спорту та 

Спеціальної олімпіади України.  

Система проведення змагань може змінюватися в залежності від 

кількості заявлених команд та визначатися суддівською колегією. 

Всі змагання командні.  

Спортивні ігри проводяться з комплексним заліком.  

 

6. Програма змагань 

 

Змагання командні, проводяться за коловою системою в одне коло у 

двох підгрупах, якщо у змаганнях братимуть участь 6 і більше команд. 

Підгрупи визначаються після 17 вересня за результатами попередніх заявок 

на участь у Спартакіаді за територіальним принципом. До фінальних змагань 

запрошуються команди, які посіли перші та другі місця у своїх підгрупах; 



переможці підгруп у стикових іграх розігрують І-ІІ місця, другі місця у 

підгрупах – ІІІ-ІV місця у виді програми.  

Команди, які посіли треті місця у підгрупах, автоматично посідають 5-6 

місця у змаганнях та отримують по 5,5 очок, команди, які посіли четверті 

місце у підгрупі, посідають 7-8 місця –  по 7,5 очок, п’яті місця у підгрупах - 

9-10 місця – по  9,5  очок у загальнокомандному заліку. 

Якщо у Спартакіаді будуть брати участь менш, ніж 6 команд, змагання 

проводяться за коловою системою. Жеребкування проводитиметься перед 

кожним змаганням.  

Теніс настільний 

Змагання командні, склад команди: 2 хлопця та 1 дівчина, 

1 представник.  

Зустрічі проводяться з 3 партій до 11 очок. Перша ракетка грає з 

першою, друга – з другою, третя – з третьою без зміни номера ракетки 

(номер ракетки необхідно зазначити в заявці). 

За перемогу у зустрічі нараховується 2 очка, за поразку 1 очко, за 

неучасть – 0 очок. 

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

команді, яка має послідовно більшу кількість І, ІІ, ІІІ і т.п. місць.  

 

Баскетбол (юнаки, дівчата) 

Змагання проводяться за діючими правилами з баскетболу та Регламенту 

змагань. 

 Склад команди: 8 гравців, 1 представник.  

Тривалість ігор 4 чверті по 6 хв (юнаки), по 5 хв (дівчата). 

При однаковій кількості набраних очок у двох або більше команд 

переможець визначається: 

- за більшою кількістю перемог в зустрічах між ними; 

- за кращим співвідношенням забитих і пропущених очок в зустрічах 

між ними;  

- за кращим співвідношенням очок в усіх зустрічах. 

 

Міні-футбол (юнаки, дівчата) 

Змагання проводяться за діючими правилами з міні-футболу та 

Регламенту змагань. 

 Склад команди: 10 гравців (з ним 5 запасних), 1 представник.  

Гра складається з 2-х таймів по 10 хв (юнаки), по 8 хв (дівчата). 

За перемогу команда отримує 3 очки, за поразку 0 очок, за ніччю – 1 

очко. 

При однаковій кількості набраних очок у двох або більше команд 

переможець визначається: 

- за більшою кількістю очок у зустрічах між собою; 

- за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів  в усіх зустрічах;  

- за більшою кількістю забитих м’ячів в усіх зустрічах. 

 



7. Безпека та підготовка місць проведення заходу. 

 
 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 

Здійснення підготовки та забезпечення належного технічного стану 

місць проведення змагань покладається на адміністрації закладів освіти та 

керівників спортивних споруд, на базі яких проводяться змагання. 

Медичне та технічне забезпечення заходів забезпечується медичними та 

технічними працівниками шкіл-інтернатів. 

Відповідальність за дотримання вимог безпеки під час проведення 

змагань покладається на учасників та представників команд. 

Заходи проводяться з урахуванням постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановою КМУ № 104 від 17.02.2021 р.)) та постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 19.11.2020 року № 58 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних 

змагань на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби 

(СOVID-19)», (далі – Постанови). 

Відповідальні особи та порядок забезпечення контролю за дотриманням 

протиепідемічних заходів та вимог Постанов під час проведення змагань з 

видів спорту визначаються відповідними регламентами. 

Учасники та представники команд зобов’язані дотримуватися 

протиепідемічних заходів та вимог Постанов під час участі в заходах.  

 

8. Умови визначення першості 

 

При проведенні Спартакіади визначаються: 

– командна першість з видів спорту; 

–  загальнокомандна першість серед спеціальних шкіл. 

 У разі виявлення у складі команд учасників, які не є учнями цього 

закладу, команда посідає останнє місце та їй нараховується  по 3 штрафних 

очка. 

 Командні та загальнокомандні місця Спартакіади визначаються за 

найменшою сумою очок: за І місце – 1 очко, за II місце – 2 очка, за III – 3 

очка і т.д. За рівної кількості очок у двох і більше команд у 

загальнокомандному заліку перевага надається команді, яка має більше І, II, 

III і т.д. відповідно місць з видів спорту Спартакіади. 

  Спеціальні школи можуть брати участь в окремих видах програми 

Спартакіади. 



  При визначенні загальнокомандної першості Спартакіади зараховується 

сума чотирьох кращих очок, яку набрали заклади освіти при проведенні 

змагань  

з тенісу настільного, баскетболу (юнаки),  баскетболу  (дівчата), міні-футболу 

(юнаки),  міні-футболу (дівчата). 

  Якщо школа заявлена лише в окремих видах програми, місце в 

загальнокомандній першості йому не присвоюється.  

  Якщо школа заявлена до участі в Спартакіаді, але не взяла участь в 

чотирьох видах програми, то при підрахунку загальнокомандної першості до 

суми очок останнього місця додається 3 штрафних очка за неучасть у кожному 

виді  змагань. 

У випадку, якщо в залежності від об’єктивних обставин (введення 

жорстких карантинних вимог, природні катаклізми тощо) в зазначені терміни 

змагання з видів спорту не відбулися, данні види програми не переносяться, а 

відміняються. У цьому випадку до заліку Спартакіади будуть зараховані 

очки, які набрала команда в усіх проведених видах програми, а також 

командні результати обласних етапів Всеукраїнських спортивно-масових 

заходів та онлайн-змагань (жонглювання футбольного м’яча за 30 сек., вис на 

зігнутих руках за 30 сек., стрибки зі скакалкою), які будуть прирівнюватися 

до окремих видів Спартакіади та зараховуватимуся до загальнокомандного 

заліку за вищезазначеною системою нарахування очок.  

У випадку, якщо змагання в зазначені терміни не відбулися за 

суб’єктивними причинами (відрядження спеціаліста відділення, проведення 

інших заходів за наказами Комітету Міністерства освіти і науки України 

тощо), терміни  проведення цих заходів будуть перенесені.  

 

9. Порядок подання протестів 

 

Протести на ігри подаються головному судді змагань представником 

команди протягом 30 хвилин після закінчення зустрічі у письмовій формі. У 

протесті чітко вказується причина опротестування результатів змагань та 

явні порушення. Рішення суддівської колегії за протестом доводиться до 

відома представників команд та учасників змагань. 

У разі необхідності перевірки та уточнення інформації, рішення 

суддівської колегії оголошується через дві доби після проведення змагань. 

 

10. Фінансування 

 

Витрати на проведення І етапу Спартакіади та відрядження команд на 

обласні змагання покладаються на спеціальні школи, а також за рахунок 

інших коштів, не заборонених чинним законодавством. 

Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України здійснює 

організаційно-практичні заходи по підготовці та проведенню Спартакіади, 

забезпечує друкування грамот, дипломів, протоколів змагань. 



11. Нагородження 

 

Команди та учасники, які посіли І-ІІІ місця у змаганнях з видів спорту, 

нагороджуються дипломами (грамотами) Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України. 

Команди, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандному заліку 

нагороджуються дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України. 
 

12. Строки та порядок подання заявок та інших документів 

 на участь у заході  

 

Попередні заявки на участь у Спартакіаді надаються до 17 вересня 2021 

року до Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на електронну 

адресу: noufvs@ukr.net. Форма довільна з визначенням видів спорту, в яких 

буде брати участь навчальний заклад. 

Попередня заявка на участь у змаганнях з виду спорту подається не 

пізніше як за три дні до початку заходу за телефонами: 099 064 65 02,            

068 139 22 92  або у відповідній вайбер-групі, або на електронну адресу: 

noufvs@ukr.net, форма довільна із зазначенням фактичної кількості учасників 

змагань. 

Представник команди в день змагань подає до суддівської колегії 

наступні документи: 

– надруковану іменну заявку (прізвище та ім’я учасників змагань 

друкуються повністю) за формою (додаток 1), завірену підписом та печаткою 

лікаря, підписом керівника та печаткою закладу освіти; 

– технічну заявку; 

– копію технічного звіту про проведення І етапу змагань (додаток 3).   

На кожного учасника змагань подаються наступні документи: 

– учнівський квиток з фотокарткою (довідка  з фото); 

– свідоцтво про народження / паспорт  громадянина України (учням до 

14 років/ з 14 років і старше, відповідно) або копію завірену підписом 

директора та печаткою закладу освіти. 

 

  Примітка: при відсутності будь-якого з вищезазначених документів 

спортсмени або команди до змагань не допускаються (або за рішенням 

суддівської колегії допускаються умовно з обов’язковим представленням до 

закінчення змагань всіх необхідних документів). 

 

Відповідальність за достовірність документів покладається на керівників 

закладів освіти.  
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13. Інші умови 

 

В день змагань, не пізніше, ніж за 2 години до початку заходу, комісія 

проводить обстеження спортивної споруди, про що складає відповідний акт 

(додаток 2).  

Спортивна споруда має бути забезпечена необхідними технічними 

засобами, спортивним обладнанням та інвентарем, державною символікою 

(прапор, гімн). 

Медичне обслуговування забезпечує заклад освіти,  на базі якого 

проводиться захід. 

Спортивним інвентарем (м’ячі, ракетки тощо) своїх учасників 

забезпечує кожний начальний заклад.  

  

Цей Регламент є офіційним викликом на змагання! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Регламенту проведення 

XVIІ обласної Спартакіади  

серед учнів спеціальних шкіл 

2021-2022 навчального року

     

     

ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь у змаганнях з_______________________ ХVIІ обласної Спартакіади 

серед учнів спеціальних шкіл 

від _____________________________________________________________ 
(СШ) 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я 

учасника 

(повністю) 

Рік  

народження 
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   школи ____________________ /____________________/ 
                                                                                     (підпис)                                        (П.І.Б.) 

М.П. 

 

 



 

 

Додаток 2 

до Регламенту проведення XVIІ 

обласної Спартакіади  серед учнів 

спеціальних шкіл  

2021-2022 навчального року 

     

     ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

         Директор _____________________ 
 

АКТ 

ГОТОВНОСТІ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ДО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

____________________________________________________________________ 
(назва заходу) 

 

в період з_______по_______   р. 
 

Ми, комісія у складі:  
 

голова комісії________________________________________________________ 

(відповідальна посадова особа за безпеки життєдіяльності, охорону праці у 

закладі освіти) 

 

члени 

комісії:_________________________________________________________ 
 

 (головний суддя змагань) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(вчитель або інший представник закладу освіти) 

 

 склали цей акт про те, що спортивна споруда 

____________________________________________________________________ 

(спортивний зал, спортивний майданчик, тощо ) 
 

____________________________________________________________________ 

(назва закладу освіти) 

  

готова до проведення__________________________________________________ 

(назва заходу) 

 

Наявна матеріально-технічна база, обладнання, інвентар відповідають правилам 

безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічним нормам та правилам проведення 

змагань 
 

____________________________________________________________________ 

(вид спорту) 
 

Голова комісії: _______________ /______________/ 

Члени комісії:  _______________ /______________ 



 

 

Додаток 3 

до Регламенту проведення XVIІ 

обласної Спартакіади  серед учнів 

спеціальних шкіл 2021-2022 

навчального року 

 

 

 

Технічний звіт про проведення  

змагань з ___________________________________________ 
               (вид змагань) 

в ___________________________________________________ 
СШ 

 

Кількість 

учнів в  

Спеціальній 

школі 

всього 

Кількість 

команд, які 

взяли участь 

у змаганнях  

 

 

Кількість 

учасників  

Терміни 

проведення  

Команди (або учасники), 

які посіли  

І, ІІ, ІІІ місце в шкільних 

змаганнях 

     

 

 

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

 

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

 

 

Директор школи  __________________      /____________________/ 
                                                                 (підпис)                                                   (П.І.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    


