
 

Про проведення щорічного оцінювання  фізичної 

підготовленості населення України у 2021 році 

 

 

 Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 

2015 р. № 1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості населення України» (зі змінами) Міністерство молоді 

та спорту України здійснює координацію заходів центральних та місцевих 

органів виконавчої влади щодо проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України (далі – щорічне оцінювання). 

 Враховуючи вищезазначене, Міністерством було рекомендовано 

заінтересованим органам виконавчої влади забезпечити здійснення заходів щодо 

організації та проведення щорічного оцінювання ураховуючи вимоги постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID–19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV–2» (листи Мінмолодьспорту 

від 22.07.2021 №№ 6345/5.1,  6346/5.1, 6347/5.1,  6348/5.1). 

 З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 від проведення у 2021 році щорічного оцінювання 

утрималися Тернопільська та Херсонська області, Служба безпеки України, 

Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнський центр фізичної 

підготовленості населення «Спорт для всіх», Всеукраїнське фізкультурно-

спортивне товариство «Колос» агропромислового комплексу України.          

 Іншими заінтересованими органами виконавчої влади щорічне оцінювання 

проведено з дотриманням відповідних обмежувальних протиепідемічних 

заходів. 

 Враховуючи протягом 2021 року ситуацію щодо поширення на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID–19, участь у щорічному 

оцінюванні  взяло близько 751,6 тис. осіб, що становить 1,9% (2020 рік – 0,6%) 

від загальної чисельності постійного населення України (звіт про проведення 

щорічного оцінювання  фізичної підготовленості населення України у 2021 році 

додається). 

 

 

 

 

 

 



 чоловіки жінки чоловіки жінки  чоловіки жінки  чоловіки жінки  чоловіки жінки

1

Учні закладів загальної середньої освіти, 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, у тому числі вихованці 

військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою 

військово-фізичною підготовкою, що 

надають повну загальну середню освіту

3 664 654 568 86 167 136 31 369 332 37 117 99 18 1 1 0

2

Здобувачі вищої освіти 

(крім військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти)

3 1847 1825 1039 786 325 231 94 780 493 287 720 315 405 0 0 0

3

Слухачі закладів вищої освіти державної 

форми власності, які здійснюють на 

певних рівнях вищої освіти підготовку 

курсантів (слухачів, студентів), 

ад’юнктів, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти

х х 13928 х х 3805 х х 5928 х х 3957 х х 238 х х

4

Військовослужбовці, особи рядового та 

начальницького складу Збройних Сил та 

інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів, Держспецзв’язку, 

правоохоронних органів, зокрема 

Національної поліції, рятувальних та 

інших спеціальних служб

х х 248045 х х 31550 х х 67106 х х 117989 х х 31400 х х

2

3

всього

ЗВІТ

про результати проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України у 2021 році

№ 

з/п
Показник

Кількість 

закладів освіти, 

підрозділів, 

формувань, 

підприємств, 

установ, 

організацій, що 

звітували 

(одиниць) 

Кількість осіб, які 

навчаються 

(працюють, 

проходять 

службу) у 

закладах освіти, 

підрозділах, 

формуваннях, на 

підприємствах, в 

установах, 

організаціях, що 

звітували 

Кількість осіб, які допущені 

до тестування

Кількість осіб, які

отримали результати за рівнем фізичної підготовленості

високий достатній середній низький 

4 5 16 176 7 8 9 10 11 12 13 14 15

всього

з них 

всього

з них 

всього

з них 

всього
А Б 1

з них з них 



5

Громадяни України, іноземці та особи 

без громадянства, що перебувають в 

Україні на законних підставах, 

працівники Збройних Сил та інших 

військових формувань, утворених 

відповідно до законів, Держспецзв’язку, 

правоохоронних органів (крім СБУ), 

зокрема Національної поліції, 

рятувальних та інших спеціальних 

служб

4804 1112543 487187 272591 214596 124255 72787 51468 183890 104327 79563 130699 71838 58861 48343 23639 24704


