
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТА СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ МИКОЛАЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

(ФІЛІЇ) КОМІТЕТУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

НА 2022 РІК 

 

№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

 

Бадмінтон 

 

1  IV літня Гімназіада України 

(відбіркові) (V ранг) 

cічень- 

березень 
5 за призначенням учні ЗЗСО  

 
  

2  IV літня Гімназіада України 

(фінал) (ІV ранг) 

лютий- 

березень 
4 Київ учні ЗЗСО  

 
  

3 Обласний етап XVІІ літньої 

Універсіади України серед 

студентів закладів вищої освіти 

2021-2022 н.р. 

лютий- 

березень 
1 НУК ім. адмірала Макарова студенти ЗВО 16 4 7 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

4 ХХІ Спортивні ігри серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти 

– обласний етап Спортивних ігор 

України 2021-2022 н.р. (І група) 

лютий-     

березень 
1 

 

за призначенням студенти 

ЗФПО 
4 1 7 

5 Спортивні ігри України серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти 

квітень-    

червень 
4 за призначенням ЗФПО 4 1 

 

– 

6 ХVІІ літня Універсіада України  

(ІІІ ранг) 
квітень 4 м. Київ ЗВО 4 1 – 

7 Всеукраїнські пляжні ігри серед 

студентів «Beach Games»)  (ІІІ ранг) 

травень- 

липень 
5 за призначенням ЗВО   – 

8 
ІІ Всеукраїнські пляжні ігри серед 

учнів «Beach Games»)  (ІV ранг) 

травень- 

липень 
5 за призначенням 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО 

  – 

9 V літня Гімназіада України 

(відбіркові) (VІ ранг) 

вересень- 

грудень  
6 за призначенням учні ЗЗСО      

10 Обласний етап XVIІІ літньої 

Універсіади України серед 

студентів закладів вищої освіти 

2022-2023 н.р. 

жовтень  1 

Національний університет 

кораблебудування ім. адм. 

Макарова 

студенти ЗВО 16 4 7 

11 ХХІІ Спортивні ігри серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти – обласний етап 

Спортивних ігор України  2022-

2023 н.р. (І група) 

жовтень- 

листопад 
4 за призначенням 

студенти 

ЗФПО 
4 1 7 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

12 Чемпіонат України «Шкільна 

бадмінтонна ліга» (відбіркові) 
листопад 2 м. Миколаїв учні ЗЗСО    

13 
Чемпіонат України «Шкільна 

бадмінтонна ліга» (фінал) (IV ранг) 
грудень 5 м. Київ 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО  

8 2 - 

 

баскетбол 

1 XVІІ літня Універсіада України 

(зональні) (чоловіки) (ІV ранг) 

січень- 

березень 
6 за призначенням ЗВО 12 2  

2 

XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 н.р. 

(зональні) (юнаки) 

03.03.2022 

04.03.2022 
2 

м. Миколаїв, м. Баштанка,  

м. Вознесенськ, м. Очаків,  

м. Первомайськ, с. Бузьке,  

с. Горохівка, с. Чорноморка, 

смт. Воскресенське 

учні ЗЗСО 532 72 54 

3 

XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 

н.р.(зональні) (дівчата) 

10.03.2022 

11.03.2022 
2 

м. Миколаїв, м. Баштанка, 

м. Вознесенськ, м. Очаків,  

м. Первомайськ, с. Бузьке, 

с.Горохівка, с. Чорноморка, 

смт. Воскресенське 

учні ЗЗСО 420 72 54 

4 XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 н.р. (фінал) 

(юнаки) 

15.03.2022 

16.03.2022 
2 м. Миколаїв учні ЗЗСО 216 36 11 

5 XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 н.р. (фінал) 

(дівчата)  

17.03.2022 

18.03.2022 
2 м. Миколаїв учні ЗЗСО 216 36 11 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

6 Обласні змагання серед ДЮСШ  

2006-2008 рр.н. (юнаки, дівчата) 

28.04.2022 

29.04.2022 
2 м. Вознесенськ учні  ДЮСШ   50 5 4 

7 XVІІ літня Універсіада України 

(фінал) (чоловіки) (ІІІ ранг) 
квітень  6 м. Київ ЗВО 12 2 – 

8 XVIІІ обласна Спартакіада серед 

учнів  спеціальних шкіл  

2022-2023 н.р. (юнаки)  

листопад  2 
Миколаївська спеціальна 

школа № 2, м.Вознесенськ 
учні СШ 80 8 10 

9 XVIІІ обласна Спартакіада серед 

учнів  спеціальних шкіл  

2022-2023 н.р. (дівчата) 

листопад  2 
Миколаївська спеціальна 

школа № 2, м.Вознесенськ 
учні СШ 80 8 10 

10 Обласний етап XVIІІ літньої 

Універсіади України серед 

студентів закладів вищої освіти 

2022-2023 н.р. (жінки) 

листопад-  
грудень  

3 

Чорноморський 

національний університет 

імені Петра Могили 

студенти ЗВО 48 4 7 

11 Обласний етап XVIІІ літньої 

Універсіади України серед 

студентів закладів вищої освіти 

2022-2023 н.р. (чоловіки) 

листопад  3 

Чорноморський 

національний університет 

імені Петра Могили 

студенти ЗВО 48 4 7 

12 Всеукраїнські змагання серед учнів 

«Спортивна надія України»  

(IV ранг) (дівчата) 

листопад 5 
Донецька обл. 

Луганська обл. 

ДЮСШ, 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О 

   

13 Всеукраїнські змагання серед учнів 

«Спортивна надія України»  

(IV ранг) (чоловіки) 

листопад 5 
Донецька обл. 

Луганська обл. 

ДЮСШ, 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О 

   



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

 

баскетбол 3х3 

1 ІV літня Гімназіада України  

(зони) (юнаки)  (V ранг) 

січень- 

березень 
6 за призначенням 

 учні ЗЗСО   

 
  

 

2 ІV літня Гімназіада України 

(відбіркові) (дівчата) (V ранг) 

січень- 

березень   
6 за призначенням учні ЗЗСО     

 

3 ІV літня Гімназіада України  

(фінал) (юнаки)  (ІV ранг) 

лютий- 

березень 
6 Київ 

 учні ЗЗСО   

 
  

 

4 ІV літня Гімназіада України (фінал) 

(дівчата) (V ранг) 

лютий- 

березень   
6 Київ учні ЗЗСО     

 

5 Спортивні ігри України серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 2021-2022 н.р. 

(фінал) 

березень-

травень  
5 за призначенням ЗП(ПТ)О   

 

6 ХХІ Спортивні ігри серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти 

– обласний етап Спортивних ігор 

України  2021-2022 н.р. (юнаки)  

(І група) 

12.04.2022 

13.04.2022 
2 

Миколаївськй фаховий 

коледж транспортної 

інфраструктури 

 студенти 

ЗФПО 
32 8 7 

7 ХХІ Спортивні ігри серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти 

– обласний етап Спортивних ігор 

України  2021-2022 н.р. (дівчата)  

(І група) 

19.04.2022 

20.04.2022 
2 

Миколаївськй фаховий 

коледж транспортної 

інфраструктури 

 студенти 

ЗФПО 
32 8 7 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

8 Чемпіонат України серед команд 

юнаків «Шкільна баскетбольна ліга 

3х3» сезону 2021-2022 років  

(ІV ранг) 

квітень- 

травень 
5 за призначенням учні ЗЗСО    

9 Чемпіонат України серед команд 

дівчата «Шкільна баскетбольна ліга 

3х3» сезону 2021-2022 років (ІVранг) 

квітень- 

травень 
5 за призначенням учні ЗЗСО    

10 Спортивні ігри України серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти (дівчата) 

квітень-     

червень 
5 за призначенням ЗФПО 4 1 

 

– 

11 Спортивні ігри України серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти (юнаки) 

квітень-     

червень 
5 

 

за призначенням ЗФПО 4 1 

 

– 

12 V літня Гімназіада України  

(відбіркові) (юнаки)  (VІ ранг) 

вересень- 

грудень  
6 за призначенням 

 учні ЗЗСО   

 
  

 

13 V літня Гімназіада України 

(відбіркові) (дівчата) (VІ ранг) 

вересень- 

грудень  
6 за призначенням учні ЗЗСО     

 

14 XXII обласні Молодіжні спортивні 

ігри серед учнів ЗП(ПТ)О - 

Обласний етап спортивних ігор 

України 2022-2023 н.р. (юнаки)  

 

06.12.2022 

08.12.2022 

 

3 

Миколаївське вище 

професійне училище 

суднобудування 

ЗП(ПТ)О  

м. Миколаєва 

 

28 

 

7 

 

4 

15 XXII обласні Молодіжні спортивні 

ігри серед учнів ЗП(ПТ)О - 

Обласний етап спортивних ігор 

України 2022-2023 н.р. (дівчата) 

14.12.2022 

15.12.2022 

 

2 

Миколаївський професійний 

ліцей будівництва та сфери 

послуг 

ЗП(ПТ)О 

м. Миколаєва 

 

20 

 

5 

 

4 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

 

бокс 
 

1 IV літня Гімназіада України 

(відбіркові) (V ранг) 

січень- 

березень   
5 за призначенням учні ЗЗСО     

2 Обласні змагання серед ДЮСШ  

2005-2008 рр.н. (юнаки, дівчата) 

17.03.2022 

18.03.2022 
2 м. Первомайськ учні ДЮСШ  40 2 3 

3 IV літня Гімназіада України (фінал) 

(ІV ранг) 

07.03.2022 

13.03.2022  
7 м.Умань 

збірна команда 

учнів ЗЗСО   
8 2 - 

4 Чемпіонат України серед учнів 

2008-2009 р.н. (юнаки) (ІV ранг) 

06.06.2022 

12.06.2022 
6 за призначенням 

збірні команди 

учнів ЗЗСО   
   

5 V літня Гімназіада України 

(відбіркові) (VІ ранг) 

вересень 

грудень  
7 за призначенням 

збірна команда 

учнів ЗЗСО   
   

6 Всеукраїнські змагання серед учнів 

«Спортивна надія України»  

(IV ранг)  

листопад 5 
Донецька обл. 

Луганська обл. 

ДЮСШ, 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О 

   

 

боротьба вільна 
 

1 ІІ Всеукраїнські ігри з єдиноборств 

серед учнів «Combat Games» 

(відбіркові) (V ранг) 

січень- 

лютий 
5 за призначенням учні ЗЗСО  

 
  

2 IV літня Гімназіада України 

(відбіркові) (V ранг) 

січень- 

лютий 
5 за призначенням учні ЗЗСО  

 
  

3 II Всеукраїнські ігри з єдиноборств 

серед учнів «Combat Games» 

(фінал) (IV ранг) 

лютий- 

березень 
5 за призначенням   учні ЗЗСО  12 2 - 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

4 
IV літня Гімназіада України (фінал) 

(ІV ранг) 

лютий- 

березень 
4 м.Суми 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО  

12 2 - 

5 
V літня Гімназіада України 

(відбіркові) (VІ ранг) 

вересень- 

грудень 

 

6 за призначенням 
збірні команди 

учнів ЗЗСО  
   

6 Всеукраїнські змагання серед учнів 

«Спортивна надія України»  

(IV ранг) 

листопад 5 
Донецька обл. 

Луганська обл. 

ДЮСШ, 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О 

   

 

боротьба греко-римська 
 

1 ІІ Всеукраїнські ігри з єдиноборств 

серед учнів «Combat Games» 

(відбіркові) (V ранг) 

січень- 

лютий 
5 за призначенням учні ЗЗСО  

 
  

2 IV літня Гімназіада України 

(відбіркові) (V ранг) 

січень-  

лютий 
5 за призначенням учні ЗЗСО     

3 ІІ Всеукраїнські ігри з єдиноборств 

серед учнів «Combat Games» 

(фінал) (ІV ранг) 

лютий- 

березень 
5 за призначенням 

 збірні команди 

учні ЗЗСО   
  

4 
IV літня Гімназіада України (фінал) 

(ІV ранг) 

лютий- 

березень 
4 м.Суми 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО  

20 3 - 

5 Обласні змагання серед ДЮСШ 

2005-2008 рр.н. (юнаки) 

15.04.2022 

16.04.2022 
2 м. Миколаїв учні ДЮСШ  50 5 5 

6 Обласні змагання серед ДЮСШ 08.09.2022 2 м. Баштанка учні ДЮСШ  50 5 5 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

2006-2008 рр.н. (юнаки) 09.09.2022 

7 Чемпіонат України серед студентів 

(IІІ ранг) 

вересень- 

жовтень 
4 за призначенням ЗВО 4 2 – 

8 V літня Гімназіада України 

(відбіркові) (VІ ранг) 

вересень-

грудень  
5 за призначенням 

 учні ЗЗСО   

 
   

9 
Всеукраїнські змагання серед учнів 

«Спортивна надія України»  

(IV ранг) 

листопад 

 
5 

Донецька обл. 

 Луганська обл. 

збірні команди 

учнів ЗЗСО, 

ДЮСШ, 

ЗП(ПТ)О 

17 2 - 

 

важка атлетика 
 

1 Обласні змагання серед ДЮСШ 

2005-2008 рр.н. (юнаки) 

25.03.2022 

26.03.2022 
2 смт. Врадіївка учні ДЮСШ    

2 Чемпіонат України серед студентів 

(IІІ ранг) 

23.04.2022 

27.04.2022 
5 м. Камянець-Подільський студенти ЗВО    

3 ХVІІ літня Універсіада України 

(фінал) (ІІІ ранг) 
травень 3 за призначенням ЗВО 16 2 – 

4 
Всеукраїнські змагання серед учнів 

«Спортивна надія України» 

(IV ранг) 

листопад 

       
5 

Донецька, Луганська 

область 

збірні команди 

учнів ЗЗСО, 

ДЮСШ, 

ЗП(ПТ)О   

10 2 - 

велоспорт 

1 Відкритий Чемпіонат України 

Меморіалу ЗТУ Тофана В.В. (парна 

гонка, гонка-критеріум) 

серпень- 

вересень 
3 м. Первомайськ учні ДЮСШ    



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

 

веслування академічне 

1 ХVІІ літня Універсіада України 

(фінал) (ІІІ ранг) 

30.04.2022 

02.05.2022 
3 м. Дніпро ЗВО 22 2 – 

 

веслування на байдарках і каное 

1 Обласні змагання серед учнів 

ДЮСШ 2006-2009 рр.н. (юнаки, 

дівчата) 

вересень 2 с.Щербані учні ДЮСШ  20 4 5 

 

волейбол 

1 XVІІ літня Універсіада України 

(зональні) (чоловіки) (ІV ранг) 

січень- 

березень 
6 за призначенням ЗВО 12 2 – 

2 XVІІ літня Універсіада України 

(зональні) (жінки) (ІV ранг) 

січень- 

березень 
6 за призначенням ЗВО 12 2 – 

3 Відкритий турнір «Кубок Г.М. 

Сорокіна» (юнаки, дівчата) 
лютий 2 м. Первомайськ учні ДЮСШ    

4 Обласний етап XVIІ літньої 

Універсіади України серед 

студентів закладів вищої освіти 

2021-2022 н.р. (жінки) 

лютий- 

березень 
3 МНАУ студенти ЗВО 48 4 7 

5 Обласний етап XVІІ літньої 

Універсіади України серед 

студентів закладів вищої освіти 

2021-2022 н.р. (чоловіки) 

лютий- 

березень 
3 МНАУ студенти ЗВО 48 4 7 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

6 

XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 н.р. 

(зональні) (юнаки) 

08.02.2022 

09.02.2022 
2 

м. Баштанка, м. Миколаїв,  

м. Вознесенськ, м. Очаків,  

м. Первомайськ, с. Бузьке,  

с. Горохівка, с. Чорноморка, 

смт. Воскресенське 

учні ЗЗСО 780 128 96 

7 

XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 н.р. 

(зональні) (дівчата) 

10.02.2022 

11.02.2022 
2 

м. Баштанка, м. Миколаїв,  

м. Вознесенськ, м. Очаків,  

м. Первомайськ, с. Бузьке,  

с. Горохівка, с. Чорноморка, 

смт. Воскресенське 

учні ЗЗСО 780 128 96 

8 XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 н.р. 

(фінальні) (юнаки) 

15.02.2022 

16.02.2022 
2 м. Миколаїв учні ЗЗСО 216 16 9 

9 XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 н.р. 

(фінальні) (дівчата) 

17.02.2022 

18.02.2022 
2 м. Миколаїв учні ЗЗСО 216 16 9 

10 Обласний етап чемпіонату України 

серед юнаків  «Шкільна 

волейбольна ліга України» сезону 

2021-2022 років (зональні) 

лютий- 
березень 

2 за призначенням 
команди учнів 

ЗЗСО 
300 36 36 

11 ХХІ Спортивні ігри серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти 

– обласний етап Спортивних ігор 

України  2021-2022 н.р. (юнаки)  

(ІІ група) 

лютий- 
березень  

1 

Первомайський медичний 

фаховий коледж, 

Новобузький коледж МНАУ 

 студенти 

ЗФПО 
60 6 7 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

12 
XVIII обласна Спартакіада серед 

учнів загальносвітніх шкіл-

інтернатів  2022-2023 н.р. (юнаки) 
лютий- 

березень 

2 за призначенням учні ЗОШІ 70 7 5 

13 
XVIII обласна Спартакіада серед 

учнів загальносвітніх шкіл-

інтернатів  2022-2023 н.р. (дівчата) 
лютий- 

березень 

2 за призначенням учні ЗОШІ 70 7 5 

14 ХХІ Спортивні ігри серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти 

– обласний етап Спортивних ігор 

України  2021-2022 н.р. (дівчата)  

(ІІ група) 

лютий- 
березень  

1 

Первомайський медичний 

фаховий коледж, 

Новобузький коледж МНАУ 

 студенти 

ЗФПО 
60 6 7 

15 Чемпіонат України «Дитяча ліга» 

серед дівчат сезону 2021-2022 

років (IV ранг) 

лютий- 

травень 
10 за призначенням 

ДЮСШ, 

СНЗСП, 

СДЮШОР 

12 2 - 

16 Чемпіонат України «Студентська 

ліга» сезону 2021-2022 років  

(жінки) (ІІІ ранг) (зони) 

січень-  

березень 
6 за призначенням ЗВО 12 1 – 

17 Чемпіонат України «Студентська 

ліга» сезону 2021-2022 років (вища 

ліга - чоловіки) (ІІІ ранг) (зони) 

січень-  

березень 
6 за призначенням ЗВО 12 2 – 

18 Чемпіонат України «Студентська 

ліга» сезону 2021-2022 років (І ліга 

- чоловіки) (ІІІ ранг) (зони) 

січень-  

березень 
6 за призначенням ЗВО 12 2 – 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

19 Чемпіонат України «Дитяча ліга» 

серед юнаків сезону 2021-2022 

років (IV ранг) 

лютий- 

травень 
10 за призначенням 

ДЮСШ, 

СНЗСП, 

СДЮШОР 

12 2 - 

20 ХХІ Спортивні ігри серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти 

– обласний етап Спортивних ігор 

України  2021-2022 н.р. (юнаки)  

(І група) 

15.03.2022 

18.03.2022 
4 

Технолого-економічний 

коледж МНАУ 

 студенти 

ЗФПО 
96 6 7 

21 ХХІ Спортивні ігри серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти 

– обласний етап Спортивних ігор 

України  2021-2022 н.р. (дівчата)  

(І група)  

29.03.2022 

01.04.2022 
4 

Технолого-економічний 

коледж МНАУ 

 студенти 

ЗФПО 
96 8 7 

22 Обласний етап чемпіонату України 

серед учнів ЗЗСО «Шкільна 

волейбольна ліга України» сезону 

2021-2022 років (юнаки, дівчата) 

(фінал) 

березень-

квітень 
2 за призначенням учні ЗЗСО 192 32 16 

23 Спортивні ігри України серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 2021-2022 н.р. 

(фінал) 

березень-

травень  
 за призначенням ЗП(ПТ)О    

24 Чемпіонат України серед команд 

юнаків «Шкільна волейбольна ліга» 

сезону 2021-2022 років (IV ранг) 

березень-

травень 
8 за призначенням 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО 

12 2 - 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

25 Чемпіонат України серед команд 

дівчат «Шкільна волейбольна ліга» 

сезону 2021-2022 років (IV ранг) 

березень-

травень 
8 за призначенням 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО  

12 2 - 

26 Чемпіонат України «Студентська 

ліга» сезону 2021-2022 років  

(жінки) (ІІІ ранг) (фінал) 

квітень- 

травень 
6 за призначенням ЗВО 12 1 – 

27 Чемпіонат України «Студентська 

ліга» сезону 2021-2022 років (вища 

ліга - чоловіки) (ІІІ ранг) (фінал) 

квітень- 

травень 
6 за призначенням ЗВО 12 2 – 

28 Чемпіонат України «Студентська 

ліга» сезону 2021-2022 років (І ліга 

- чоловіки) (ІІІ ранг) (фінал) 

квітень- 

травень 
6 за призначенням ЗВО 12 2 – 

29 Спортивні ігри України серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти (дівчата) 

квітень-     

червень 
6 за призначенням ЗФПО 12 2 

 

– 

30 Спортивні ігри України серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти (юнаки) 

квітень-     

червень 
6 за призначенням ЗФПО 12 2 – 

31 XVІІ літня Універсіада України 

(фінал) (чоловіки) (ІІІ ранг) 
травень 6 за призначенням ЗВО 12 2 – 

32 XVІІ літня Універсіада України  

 (фінал) (жінки) (ІІІ ранг)  
травень  6 за призначенням ЗВО 12 2 – 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

33 Обласні змагання серед ДЮСШ 

2006-2009 рр.н. (юнаки, дівчата) 
жовтень 2 м. Первомайськ ДЮСШ  80 6 8 

34 Відкритий турнір «Кубок пам’яті 

тренера Л.Давиденка» (юнаки, 

дівчата) 

жовтень 3 м. Первомайськ учні ДЮСШ    

35 

XXII обласні Молодіжні спортивні 

ігри серед учнів ЗП(ПТ)О - 

Обласний етап спортивних ігор 

України 2022-2023 н.р. (юнаки, 

дівчата)  

08.11.2022 

 

 

3 

м. Нова Одеса 

(Новоодеський професійний 

аграрний ліцей), 

м. Первомайськ 

(ДЮСШ з видів спорту ім. 

В.В. Тофана), 

смт.Березнегувате (ДЮСШ) 

 

ЗП(ПТ)О 

районів 

Миколаївської 

області 

 

 

90 

 

 

9 

 

 

12 

36 XXII обласні Молодіжні спортивні 

ігри серед учнів ЗП(ПТ)О - 

Обласний етап спортивних ігор 

України 2022-2023 н.р. (юнаки) 

15.11.2022 

18.11.2022 

 

4 

Миколаївське вище 

професійне училище  

суднобудування 

ЗП(ПТ)О 

м.Миколаєва 
85 7 5 

37 XXII обласні Молодіжні спортивні 

ігри серед учнів ЗП(ПТ)О - 

Обласний етап спортивних ігор 

України 2022-2023 н.р. (дівчата) 

22.11.2022 

24.11.2022 

 

3 

Миколаївський професійний 

ліцей будівництва та сфери 

послуг 

ЗП(ПТ)О 

м. Миколаєва 

 

75 

 

7 

 

5 

38 XXII обласні Молодіжни спортивні 

ігри серед учнів ЗП(ПТ)О - 

Обласний етап спортивних ігор 

України 2022-2023 н.р. (юнаки, 

дівчата) (фінал) 

29.11.2022 

30.11.2022 
2 

м. Вознесенськ 

(Вознесенський 

професійний аграрний 

ліцей, ДЮСШ) 

ЗП(ПТ)О 

районів 

Миколаївської 

області 

120 11 8 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

39 
Обласний етап XVIІІ літньої 

Універсіади України серед 

студентів закладів вищої освіти 

2022-2023 н.р. (чоловіки) 

листопад  3 

Миколаївський 

національний аграрний 

університет 

студенти ЗВО 48 4 7 

40 Обласний етап XVIІІ літньої 

Універсіади України серед 

студентів закладів вищої освіти 

2022-2023 н.р. (жінки) 

листопад  3 

Миколаївський 

національний аграрний 

університет 

студенти ЗВО 48 4 7 

41 ХХІІ Спортивні ігри серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти – обласний етап 

Спортивних ігор України  2022-

2023 н.р. (юнаки) (ІІ група) 

листопад  1 

Новобузький коледж 

МНАУ, Первомайський 

медичний фаховий коледж 

 студенти 

ЗФПО 
72 6 12 

42 Всеукраїнські змагання серед учнів 

«Спортивна надія України»  

(юнаки) (IV ранг)  

листопад  5 
Донецька обл. 

Луганська обл. 

збірні команди 

учнів ЗЗСО   
12 2 - 

43 Всеукраїнські змагання серед учнів 

«Спортивна надія України» 

(дівчата) (IV ранг)  

листопад  5 
Донецька обл. 

Луганська обл. 

збірні команди 

учнів ЗЗСО   
12 2 - 

44 XІХ обласна Спартакіада серед 

учнів загальносвітніх шкіл-

інтернатів  2022-2023 н.р. (юнаки) 

листопад  2 за призначенням учні ЗОШІ 70 7 5 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

45 ХХІІ Спортивні ігри серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти – обласний етап 

Спортивних ігор України  2022-

2023 н.р. (дівчата) (ІІ група) 

листопад- 
грудень  

1 

Новобузький коледж 

МНАУ, 

Первомайський медичний 

фаховий коледж 

 студенти 

ЗФПО 
72 6 12 

46 XІХ обласна Спартакіада серед 

учнів загальносвітніх шкіл-

інтернатів 2022-2023 н.р. (дівчата) 

грудень  2 за призначенням учні ЗОШІ 70 7 5 

 

волейбол пляжний  

1 IV літня Гімназіада України (зони) 

(юнаки) (ІV ранг)  

січень-  

лютий 
4 за призначенням 

збірні команди 

 учнів ЗЗСО  
2+2 2  

2 IV літня Гімназіада України (зони) 

(дівчата) (ІV ранг)  

січень-  

лютий 
4 за призначенням 

збірні команди 

 учнів ЗЗСО  
2+2 2  

3 IV літня Гімназіада України (фінал) 

(юнаки) (ІV ранг) 
лютий 4 м.Київ 

збірні команди 

 учнів ЗЗСО  
2+2 2  

4 IV літня Гімназіада України (фінал) 

(дівчата) (ІV ранг) 
лютий 4 м.Київ 

збірні команди 

 учнів ЗЗСО  
2+2 2  

5 Всеукраїнські пляжні ігри серед 

студентів «Beach Games») 

(чоловіки) (ІІІ ранг) 

травень- 

липень 
5 за призначенням ЗВО 2 1 – 

6 Всеукраїнські пляжні ігри серед 

студентів «Beach Games» (жінки) 

(ІІІ ранг) 

травень- 

липень 
5 за призначенням ЗВО 2 1 – 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

7 ІІ Всеукраїнські пляжні ігри серед 

учнів «Beach Games» (юнаки)  

(IV ранг) 

травень- 

липень 
5 за призначенням 

збірні команди 

 учнів ЗЗСО  
2 1 - 

8 ІІ Всеукраїнські пляжні ігри серед 

учнів «Beach Games» (дівчата) 

(IV ранг) 

травень- 

липень  
5 за призначенням 

збірні команди 

 учнів ЗЗСО  
2 1 - 

гандбол 

1 XVІІ літня Універсіада України 

(зональні) (жінки) (ІII ранг) 

січень- 

березень 
5 за призначенням ЗВО 14 2 – 

2 Чемпіонат України серед учнів 

(юнаки 2008 р.н.) (фінал) (IV ранг) 

квітень- 

травень 
4 за призначенням ЗЗСО, ДЮСШ 14 2 - 

3 Чемпіонат України серед учнів 

(дівчата 2008 р.н.) (фінал)  (IV ранг) 

квітень- 

травень 
4 за призначенням ЗЗСО, ДЮСШ 14 2 - 

4 

XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 р.н. 

(зональні) (юнаки)  

 

19.04.2022 

20.04.2022 
2 

м. Новий Буг, м. Миколаїв,  

м. Снігурівка,  

м. Первомайськ 

м. Вознесенськ, с. Бузьке,  

с. Коблево, с. Степове, 

смт. Воскресенське 

учні ЗЗСО 280 40 30 

5 

XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 р.н. 

(зональні) (дівчата)  

21.04.2022 

22.04.2022 
2 

м. Новий Буг, м. Снігурівка, 

м. Вознесенськ,  

м. Первомайськ 

м. Миколаїв, с. Коблево,  

с. Бузьке, с. Степове, 

смт. Воскресенське 

учні ЗЗСО 280 40 30 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

6 XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 н.р. 

(юнаки) (фінал) 

12.05.2022 

13.05.2022 
2 смт. Доманівка учні ЗЗСО 128 18 10 

7 
XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 н.р. 

(дівчата) (фінал) 

17.05.2022 

18.05.2022 
2 м. Миколаїв учні ЗЗСО 128 18 10 

8 XVІІ літня Універсіада України  

(фінал) (жінки) (ІІІ ранг)  

 

квітень- 

травень 
5 м. Львів ЗВО 14 2 – 

9 Чемпіонат України «Шкільна 

гандбольна ліга України» сезону 

2021-2022 (фінал) (юнаки, дівчата) 

(IVранг) 

квітень- 

травень  
3 за призначенням 

збірні команди 

учнів ЗЗСО   
14 2 - 

10 Чемпіонат України серед жіночих 

команд ЗВО (Студентська 

гандбольна ліга України) (зональні) 

(IV ранг) 

вересень- 

грудень 
4 за призначенням  студенти ЗВО    

11 Обласні змагання серед ДЮСШ 

2006-2009 рр.н. (юнаки, дівчата) 
жовтень 2 м. Миколаїв учні ДЮСШ  80 8 8 

 

гімнастика художня 

1 
IV літня Гімназіада України (фінал) 

(ІV ранг) 

01.03.2022 

04.03.2022 
4 м. Біла Церква 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО  

8 2 - 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

 

дзюдо 

1 ІІ Всеукраїнські ігри єдиноборств 

серед учнів «Combat Games» 

(фінал)  (ІV ранг) 

лютий- 

березень 
5 за призначенням ЗЗСО     

2 IV літня Гімназіада України (фінал) 

(ІV ранг) 

24.03.2022 

26.03.2022 
3 м. Суми 

збірна команда 

 учнів ЗЗСО  
8+8 2 - 

3 Обласні змагання серед ДЮСШ 

2005-2008 рр.н. (юнаки, дівчата) 

08.04.2022 

09.04.2022 
2 м.Очаків учні ДЮСШ  50 10 10 

4 V літня Гімназіада України 

(відбіркові) (VІ ранг) 

вересень 

грудень  
6 за призначенням учні ЗЗСО      

 

карате 

1 ІІ Всеукраїнські ігри єдиноборств 

серед учнів «Combat Games» 

(фінал) (ІV ранг) 

лютий- 

березень 
5 за призначенням 

команди  

учнів ЗЗСО  
   

 

кіберспорт (електронний спорт) 

1 Всеукраїнські змагання серед учнів 

(кібербаскетбол) (ІV ранг) 

лютий- 

березень 
5 за призначенням ЗЗСО  

 
  

2 Всеукраїнські змагання серед 

студентів (кібербаскетбол)  

(ІІІ ранг) 

лютий- 

березень 
5 за призначенням ЗВО     

3 Всеукраїнські ігри серед учнів  

«E-Sport Games» - І тур (ІV ранг) 

за 

призначенням 
5 м. Київ ЗЗСО    



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

4 Всеукраїнські ігри серед учнів  

«E-Sport Games» -  ІІ тур (ІV ранг) 

за 

призначенням 
5 м. Київ ЗЗСО    

5 
Всеукраїнські ігри серед студентів 

«E-Sport Games» - І тур (ІV ранг) 

за 

призначенням 
5 за  призначенням ЗВО    

6 Всеукраїнські ігри серед студентів  

«E-Sport Games» -  ІІ тур (ІV ранг) 

за 

призначенням 
5 за  призначенням ЗВО    

 

легка атлетика 

1 IV літня Гімназіада України 

(відбіркові) (V ранг) 

січень- 

березень 
5 за призначенням учні ЗЗСО     

2 
IV літня Гімназіада України (фінал) 

(ІV ранг) 
березень 3 м. Київ 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО  

20 2 - 

3 Спортивні ігри України серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 2021-2022 н.р. 

(фінал) 

березень-

травень  
 за призначенням ЗП(ПТ)О    

4 XXI обласні Молодіжні спортивні 

ігри серед учнів ЗП(ПТ)О - 

Обласний етап спортивних ігор 

України 2021-2022 н.р. 

27.04.2022 

28.04.2022 
2 за призначенням ЗП(ПТ)О 150 15 8 

5 XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 н.р. 

(юнаки, дівчата) (фінал) 

28.04.2022 

29.04.2022 
2 м. Миколаїв учні ЗЗСО 480 48 20 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

6 XVІІ літня Універсіада України 

(фінал) (ІІІ  ранг)  
квітень  3 м. Івано-Франківськ ЗВО 20 2 – 

7 V літня Гімназіада України 

(відбіркові) (VІ ранг) 

вересень- 

грудень  
7 за призначенням  учнів ЗЗСО      

8 Всеукраїнські змагання з 

легкоатлетичного багатоборства 

серед учнів пам’яті ЗТ СРСР 

А.Я.Коваленка (IV ранг) 

листопад 2 за призначенням ЗЗСО, ДЮСШ    

9 Всеукраїнські змагання  пам’яті 

ЗТУ С. Операйла (IV ранг) 

листопад- 

грудень  
3 м. Суми 

збірні команди 

учнів ЗЗСО   
20 2 - 

 

плавання 

1 
IV літня Гімназіада України (фінал) 

(ІV ранг) 

лютий- 

березень 
4 м. Кам’янське 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО  

12 2 - 

2 XVІІ літня Універсіада України 

(фінал) (ІІІ ранг)  
березень 4 м. Кам’янське ЗВО 3 1 – 

 

пляжна боротьба 

1 Всеукраїнські змагання серед учнів  

(IV ранг) 
лютий 3 м. Суми 

команди  учнів 

ЗЗСО  
12 2 - 

2 ІІ Всеукраїнські пляжні ігри серед 

учнів «Beach Games»  (IV ранг) 

травень- 

липень  
3 за призначенням 

збірні команди 

 учнів ЗЗСО 
20 2 – 

3 Всеукраїнські пляжні ігри серед 

студентів «Beach Games» (ІІІ ранг) 

травень- 

липень 
5 за призначенням ЗВО 8 1 – 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

 

пляжний гандбол 
 

1 ІІ Всеукраїнські пляжні ігри серед 

учнів «Beach Games» (юнаки)  

(IV ранг) 

травень- 

липень  
3 за призначенням 

збірні команди 

 учнів ЗЗСО  
8 1 - 

2 ІІ Всеукраїнські пляжні ігри серед 

учнів «Beach Games» (дівчата)  

(IV ранг) 

травень- 

липень  
3 за призначенням 

збірні команди 

 учнів ЗЗСО 
8 1 - 

3 Всеукраїнські пляжні ігри серед 

студентів «Beach Games» (жінки) 

(ІІІ ранг) 

травень- 

липень 
5 за призначенням ЗВО 10 1 – 

4 
Чемпіонат України серед учнів 

2010-2011 р.н. (юнаки) (IV ранг) 

06.06.2022 

10.06.2022 
4 Херсонська обл. 

збірні команди 

учнів ЗЗСО, 

ДЮСШ 

8 1 - 

5 
Чемпіонат України серед учнів 

2010-2011 р.н. (дівчата) (IV ранг) 

06.06.2022 

10.06.2022 
4 Херсонська обл. 

збірна команда 

учнів ЗЗСО, 

ДЮСШ   

8 1 - 

6 Чемпіонат України серед студентів 

(жінки) (IІІ ранг)  

17.06.2022 

21.06.2022 
5 Херсонська обл.. студенти ЗВО    

 

пляжний футбол 
 

1 ІІ Всеукраїнські пляжні ігри серед 

учнів «Beach Games» (юнаки) 

(IV ранг) 

травень- 

липень  
5 за призначенням 

збірні команди 

учнів ЗЗСО   
18 2 – 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

2 ІІ Всеукраїнські пляжні ігри серед 

учнів «Beach Games» (дівчата)  

(IV ранг) 

травень- 

липень  
5 за призначенням 

збірні команди 

 учнів ЗЗСО 
18 2 – 

3 Всеукраїнські пляжні ігри серед 

студентів «Beach Games» 

(чоловіки) (ІІІ ранг) 

травень- 

липень 
5 за призначенням ЗВО 12 1 – 

4 Кубок України серед ЗВО (ІІІ ранг) 

(чоловіки) 
червень 5 за призначенням ЗВО 10 2 – 

 

скелелазіння 

1 Чемпіонат України серед студентів 

(трудність, швидкість, болдеринг, 

багатоборство) на природному 

рельєфі (ІІІ ранг) 

13.10.2022 

17.10.2022 
6 м. Южноукраїнськ студенти ЗВО   

 

 

2 Чемпіонат України серед закладів 

позашкільної освіти 

(трудність, швидкість, болдеринг, 

багатоборство)  (IVранг) 

20.10.2022 

23.10.2022 
4 м.Кропівницький ЗПО    

спортивне орієнтування 

1 
IV літня Гімназіада України (фінал) 

(ІV ранг) 

10.03.2022 

14.03.2022 
4 Олешки (Херсонська обл.) 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО  

   

стрибки у воду 

1 XVІІ літня Універсіада України  

(фінал) (ІІІ ранг) 

12.03.2022 

17.03.2022 
6 м. Київ ЗВО 3 1 – 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

2 ІV літня Гімназіада України (фінал) 

(ІV ранг) 
березень 6 за призначенням 

збірні команди 

учнів 
   

теніс настільний 

1 IV літня Гімназіада України 

(відбіркові) (VІ ранг) 
січень 6 за призначенням учні ЗЗСО     

2 Обласний етап XVIІ літньої 

Універсіади України серед 

студентів закладів вищої освіти 

2022-2023 н.р. 

лютий 1 

Чорноморський 

національний університет 

імені Петра Могили 

студенти ЗВО 16 4 7 

3 
IV літня Гімназіада України (фінал)   

(VІ ранг) 

02.02.2022 

06.02.2022 

 

5 м. Чернігів 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО  

4 2 - 

4 Обласні змагання серед ДЮСШ 

2006-2008 рр.н. (юнаки, дівчата) 

30.03.2022 

31.03.2022 
2 м.Вознесенськ учні ДЮСШ  20 5 5 

5 Спортивні ігри України серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 2021-2022 н.р. 

(фінал) 

березень-

травень  
 за призначенням ЗП(ПТ)О    

6 Спортивні ігри України серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти 

квітень-     

червень 6 за призначенням ЗФПО 4 1 

– 

7 V літня Гімназіада України 

(відбіркові) (VІ ранг) 

вересень- 

грудень  
6 за призначенням 

збірні команди 

учнів ЗЗСО   
   



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

8 XXII обласні Молодіжни спортивні 

ігри серед учнів ЗП(ПТ)О -

Обласний етап Спортивних ігор 

України 2022-2023 навчального 

року (дівчата) 

25.10.2022 1 ВПУ №21 м.Миколаєва ЗП(ПТ)О 20 5 5 

9 XXII обласні Молодіжни спортивні 

ігри серед учнів ЗП(ПТ)О -

Обласний етап Спортивних ігор 

України 2022-2023 навчального 

року (юнаки) 

28.10.2022 1 ВПУ №21 м.Миколаєва ЗП(ПТ)О 28 7 5 

10 ХХІІ Спортивні ігри серед 

 студентів закладів фахової 

передвищої освіти – обласний етап 

Спортивних ігор України  2022-2023 

н.р. (юнаки) (І група) 

жовтень  1 

Миколаївський фаховий 

коледж транспортної 

інфраструктури 

 студенти 

ЗФПО 
16 8 7 

11 ХХІІ Спортивні ігри серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти – обласний етап 

Спортивних ігор України 2022-2023 

н.р. (дівчата) (І група) 

жовтень  1 

Миколаївський фаховий 

коледж транспортної 

інфраструктури 

 студенти 

ЗФПО 
16 8 7 

12 ХХІІ Спортивні ігри серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти – обласний етап 

Спортивних ігор України  2022-

2023 н.р. (юнаки, дівчата) (ІІ група) 

жовтень  1 
м. Первомайськ, 

 м. Вознесенськ 

 студенти 

ЗФПО 
18 6 10 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

13 
XVIІІ обласна Спартакіада серед 

учнів спеціальних шкіл   

2022-2023 н.р. 

жовтень  1 

Миколаївська ДЮСШ для 

осіб з інвалідністю, 

м.Вознесенськ 

учні СШ 30 7 10 

14 XІХ обласна Спартакіада серед 

учнів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів 2022-2023 н.р. (юнаки, 

дівчата) 

жовтень  1 

Миколаївська  

ДЮСШ для осіб з 

інвалідністю 

 

учні ЗОШІ 24 8 5 

15 

XXІІ обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2022-2023 н.р. 

(зональні) 

29.11.2022 

30.11.2022 
2 

м. Баштанка, м. Вознсенськ,  

м. Миколаїв, м. Очаків, 

м. Первомайськ, с. Бузьке, 

смт. Березанка,  

с. Мішково-Погорілове 

учні ЗЗСО 120 9 6 

16 Обласний етап XVIІІ літньої 

Універсіади України серед 

студентів закладів вищої освіти 

2022-2023 н.р. 

листопад 1 

Чорноморський 

національний університет 

імені Петра Могили 

студенти ЗВО 16 4 7 

17 
XXІІ обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2022-2023 н.р. (фінал) 

08.12.2022 

09.12.2022 
2 м. Миколаїв учні ЗЗСО 54 18 8 

 

тхеквондо ВТФ 

1 ІІ Всеукраїнські ігри єдиноборств 

серед учнів «Combat Games» 

(фінал)  (ІV ранг) 

лютий- 

березень 
2 м.Київ ЗЗСО     



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

2 
IV літня Гімназіада України (фінал) 

(ІV ранг) 

12.02.2022 

13.02.2022 
2 м. Івано-Франківськ 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО 

12 2 - 

3 Всеукраїнські ігри з єдиноборств 

серед студентів «Combat Games» 

(фінал) (ІІІ ранг) 

10.06.2022 

11.06.2022  
2 м. Одеса  ЗВО 4 1 – 

фехтування 

1 
IV літня Гімназіада України (фінал) 

(ІV ранг) 

09.03.2022 

15.03.2022 
7 м. Миколаїв 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО  

24 4 - 

2 ХVІІ літня Універсіада України  

(ІІІ ранг) 
квітень 7 за призначенням ЗВО 24 2 – 

 

футбол 

1 
XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 р.н. 

(зональні) (юнаки)  

 

06.04.2022 

07.04.2022 
2 

м. Вознесенськ, м. Очаків, 

м. Первомайськ, 

 м. Миколаїв, смт. Казанка, 

с. Дорошівка, смт. Березанка, 

с. Галіцинове, с. Широке 

учні ЗЗСО 760 90 54 

2 XXI обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2021-2022 р.н. (фінал) 

(юнаки) 

13.04.2022 

14.04.2022 
2 м. Миколаїв учні ЗЗСО 300 36 11 

3 Обласні змагання серед студентів 

закладів вищої освіти 2021-2022 

н.р. 

квітень 3 

Національний університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

ЗВО 60 4 7 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

4 XVІІ літня Універсіада України 

(зональні) (чоловіки) (ІІІ ранг) 
квітень 5 за призначенням ЗВО 18 2 – 

5 
IV літня Гімназіада України 

(зональні) (дівчата) (ІV ранг) 

квітень- 

травень  
5 м. Миколаїв 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО  

18 2 - 

6 
IV літня Гімназіада України 

(зональні) (юнаки) (ІV ранг) 

квітень- 

травень  
5 м. Миколаїв 

збірні 

команди учнів 

ЗЗСО  

18 2  

7 Всеукраїнські змагання серед учнів 

(юнаки) (IV ранг) 

квітень- 

 травень  
4 

Київська обл.,  

м. Біла Церква 

збірні команди 

 учнів ЗЗСО  
18 2 - 

8 Всеукраїнські змагання серед учнів 

(дівчата) (IV ранг) 

квітень-  

травень  
4 

Київська обл.,  

м. Біла Церква 

збірні команди 

 учнів ЗЗСО  
18 2 - 

9 Обласний етап XVIІ літньої 

Універсіади України серед 

студентів закладів вищої освіти 

2021-2022 н.р. (чоловіки) 

квітень- 
травень  

3 м. Миколаїв студенти ЗВО 72 4 7 

10 Чемпіонат України серед ЗВО 

(фінал) (чоловіки) (ІІІ ранг) 
травень 5 за призначенням ЗВО 18 2 – 

11 IV літня Гімназіада України (фінал) 

(дівчата) (ІV ранг) 
травень  8 за призначенням   ЗЗСО  18 2 - 

12 IV літня Гімназіада України (фінал) 

(юнаки) (ІV ранг) 
травень  8 за призначенням   ЗЗСО  18 2  

13 Всеукраїнські змагання з футболу 

«Шкіряний м’яч» (зональні) 
травень 2 за призначенням ЗЗСО    



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

14 
ХVІІ літня Універсіада України 

(фінал) (чоловіки) (ІІІ ранг) 
травень 5 за призначенням ЗВО 24 2 – 

15 Всеукраїнські змагання  серед учнів 

«Шкіряний м’яч» сезон 2021-2022 

років (2011 р.н і молодші)  (фінал) 

(ІV ранг) 

06.06.2022 

08.06.2022 
3 за призначенням ЗЗСО    

16 Всеукраїнські змагання  серед учнів 

«Шкіряний м’яч» сезон 2021-2022 

років (2009 р.н і молодші)  (фінал) 

(ІV ранг) 

15.06.2022 

17.06.2022 
3 за призначенням ЗЗСО    

17 
Обласні змагання серед ДЮСШ 

2006-2008 рр.н. (зональні) (юнаки)  
вересень 2 

м. Первомайськ, м.Очаків 

м. Снігурівка,  

смт. Арбузинка 

учні ДЮСШ  250 15 12 

18 Обласні змагання серед ДЮСШ 

2006-2008 рр.н. (фінал) (юнаки)  
вересень 2 м.Миколаїв учні ДЮСШ  120 8 12 

19 Відкритий турнір пам’яті ЗТУ  

Л.Г. Кривицького (юнаки 2009-

2010 рр.н.) 

вересень 2 м. Первомайськ ДЮСШ    

20 
V літня Гімназіада України 

(відбіркові) (юнаки) (VІ ранг)  

вересень- 

грудень  
6 за призначенням учні ЗЗСО      

21 V літня Гімназіада України 

(відбіркові) (дівчата) (VІ ранг)  

вересень- 

грудень  
6 за призначенням 

учні ЗЗСО   

 
   



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

22 

XXІІ обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2022-2023 н.р. 
жовтень 2 

смт. Казанка, с. Широке, 

м. Вознесенськ, м. Очаків, 

с. Дорошівка, м. Миколаїв, 

смт. Березанка,  

с. Галіцинове, 

м. Первомайськ 

учні ЗЗСО 612 72 54 

23 XXІІ обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2022-2023 н.р. 
жовтень 2 м. Миколаїв учні ЗЗСО 300 36 11 

 

футзал (міні-футбол) 

1 Спортивні ігри України серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 2021-2022 н.р. 

(фінальни змагання) 

березень-

травень  
 за призначенням ЗП(ПТ)О    

2 ХХІ Спортивні ігри серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти 

– обласний етап Спортивних ігор 

України 2021-2022 н.р. (юнаки, 

дівчата) (І група) 

квітень-

травень 
4 

 

Миколаївський фаховий 

коледж транспортної 

інфраструктури 

ЗФПО 10 2 7 

3 Чемпіонат України серед ЗВО  

(чоловіки) (ІІІ ранг) 
квітень 5 за призначенням студенти ЗВО    

4 Спортивні ігри України серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти (дівчата) 

 квітень -    

червень 
5 за призначенням ЗФПО 10 2 

– 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

5 Спортивні ігри України серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти (юнаки) 

 квітень -      

червень 
5 за призначенням ЗФПО 10 2 

– 

6 XVIІ обласна Спартакіада серед 

учнів  спеціальних шкіл 2021-2022 

н.р. (юнаки) 

травень  2 

КЗ «Новопетрівська 

спеціальна школа», 

за призначенням 

учні СШ 100 10 14 

7 
XXII обласні Молодіжні спортивні 

ігри серед учнів ЗП(ПТ)О - 

обласний етап спортивних ігор 

України 2022-2023 навчального 

року (юнаки) 

04.10.2022 

06.10.2022 
3 

м. Вознесенськ 

(Центральний стадіон), 

смт Арбузинка 

(центральний стадіон), 

смт.Березнегувате  

(стадіон «Колос») 

ЗП(ПТ)О 

районів 

Миколаївської 

області 

 

110 

 

12 

 

12 

8 XXII обласні Молодіжні спортивні 

ігри серед учнів ЗП(ПТ)О - 

обласний етап спортивних ігор 

України 2022-2023 навчального 

року (юнаки) 

18.10.2022 

21.10.2022 
4 

м. Миколаїв, стадіон 

ДЮСШ № 3 

ЗП(ПТ)О 

м.Миколаєва 
85 7 4 

9 XXII обласні Молодіжні спортивні 

ігри серед учнів ЗП(ПТ)О - 

обласний етап спортивних ігор 

України 2022-2023 навчального 

року (юнаки) (фінал) 

26.10.2022 

27.10.2022 
2 м. Вознесенськ 

ЗП(ПТ)О 

районів 

Миколаївської 

області 

60 6 4 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

10 ХХІІ Спортивні ігри серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти – обласний етап 

Спортивних ігор України  2022-

2023 н.р. (юнаки) (І група) 

жовтень  4 

Миколаївськй фаховий 

коледж транспортної 

інфраструктури 

 студенти 

ЗФПО 
80 8 7 

11 ХХІІ Спортивні ігри серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти – обласний етап 

Спортивних ігор України  2022-

2023 н.р. (дівчата) (І група) 

жовтень- 

листопад 
4 за призначенням ЗФПО 4 1 7 

 

шахи 

1 IV літня Гімназіада України 

(відбіркові) (V ранг) 

січень- 

березень 
5 за призначенням учні ЗЗСО     

2 Чемпіонат України серед учнів  

(IV ранг) 

за 

призначенням 
3 за призначенням 

збірна команда 

 учнів ЗЗСО  
4 2 - 

3 XXI обласні Молодіжні спортивні 

ігри серед учнів ЗП(ПТ)О (юнаки, 

дівчата) 

02.03.2022 1 за призначенням 
ЗП(ПТ)О 

м. Миколаєва 
40 12 5 

4 Обласні змагання серед ДЮСШ 

2006-2008 рр.н. (юнаки, дівчата) 

22.04.2022 

23.04.2022 
2 м.Миколаїв учні ДЮСШ  15 5 3 

5 Спортивні ігри України серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти 

квітень-     

червень 
5 за призначенням ЗФПО 4 1 

– 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

6 IV літня Гімназіада України (фінал) 

(ІV ранг) 
квітень 5 м. Івано-Франківськ 

збірні команди 

 учнів ЗЗСО  
4 2 - 

7 Чемпіонат України серед студентів 

(ІІІ ранг) 

за 

призначенням 
3 за призначенням студенти ЗВО    

8 V літня Гімназіада України 

(відбіркові) (VІ ранг) 

вересень- 

грудень  
6 за призначенням учні ЗЗСО    

9 ХХІІ Спортивні ігри серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти – обласний етап 

Спортивних ігор України  2022-

2023 н.р. (юнаки, дівчата) (ІІ група) 

жовтень  1 
м. Первомайськ, 

 м. Вознесенськ 

 студенти 

ЗФПО 
18 6 10 

10 XІХ обласна Спартакіада серед 

учнів загальноосвітніх шкіл-

інтернатів 2022-2023 н.р. (юнаки, 

дівчата) 

жовтень  1 
м. Миколаїв, обласний 

шаховий клуб  
учні ЗОШІ 24 8 5 

11 

XXІІ обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2022-2023 н.р. 

(юнаки) (зона) 

жовтень 2 

м. Вознесенськ, м. Очаків, 

м. Первомайськ,  

м. Миколаїв, смт. Казанка, 

с. Дорошівка, смт. Березанка, 

с. Галицинове, с. Широке 

учні ЗЗСО 612 72 54 

12 XXІІ обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2022-2023 н.р. 

(юнаки) (фінал) 

 

жовтень 2 м. Миколаїв учні ЗЗСО 300 36 11 



№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

13 

XXІІ обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2022-2023 н.р. (зона) 

 

листопад 2 

м. Баштанка, м. Миколаїв,  

м. Первомайськ, м. Очаків, 

м. Вознсенськ, с. Бузьке, 

смт. Березанка,  

с. Мішково-Погорілове, 

учні ЗЗСО 120 9 6 

14 ХХІІ Спортивні ігри серед 

студентів закладів фахової 

передвищої освіти – обласний етап 

Спортивних ігор України  2022-

2023 н.р. (І група) (юнаки, дівчата) 

листопад  1 

м. Миколаїв, 

ДЮСШ «Обласний шахово-

шашковий клуб» ім. 

Шелеста М.В. 

 студенти 

ЗФПО 
24 8 7 

15 XXІІ обласні Спортивні ігри серед 

учнів ЗЗСО у 2022-2023 н.р. (фінал) 
грудень 2 м. Миколаїв учні ЗЗСО 54 18 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фізкультурно-оздоровчі заходи, наради, семінари 

№  

з/п 
Назва заходу 

Строк початку/ 

закінчення 

Трива-

лість   

  

Місце    

проведення  

заходу 

Учасники   

заходу 

Загальна кількість 

учасників, 

з них: 

спортс-

менів 

трене-

рів 
суддів 

1 

Семінар-нарада з проведення апробації 

проєкту тестів та нормативів щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості 

учнівської та студентської молоді (он-лайн) 

січень 2 за призначенням ЗЗСО, ЗВО    

2 

Всеукраїнський семінар-нарада керівників 

відокремлених підрозділів щодо плану 

діяльності КФВС МОН на 2022 рік 

січень- 

березень 
1 м. Київ 

КФВС МОН, 

відокремлені 

підрозділи 

КФВС МОН 

   

3 
Всеукраїнські Спортивні ігри серед учнів 

ЗП(ПТ)О «Козацька наснага» (відбіркові) 

січень- 

червень 2 м. Миколаїв  

ЗП(ПТ)О 

Миколаївської 

області 

   

4 
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів "Спортивні ігри школярів" 

січень- 

грудень 5 за призначенням ЗЗСО    

5 

Семінар для викладачів закладів вищої освіти 

з впровадження програми Президента 

України "Здорова Україна" (он-лайн) 

лютий 2 за призначенням ЗВО    

6 

Семінар з методичних і наукових аспектів 

запровадження формувального оцінювання 

результатів навчання галузі "Фізична 

культура" в практику діяльності пілотних 

шкіл реформи "Нової української школи" 

лютий 2 за призначенням ЗЗСО, ЗВО    



7 

Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів «СпортКрафт Геймз 

Онлайн» (зимові ігри) 

лютий 21 за призначенням ЗЗСО, ЗП(ПТ)О    

8 

Семінари для вчителів фізичної культури, 

хореографів з підготовки шкільних груп з 

підтримки (команд  з чирлідингу) 

лютий - 

березень 
 за призначенням ЗЗСО    

9 
Всеукраїнський спортивно-інтерактивний 

захід серед дітей та молоді #OlympicLab 

лютий -               

грудень 
1 за призначенням 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О, 

ЗФПО, ЗВО 

   

10 

IV Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів «Cool Games» - І дивізіон  

 (2012-2013 р.н.) (обласний етап) (фінальні) 

березень -  

квітень 
2 за призначенням учні ЗЗСО    

11 

IV Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів «Cool Games» - ІІ дивізіон  

 (2009-2011 р.н.) (обласний етап) (фінальні) 

березень -  

квітень 
2 за призначенням учні ЗЗСО    

12 

IV Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів «Cool Games» - ІІІ дивізіон 

(2005-2008 р.н.) (обласний етап) (фінальні) 

березень -  

квітень 
2 за призначенням учні ЗЗСО    

13 

Всеукраїнський спортивно-масовий захід 

серед дітей "Олімпійське лелеченя" (обласний 

етап) (фінальні) 

березень -  

червень 
2 за призначенням учні ЗЗСО    

14 

Семінар з впровадження проєкту тестів та 

нормативів щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості учнівської та студентської 

молоді 

квітень 2 за призначенням ЗЗСО, ЗВО    

15 

Всеукраїнський семінар-нарада з проведення  

IV Всеукраїнського фізкультурно-

оздоровчого заходу серед учнів «Cool Games» 

квітень - 

травень 

 

3 м. Київ 
КФВС МОН, 

ЗЗСО 
   



16 

IV Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів «Cool Games» - І дивізіон  

 (2012-2013 р.н.) (фінал) 

квітень - 

травень 
3 м. Київ учні ЗЗСО 8 1 - 

17 

IV Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів «Cool Games» - ІІ дивізіон  

 (2009-2011 р.н.) (фінал) 

квітень - 

травень 
3 м. Київ учні ЗЗСО 6 1 - 

18 

IV Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів «Cool Games» - ІІІ дивізіон 

(2005-2008 р.н.) (фінал) 

квітень - 

травень 
3 м. Київ учні ЗЗСО 8 1 - 

19 
ІV Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів "Cool Games" (Гранд фінал) 

квітень - 

травень 
1 м. Київ учні ЗЗСО    

20 

Спортивні ігри України серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

2021-2022 н.р. (фінал) 

квітень - 

травень 
5 за призначенням ЗП(ПТ)О    

21 

Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний 

фестиваль серед учнів «Козацький гарт» 

(обласний етап) (фінальні) 

квітень - 

червень 
4 за призначенням 

команди учнів 

ЗЗСО   
14 2 - 

22 

Спортивні ігри України серед учнів закладів 

фахової передвищої освіти 2021-2022 н.р. 

(фінал) 

квітень - 

червень 
7 за призначенням ЗФПО    

23 

Семінар для викладачів закладів вищої освіти 

з впровадження програми Президента 

України "Здорова Україна" 

травень 2 за призначенням ЗВО    

24 
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід «Вуличний гандбол» серед учнів 
травень 3 за призначенням ЗЗСО    

25 
Всеукраїнська Спартакіада серед допризовної 

молоді 

травень 

 
4 за призначенням ЗЗСО   12 2 - 



26 

Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів "Фестиваль рухової 

активності школярів JuniorZ" 

травень 1 за призначенням ЗЗСО    

27 
Всеукраїнський біговий фізкультурно-

оздоровчий захід серед студентів 
травень 1 за призначенням ЗВО    

28 

Всеукраїнський семінар-нарада з проведення 

Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого 

заходу серед учнів "Challenge Fest"   

травень 2 за призначенням 
КФВС МОН, 

ЗЗСО 
   

29 
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів "Challenge Fest" (юнаки) 
травень 2 за призначенням 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О 
   

30 
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів "Challenge Fest" (дівчата) 
травень 2 за призначенням 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О 
   

31 

Всеукраїнські змагання з футболу Спеціальної 

Олімпіади України серед учнів і студентів  в 

рамках Європейського футбольного тижня 

травень 2 за призначенням 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О, 

ЗФПО, ЗВО 

   

32 
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів "Рух - це здорово!" 
01.06.2022 1 за призначенням 

КФВС МОН, 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О 

   

33 

Всеукраїнські пляжні ігри серед учнів "Beach 

Games" з Cool Games - І дивізіон - 2012-2013 

р.н. 

травень -  

липень 
5 за призначенням ЗЗСО    

34 

Всеукраїнські пляжні ігри серед учнів "Beach 

Games" з Cool Games - ІІ дивізіон - 2009-2011 

р.н. 

травень -  

липень 
5 за призначенням ЗЗСО    

35 

Всеукраїнські пляжні ігри серед учнів "Beach 

Games" з Cool Games - ІІІ дивізіон - 2005-2008 

р.н. 

травень -  

липень 
5 за призначенням ЗЗСО    



36 
Всеукраїнські пляжні ігри серед студентів 

"Beach Games" з Cool Race" 

травень -  

липень 
5 за призначенням ЗВО    

37 
Всеукраїнські пляжні ігри серед студенток 

"Beach Games" з Cool Race" 

травень -  

липень 
5 за призначенням ЗВО    

38 

Cемінар для вчителів із впровадження 

модельної навчальної програми «Фізична 

культура. 5-6 класи» та програми Президента 

України "Здорова Україна" до закладів 

загальної середньої освіти Миколаівської, 

Херсонської областей 

червень 3 Миколаїв ЗЗСО    

39 

Семінар з методичних і наукових аспектів 

вдосконалення процесу фізичного виховання 

учнівської молоді та реалізації програми 

"Здорова Україна" в закладах загальної 

середньої освіти 

червень 2 за призначенням ЗЗСО, ЗВО    

40 
Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий 

стан фізичного виховання в ЗДО 

червень -

серпень 
  ЗДО    

41 

Всеукраїнський семінар-практикум щодо 

розвитку фізичної культури та спортивної 

підготовки серед учнівської молоді 

серпень 4 м. Київ 

КФВС МОН, 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О 

   

42 

Нарада з питань впровадження проєкту тестів 

та нормативів щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості учнівської та студентскої 

молоді (он-лайн) 

серпень 1 за призначенням ЗЗСО, ЗВО    

43 

Нарада з питань впровадження модельної 

програми з фізичної культури реформи "Нової 

української школи" та програми Президента 

України "Здорова Україна" до закладів 

загальної середньої освіти (он-лайн) 

серпень 2 за призначенням ЗЗСО    



44 

Семінар з впровадження формувального 

оцінювання результатів навчання галузі 

"Фізична культура" в практику діяльності 

закладів освіти реформи "Нової української 

школи" (он-лайн) 

серпень 2 за призначенням ЗЗСО, ЗВО    

45 

Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний 

фестиваль серед учнів «Козацький гарт» 

(фінал) 

вересень - 

жовтень 
4 за призначенням 

команди учнів 

ЗЗСО   
14 2 - 

46 
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед дітей «Олімпійське лелеченя» 
вересень 3 за призначенням ЗЗСО   12 2  

47 
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід "European School Sport Day" (он-лайн) 
вересень 1 за призначенням ЗЗСО    

48 

Семінар з методичних і наукових аспектів 

вдосконалення процесу фізичного виховання 

студентської молоді та реалізації програми 

"Здорова Україна" в закладах вищої освіти 

(он-лайн) 

вересень 2 за призначенням ЗВО    

49 Всеукраїнський Олімпійський урок  вересень 1 за призначенням 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О, 

ЗФПО, ЗВО 

   

50 
Всеукраїнський масовий захід до Дня 

фізичної культури і спорту України 
вересень 3 за призначенням 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О, 

ЗФПО, ЗВО 

   

51 

Спортивні ігри України серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти 2022-2023 

н.р. (відбіркові) 

вересень -

грудень 
5 за призначенням 

збірні 

команди 

областей, 

ЗФПО 

   



52 

Спортивні ігри України серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти  

2022-2023 н. р. (відбіркові) 

вересень -

грудень 
5 за призначенням ЗП(ПТ)О    

53 
Всеукраїнський спортивно-масовий захід 

«Олімпійський тиждень» 

вересень - 

жовтень 
7 за призначенням 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О, 

ЗФПО, ЗВО 

   

54 

Всеукраїнський семінар-нарада з проведення 

Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого 

заходу серед учнів "Cool Race"   

вересень - 

жовтень 
2 за призначенням 

КФВС МОН, 

ЗЗСО 
   

55 
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів "Cool Race" (юнаки) 

вересень - 

жовтень 
2 за призначенням 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О 
   

56 
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів "Cool Race" (дівчата) 

вересень - 

жовтень 
2 за призначенням 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О 
   

57 

Обласний фізкультурно-інтерактивний захід 

серед учнів та студентів «Олімпійці серед 

нас» 

вересень - 

жовтень 
  за призначенням 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О, 

ЗФПО, ЗВО 

   

58 

Всеукраїнські спортивні ігри України серед 

учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти «Козацька наснага» (фінал) 

вересень - 

жовтень 
4 за призначенням ЗП(ПТ)О    

59 

Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед студентів до Міжнародного дня 

студентського спорту 

20.09.2022 1 м. Миколаїв ЗВО    

60 

Обласний етап Всеукраїнського 

фізкультурно-оздоровчого заходу серед 

студентів «COOL RACE» (чоловіки) 

20.09.2022 1 за призначенням ЗВО    

61 

Обласний етап Всеукраїнського 

фізкультурно-оздоровчого заходу серед 

студентів «COOL RACE» (жінки) 

20.09.2022 1 за призначенням ЗВО    



62 

«Козацький гарт» - XXІІ обласні Спортивні 

ігри серед учнів ЗЗСО у 2022-2023 н.р. 

(зональні) 

 

жовтень 2 за призначенням ЗЗСО    

63 
«Козацький гарт» -  XXІІ обласні Спортивні 

ігри серед учнів ЗЗСО у 2022-2023 н.р. (фінал) 
жовтень 2 за призначенням ЗЗСО    

64 Cool Games (І дивізіон) - XІХ обласна 

Спартакіада серед учнів загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів 2022-2023 н.р. 

жовтень  1 
за призначенням 

 
учні ЗОШІ 48 6 12 

65 Cool Games (ІІ дивізіон) - XІХ обласна 

Спартакіада серед учнів загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів 2022-2023 н.р. 

жовтень  1 
за призначенням 

 
учні ЗОШІ 36 6 12 

66 Cool Games (ІІІ дивізіон) - XІХ обласна 

Спартакіада серед учнів загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів 2022-2023 н.р. 

жовтень  1 за призначенням учні ЗОШІ 36 6 12 

67 Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів "Спортивна надія України 

"Cool Games - ІІ дивізіон - 2009-2011 р.н." 

листопад 3 за призначенням ЗЗСО    

68 V Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів "Cool Games" - І дивізіон 

(2013-2014 р.н.) (обласний етап) 

листопад 2 

 

за призначенням учні ЗЗСО 270 32 54 

69 V Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів "Cool Games" - ІІ дивізіон 

(2010-2012 р.н.) (обласний етап) 

листопад 2 

 

за призначенням учні ЗЗСО 210 32 54 

70  V Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів "Cool Games" - ІІІ дивізіон 

(2006-2009 р.н.) (обласний етап) 

листопад 2 

 

за призначенням учні ЗЗСО 270 32 54 



71 Всеукраїнські змагання з баскетболу 

Спеціальної Олімпіади України серед учнів і 

студентів  в рамках Європейського 

баскетбольного тижня 

листопад 2 за призначенням 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О, 

ЗФПО, ЗВО 

   

72 
Всеукраїнський конкурс «Інноваційний урок 

фізичної культури з елементами футболу» 
листопад 5 м. Київ ЗЗСО    

73 
Обласні онлайн-змагання з видів спорту та 

рухових активностей серед учнів та студентів 

листопад -

грудень 
 за призначенням 

ДЮСШ,ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О, 

ЗФПО, ЗВО 

   

74 
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед учнів «СпортКрафт Геймз 

Онлайн» (Осінні ігри) 

листопад -

грудень 
21 за призначенням 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О 

 

   

75 Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий 

захід серед студентів «СпортКрафт Геймз 

Онлайн (Осінні ігри) 

листопад -

грудень 
21 за призначенням ЗФПО, ЗВО    

76 
Всеукраїнський семінар-нарада керівників 

відокремлених підрозділів за результатами 

діяльності КФВС МОН у 2022 році 

грудень 1 м. Київ 

КФВС МОН, 

відокремлені 

підрозділи 

КФВС МОН 

   

77 
Всеукраїнський семінар-нарада щодо 

розвитку фізичного виховання та спортивної 

підготовки серед учнівської молоді 

за 

призначенням 
1 за призначенням 

КФВС МОН, 

ЗЗСО, 

ЗП(ПТ)О 

   

78 Всеукраїнський семінар-нарада щодо 

реалізації розвитку фізичного виховання та 

спорту серед студентської молоді 

за 

призначенням 
1 за призначенням 

КФВС МОН, 

ЗФПО, ЗВО 
   



79 
Всеукраїнський семінар-нарада з досвіду 

роботи в закладах дошкільної освіти 

за 

призначенням 
 за призначенням 

КФВС МОН, 

ЗДО 
   

80 Всеукраїнський семінар-нарада з досвіду 

роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

за 

призначенням 
 за призначенням 

КФВС МОН, 

ДЮСШ 
   

81 Всеукраїнський семінар-нарада з досвіду 

роботи закладів загальної середньої освіти 

за 

призначенням 
 за призначенням 

КФВС МОН, 

ЗЗСО 
   

82 Всеукраїнський семінар-нарада з досвіду 

роботи закладів вищої освіти 

за 

призначенням 
 за призначенням 

КФВС МОН, 

ЗВО 
   

83 Всеукраїнський семінар-нарада з досвіду 

роботи закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

за 

призначенням 
 за призначенням 

КФВС МОН, 

ЗП(ПТ)О 
   

 


