
Додаток до листа  

Міністерства молоді та спорту України 

 

ЗВІТ  

про стан виконання Плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період 

до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація" за 2018 рік 

 

Пункти Найменування завдання 

 

Найменування заходу 

 

Кількісні та якісні показники 

 

Примітка 

 

1 Забезпечення координації 

дій усіх заінтересованих 

суб’єктів органів 

виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 

1) засідання Коор-

динаційної ради з питань 

популяризації серед 

населення оздоровчої 

рухової активності на чолі 

з Віце-прем'єр-міністром 

України 

 

На виконання доручення Віце-прем'єр-міністра 

України Кириленка В. А. від 14.12.2018             

№ 47731/3/1-18 засідання Координаційної ради 

відбулося 27 грудня 2018 року  
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  2) засідання відповідних 

рад при місцевих 

держадміністраціях 

Засідання відповідних рад при місцевих 

державних адміністраціях відбуваються 

протягом року, про що відповідними листами 

області інформують Міністерство молоді та 

спорту, а також висвітлюють інформацію на 

сайтах адміністрацій. 

Не проводилися засідання координаційної ради 

у 2018 році Київською обласною державною 

адміністрацією у зв’язку зі змінами у складі 

керівництва, а також Харківською обласною 

державною адміністрацію у зв’язку з 

відсутністю необхідності. 

Донецька, Тернопільська та Чернівецька обласні 

державні адміністрації про засідання та їх 
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кількість не поінформували 

 

2 Розроблення та зат-

вердження рекомендацій 

щодо оздоровчої рухової 

активності як документа, 

що міститиме конкретні 

вказівки стосовно обсягів, 

інтенсивності, форм і 

видів рухової активності 

для зміцнення здоров’я 

осіб різної статі та віку: 

від народження до п’яти 

років; від шести до 11 

років; від 12 до 18 років; 

від 19 до 64 років; 65 

років і старших 

 

затвердження рекоменда-

цій щодо оздоровчої 

рухової активності як 

документа, що міститиме 

конкретні вказівки 

стосовно обсягів, інтен-

сивності, форм і видів 

рухової активності для 

зміцнення здоров’я осіб 

різної статі та віку (від 

народження до п’яти 

років; від шести до 11 

років; від 12 до 18 років; 

від 19 до 64 років; 65 

років і старших) 

 

Наказом Міністерства молоді та спорту            

від 20.09.2018 № 4351 були затверджені 

Рекомендації щодо оздоровчої рухової 

активності. Рекомендації надіслані обласним та 

Київській міській державним адміністраціям для 

ознайомлення та врахування в роботі та 

повсякденному житті 

Виконано 

3 Формування інфра-

структури сучасних і 

привабливих спортивних 

споруд за місцем 

проживання, у місцях 

масового відпочинку 

громадян, на базі 

загальноосвітніх нав-

чальних закладів, що 

мають бути легко 

доступні для різних 

верств населення, 

насамперед малозабез-

продовження проведення 

моніторингу забезпечення 

населення спортивними 

майданчиками 

У регіонах України у 2018 році громадяни могли 

відвідати – 63 627 майданчиків. 

Із синтетичним покриттям – 2 134; 

З тренажерами – 5 853; 

З нестандартним тренажерним обладнанням –    

7 123; 

Тенісні корти – 1 120; 

Футбольні поля – 11 051; 

    Інші – 35 226. 

Також у багатьох областях реалізується 

бюджетна програма "Будівництво футбольних 

полів зі штучним покриттям в регіонах України" 

 

Виконано 
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печених осіб 

 

4 Формування ціннісного 

ставлення юнацтва, дітей 

та молоді до власного 

здоров’я, покращення 

фізичного розвитку та 

фізичної підготовленості з 

урахуванням вимог 

майбутньої професійної 

діяльності 

1) створення умов для 

підвищення рівня фізич-

ної підготовки молоді для 

проходження служби у 

Збройних Силах, інших 

військових формуваннях 

шляхом проведення 

відповідних фізкультурно-

спортивних заходів, у 

тому числі Всеукраїнської 

спартакіади серед 

допризовної молоді 

 

У регіонах проведено обласний етап 

Всеукраїнської спартакіади серед допризовної 

молоді, а у період 07-11 травня 2018 року у 

Харкові відбулись фінальні змагання.  

Також проведено обласні етапи Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

"Сокіл" ("Джура") та Всеукраїнського 

фізкультурно-патріотичного фестивалю 

"Козацький гарт 2018" за участі у фіналі 21 

команди (276 учасників) з 21-го регіону України 
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  2) підвищення рівня 

здоров’я молоді, сприяння 

зміцненню психічного 

здоров’я молодих людей, 

формування внутрішньої 

культури стосунків у сім’ї 

та соціальному середо-

вищі; репродуктивного 

здоров’я молоді, 

популяризації серед 

молоді знань з безпеки 

життєдіяльності 

 

Репрезентативне дослідження, проведене серед 

молоді України (вибірка 2 000 осіб) у 2018 році, 

показало, що життєві пріоритети молоді, 

порівняно із минулорічними дослідженнями, 

залишаються стабільними: сімейне щастя та 

здоров’я, кар’єра, свобода й незалежність,           

а також бажання досягнути багатства та 

можливість реалізувати свій талант і здібності, 

опанувати спеціальність. 

Респонденти молодших вікових груп мають 

більшу орієнтованість на досягнення сімейного 

щастя та здоров’я, а молодь старших вікових 

груп більшою мірою бажає досягнути 

кар’єрного успіху, реалізувати свій потенціал. 

 

З метою підвищення рівня здоров’я молоді, 

Виконано 
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популяризації та утвердження здорового і 

безпечного способу життя та культури здоров’я 

серед молоді проведено: 

- Всеукраїнський семінар, спрямований на 

посилення профілактичної роботи серед молоді. 

90 молодих представників структурних 

підрозділів, які реалізують молодіжну політику, 

обласних, Київської міської, районних 

державних адміністрацій, міських, сільських, 

селищних рад, об’єднаних територіальних 

громад мали змогу отримати знання для 

подальшого використання у регіонах, які 

представляють учасники. 

Також учасники отримали теоретичні й 

практичні навички з питань стану здоров’я 

молоді в Україні, способу життя української 

молоді, шкідливих звичок; щодо визначення 

терміну "здоровий спосіб життя", складових 

здорового способу життя, сприйняття здорового 

способу життя у підлітковому та молодіжному 

віці; опрацювання в малих групах теми 

"Позитивні та негативні наслідки 

децентралізації", "Робота з формування 

здорового способу життя в громаді"; "Соціальне 

проектування ФЗСЖ в громаді: мотиви, 

ресурси/партнери, форми впровадження, 

очікувані результати", ознайомитися з 

презентацією практик формування здорового 

способу життя в Україні. 

Загальне охоплення цільової аудиторії для 

регіонів склало понад 200 000 осіб; 
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- Всеукраїнську акцію, спрямовану на залучення 

молоді до суспільно значущої діяльності. 

Проведено майстер-класи, забезпечено роботу 

секцій, виступ волонтерського молодіжного 

театру як наочної форми демонстрації способів 

залучення молоді до суспільно значущої 

діяльності, зокрема, формування здорового і 

безпечного способу життя молоді. 120 молодих 

осіб взяли участь у заході безпосередньо. 

Охоплення цільової аудиторії склало близько   

80 000 осіб за рахунок поширення інформації за 

результатами проведення акції; 

 

- Всеукраїнську акції, спрямовану на 

підвищення рівня здоров’я молоді. 

75 осіб з числа представників молодіжних 

просторів, які працюють з молоддю, мали змогу 

використати набуті під час акції знання у 

регіонах, зокрема: отримали навички роботи з 

молоддю груп ризику (особливостей 

підліткового віку, факторів ризику та факторів 

захисту), ознайомились з роботою підліткових 

та молодіжних центрів (метою, завданнями та 

залученням зацікавлених осіб з числа молоді 

груп ризику), з особливостями використання 

профілактичних ігор під час роботи з молоддю,  

а також мали змогу отримати практичні навички 

протягом презентацій відповідних квестів, 

настільних ігор з профілактики ВІЛ/СНІДУ (гра 

"Я нова" тощо), з питань сексуального та 
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репродуктивного здоров’я в рамках 

профілактичної роботи з молоддю. 

 

Проведення інформаційно-просвітницької акції 

"Відповідальність починається з мене" надало 

можливість проаналізувати ефективність акції та 

напрацювати пропозиції щодо її подальшої 

реалізації. Охоплення цільової аудиторії склало 

до 3 000 осіб за рахунок поширення інформації 

про проведення заходу, розповсюдження 

поліграфічної продукції. 

 

Продовжується співпраця з Програмою розвитку 

ООН, Фондом народонаселення ООН в Україні 

та ЮНІСЕФ, іншими організаціями. У рамках 

Меморандуму про партнерство та співпрацю 

між Мінмолодьспортом та МБФ “Альянс 

громадського здоров’я” проведено ряд спільних 

заходів, зокрема до Дня молоді та в рамках 

проведення всеукраїнської акції, спрямованої на 

підвищення рівня здоров’я молоді 

 

  3) участь дітей з 

інвалідністю з усіх 

регіонів України у 

відбіркових та фінальних 

змаганнях Всеукраїнської 

спартакіади “Повір у 

себе” 

 

Наказом Укрцентру "Інваспорт" від 27.12.2017 

№ 195 "Про заходи щодо проведення ХХV 

Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе" серед 

дітей з інвалідністю у 2018 році" було 

затверджено Програму проведення Спартакіади. 

Всього у фінальних змаганнях "Повір у себе", 

присвяченої 27-й річниці незалежності України 

взяло участь 894 дитини з інвалідністю із 4 видів 

спорту, з яких: з порушенням слуху – 432 особи, 

Виконано 
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з порушенням зору – 105 осіб, з порушенням 

опорно-рухового апарату 259 осіб,                        

з порушенням розумового і фізичного розвитку 

– 98 осіб. Діти з інвалідністю у фінальних 

змаганнях вибороли 1 195 нагород, з яких 513 

золотих, 386 срібних та 296 бронзових медалей 

 

5 Упорядкування мережі 

центрів фізичного 

здоров’я населення 

“Спорт для всіх”              

та удосконалення 

нормативно-правової бази 

діяльності таких центрів 

 

продовження проведення 

аналізу стану забез-

печення населення 

центрами фізичного 

здоров’я населення 

“Спорт для всіх” 

 

Працюють 207 центрів фізичного здоров'я 

населення "Спорт для всіх", у тому числі 23 

обласних, 122 міських, 39 районних, 2 районних 

у містах, 21 сільських та селищних. За рік 

відкрито 4 центри, та, у зв’язку зі змінами щодо 

територіального розподілу, закрито 3. 

Піднято питання розроблення та прийняття 

нового положення про Всеукраїнський центр 

фізичного здоров’я "Спорт для всіх", а також 

внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів, що стосуються сфери оплати та 

нормування праці діяльності центру; від 

обласних державних адміністрацій були 

прийняті пропозиції, які будуть опрацьовані в 

установленому порядку 

 

Виконано 

6 Збільшення кількості 

загальнодоступних 

спортивних заходів для 

активного сімейного 

відпочинку в місцях 

масового відпочинку 

громадян; облаштування 

безпечних маршрутів для 

збільшення кількості 

загальнодоступних 

фізкультурно-оздоровчих 

заходів у місцях масового 

відпочинку населення (у 

парках, скверах, на 

пляжах тощо) 

Наказом Міністерства молоді та спорту            

від 26.06.2018 № 2997 було затверджене Типове 

положення про організацію безпечних 

пішохідних і велотуристичних маршрутів 

історичними та визначними місцями. 

Положення надіслано обласним та Київській 

міській державним адміністраціям. 

Водночас, у Миколаївській області вже 

Виконано 
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пішохідного, вело-

сипедного, водного 

туризму; створення 

мережі літніх шкіл 

плавання на відкритих 

водоймах 

 

розпочато роботу по облаштуванню маршрутів 

для пішохідного, велосипедного, водного 

туризму за 4 напрямами.  

Окрім того, Мінмолодьспортом затверджено 

Типове положення про літні школи плавання на 

відкритих водоймах (наказ від 22.01.2018 № 314, 

зареєстровано в Мін'юсті від 12.02.2018 за        

№ 158/31610). Метою таких заходів є навчання 

дітей плаванню, як одній з життєво важливих 

навичок. Наразі школи плавання та схожі 

проекти вже функціонують у Дніпропетровській, 

Донецькій, Житомирській, Запорізькій, 

Миколаївській, Тернопільській, Чернігівській та 

Херсонській областях. 

 

Працює над можливістю відкриття школи 

плавання Закарпатська область, наразі ведеться 

пошук відповідних місць для організації. 

 

За даними Всеукраїнського центру фізичного 

здоров’я населення "Спорт для всіх" всього 

проведено 531 захід, у яких взяли участь 33 157 

осіб у рамках фізкультурно-оздоровчих заходів 

для дітей "Школа плавання". 

 

У регіонах проведено такі фізкультурно-

оздоровчі та спортивні заходи: "Спортивна 

зима" (проведено 431 захід, взяли участь 45 372 

особи), "Рух заради здоров'я" з нагоди 

Всесвітнього дня здоров’я (проведено 1 396 

заходів, взяли участь 329 340), "Мама, тато, я – 
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спортивна сім’я" з нагоди Міжнародного дня 

сім’ї (проведено 393 заходи, взяли участь 93 000 

осіб), заходи з нагоди Дня Європи (проведено 

563 заходи, взяли участь 21 073 особи), "Веселі 

старти" з нагоди Міжнародного дня захисту 

дітей (проведено 445 заходів, взяли участь 79 

567 осіб), "Старти надій" за участю у фіналі 18 

команд (взяли учать 252 особи) з 18 регіонів 

України, "Спорт для всіх у парках і скверах" 

(проведено 700 заходів, взяли участь 79 567 

осіб), "Олімпійське літо" (проведено 2 616 

заходів, взяли участь 213 507 осіб), 

"Олімпійський тиждень",  всеукраїнський 

спортивно-виховний захід "Всеукраїнський 

олімпійський урок", "Олімпійське лелеченя", 

"Спорт для всіх – радість життя" з нагоди 

Міжнародного дня людей похилого віку 

(проведено 82 заходи, взяли участь 5 213 осіб), 

"Козацькі розваги" (проведено 86 заходів, взяли 

участь 5 798 осіб), заходи з нагоди Дня молоді, 

заходи з нагоди Дня незалежності України 

(проведено 282 заходи, взяли участь 45 165 

осіб), заходи з нагоди Дня фізичної культури та 

спорту (проведено 549 заходів, взяли участь 108 

955 осіб).  

Також по всій Україні регулярно проводяться 

велопробіги.  

Пройшов Всеукраїнський забіг "Зелена миля 

2018" "Зелена миля" (легкоатлетичний пробіг,    

1 миля = 1610 метрів) за участі 23 013 студентів 

з 242 закладів вищої освіти. 
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По всій Україні проходять обласні флешмоби 

"Разом до перемоги!", "Не лінуйся! Рухайся" 

(проведено 184 заходи, взяли участь 76 148 осіб) 

та інші. 

 

За даними Всеукраїнського центру фізичного 

здоров’я населення "Спорт для всіх" 

найактивніша робота по розвитку фізичної 

культури та залученню населення до рухової 

активності проводилась у Запорізькій, 

Житомирській, Одеській, Рівненській, 

Тернопільській та Хмельницькій областях 

 

7 Залучення інститутів 

громадянського сус-

пільства, у тому числі 

молодіжних та дитячих 

громадських організацій, 

до проведення заходів з 

підвищення оздоровчої 

рухової активності 

населення 

здійснення громадськими 

організаціями 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості, вете-

ранськими, молодіжними 

та дитячими гро-

мадськими організаціями 

заходів, спрямованих на 

популяризацію та 

утвердження здорового і 

безпечного способу життя 

та культури здоров’я 

 

Реалізація державної молодіжної політики 

здійснюється шляхом проведення Конкурсу з 

визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадського 

суспільства, для реалізації яких надається 

фінансова підтримка, залучаються молодіжні та 

дитячі громадські організації. У 2018 році 

реалізовано 9 проектів, які спрямовані на 

популяризацію та утвердження здорового і 

безпечного способу життя та культури здоров’я 

серед молоді, на загальну суму 1 548,3 млн грн. 

Охоплено 131 720 осіб. 

Управлінням молоді та спорту Хмельницької 

ОДА розроблено методичні рекомендації щодо 

загартовування, профілактики, виникнення 

неінфекційних захворювань, тютюнопаління та 

наркоманії, надання консультацій з питань 

використання оздоровчої рухової активності. 

Виконано 
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Управління молоді та спорту Сумської ОДА 

активно підтримує діяльність національної 

скаутської організації "Пласт", діяльність якої 

направлена на формування у дітей та молоді 

звичок здорового способу життя. 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської ОДА проведено конкурс з 

визначення програм по проведенню 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, 

розроблених інститутами громадянського 

суспільства серед громадських організацій 

області. Було визначено 6 проектів-переможців, 

спрямованих на популяризацію спорту та 

здорового способу життя: "Спортивний 

фандрейзинг", "Спортивно-туристичне 

багатоборство "Silver Race-2018", 

"Напівмарафон Чернігів-2018", "Туристичний 

сплав", "Туристичний похід "Стежками Героїв", 

"Орієнтування як спосіб життя". 

Вінницькою ОДА здійснюється співпраця з 

громадськими організаціями "Фундація 

суспільного розвитку", "Благодійний фонд 

"Волонтерський тил", Благодійним фондом 

"Здорова нація" та іншими. 

Миколаївська область співпрацює з 

громадськими організаціями ГО "Українська 

Академія лідерства", "Жінки та спорт", "Альтер-

Спорт" тощо. 

 

Громадською організацією "Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство "Україна" 
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проведено 9 всеукраїнських заходів. Число 

учасників становить 1 897 осіб. 

 

Громадською організацією "Фізкультурно-

спортивне товариство "Спартак" проведено 22 

всеукраїнських заходів. Загальне число 

учасників становить 3 720 осіб. 

 

Громадською організацією "Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 

проведено 11 всеукраїнських заходів. Загальне 

число учасників становить 77 064 особи, у тому 

числі змагання серед ветеранів 

 

8 Сприяння впровадженню 

всеукраїнськими спортив-

ними федераціями у 

навчальний процес та 

позакласну роботу з 

фізичного виховання в 

загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладах 

популярних серед дітей та 

молоді видів спорту 

(розроблення методичних 

рекомендацій, покра-

щення матеріально-

технічного забезпечення 

тощо) 

 

1) затвердження мето-

дичних рекомендацій 

щодо впровадження у 

навчальний процес та 

позакласну роботу з 

фізичного виховання в 

загальноосвітніх нав-

чальних закладах 

популярних серед дітей та 

молоді видів спорту 

 

Комітетом з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України 

підготовлено методичні рекомендації щодо 

рухової активності у закладах загальної 

середньої освіти, закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, які розміщено у 

Всеукраїнському науково-практичному журналі 

"Директор школи, ліцею, гімназії" № 3 (березень 

2018 р.) 

Виконано 

  2) впровадження все- Комітетом з фізичного виховання та спорту Виконано 
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українськими спортив-

ними федераціями, 

ветеранськими гро-

мадськими організаціями 

у навчальний процес та 

позакласну роботу з 

фізичного виховання у 

загально-освітніх та 

вищих навчальних 

закладах популярних 

серед дітей та молоді 

видів спорту 

 

Міністерства освіти і науки України 

запроваджено навчальну програму з фізичної 

культури на 2018/2019 навчальний рік, 

затверджену наказом МОН від 23.10.2017         

№ 1407, побудована за модульною системою і 

містить інваріантну (обов’язкову) складову, до 

якої належить загальна фізична підготовка, та 

варіативну складову, представлену з модулів 

різних видів спорту, а саме:  

для 5-9 класів закладів загальної середньої 

освіти – 36 модулів різних видів спорту 

(аеробіка, аквааеробіка, бадмінтон, баскетбол, 

веслування на байдарках і каное, військово-

спортивні ігри, волейбол, вправи з гирями, 

професійно-прикладна фізична культура, регбі, 

рухливі ігри, самбо, спортивне орієнтування, 

степ-аеробіка, сумо, теніс, гандбол, гімнастика, 

городки, корфбол, легка атлетика, лижна 

підготовка, настільний теніс, петанк, туризм, 

фехтування, фістбол, флорбол, футбол, хортинг, 

хореографія, чирлідинг, плавання, гольф, 

алтимат фрізбі, крос фіт);  

 

для 10-11 класів закладів загальної середньої 

освіти – 25 модулів різних видів спорту (легка 

атлетика, баскетбол, веслування на байдарках і 

каное, волейбол, вправи з гирями, гандбол, 

гирьовий хортинг, гімнастика, корфбол, 

настільний теніс, плавання, професійно-

прикладна фізична культура, самбо, спортивне 

орієнтування, танцювальний хортинг, туризм, 
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фехтування, фістбол, футбол, хортинг, 

чирлідинг, гольф, алтимат фрізбі, кросфіт) 

 

Громадською організацією "Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство "Україна" 

проведено 2 всеукраїнських змагання із числом 

учасників 160 осіб та 17 чемпіонатів з видів 

спорту (загальне число учасників становить        

2 998 осіб) 

 

9 Розроблення проектів 

повторного використання 

для будівництва 

комунальних спортивних 

комплексів, плавальних 

басейнів; організація 

виробництва модульних 

спортивних споруд із 

застосуванням сучасних 

технологій для 

задоволення потреб 

населення в оздоровчій 

руховій активності та 

забезпечення їх 

будівництва за рахунок 

коштів місцевих бюджетів 

та інших джерел, не 

заборонених 

законодавством 

 

вивчення питання 

впровадження механізму 

організації виробництва 

модульних спортивних 

споруд із застосуванням 

сучасних технологій 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства повідомило, що прийняті нові ДБН 

– "Інклюзивність будівель і споруд", які почнуть 

діяти з 1 квітня 2019. Питання буде 

переглядатись з урахуванням положень нових 

ДБН  

Не 

виконано 

10 Обґрунтування комплексу проведення щорічного За даними Комітету з фізичного виховання та Виконано 
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показників для оцінки 

рівня фізичного здоров’я 

різних верств населення 

 

оцінювання рівня фізич-

ного здоров’я населення 

спорту Міністерства освіти і науки України 

загальне число осіб (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, а також 

здобувачі вищої освіти, окрім військових 

навчальних підрозділів), допущених до 

тестування, становить 2 340 688 осіб.  

З них: мають високий рівень фізичної 

підготовленості 641 546 осіб; достатній –        

874 292 особи; середній – 609 501 особа; 

низький – 215 349 осіб 

 

11 Впровадження у засобах 

масової інформації, 

насамперед на 

телебаченні, соціальної 

реклами стосовно переваг 

оздоровчої рухової 

активності для зниження 

ризику неінфекційних 

захворювань, а також 

пізнавальних програм для 

осіб різного віку з питань 

використання рухової 

активності в процесі 

життєдіяльності та 

подолання стану 

суспільної байдужості до 

впровадження в засобах 

масової інформації 

соціальної реклами щодо 

пропаганди здорового 

способу життя, рухової 

активності з метою 

забезпечення соціальної 

активності, фізично 

здорової та духовно 

багатої особистості 

Більшість обласних державних адміністрацій 

поінформували, що соціальна реклама щодо 

переваг здорового способу життя та 

популяризації оздоровчої рухової активності 

розміщується в загальнодоступних місцях, на 

бігбордах, сітілайтах, в газетах, інформаційних 

бюлетенях, на радіо, веб-сайтах обласних 

державних адміністрацій та на веб-сайтах 

загального користування, зокрема найбільше 

інформації висвітлюється у соціальній мережі 

Facebook та на каналах Youtube. Також 

проводяться інформаційно-просвітницькі заходи 

серед громадян: лекції, семінари тощо. 

Наприклад, у Вінницькій області протягом року 

транслювався пропагандистський відеоролик 

"Фізична активність для себе", у Волинській 
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особистого здоров’я та 

здоров’я нації 

 

області – обласна інформаційно-

пропагандистська акція "Червона картка", 

"Реальність починається з тебе", у 

Миколаївській області провели 30 лекцій та 270 

бесід, у Сумській області щоденно транслюють 

тематичні передачі "На часі:спорт", "Спорт-

ревю", у Чернівецькій області відбулась 

інформаційно-профілактичний захід "Алкоголь? 

Ні, не моя тема!", у Чернігівській області 

організовано та проведено 7 013 лекцій, 81 315 

бесід, 104 тематичних вечори, 111 

відеодемонстрацій, оформлено 1 546 куточків 

здоров’я, організовані інформаційно-освітні 

кампанії до Всесвітнього дня здоров’я тощо, у 

Закарпатській області протягом року 

транслювалися тематичні відеоролики: 

"Спортивне Закарпаття", " Здорова сім’я – 

здорове суспільство", "Здоровий двір – здорова 

громада" тощо та здійснюється підтримка 

регіональної газети " Спорт-тайм", у Запорізькій 

області підготовлено телевізійний фільм "Геній 

висоти", у Рівненській області протягом року 

здійснювався випуск буклетів "Олімпійці 

Рівненщини", "Юні олімпійці Рівненщини". 

Дніпропетровська обласна державна 

адміністрація поінформувала, що в обласному 

бюджеті не передбачено коштів на 

впровадження у засобах масової інформації 

соціальної реклами стосовно переваг оздоровчої 

рухової активності. 
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Водночас, Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України повідомив, що не має 

правових підстав надавати доручення з 

організації висвітлення будь-якої тематики та 

заходів, а також інформування про результати 

такої роботи, оскільки Національна 

телекомпанія України з її філіями (раніше – 

обласні державні телерадіокомпанії, що 

підпорядковувалися Держкомтелерадіо) з січня 

2017 року перетворена у публічне акціонерне 

товариство "Національна суспільна 

телерадіокомпанія України" 

 

12 Запровадження системи 

моніторингу основних 

показників рухової 

активності різних вікових 

та соціальних верств 

населення, стимулюючих 

та стримуючих чинників 

проведення моніторингу 

основних показників 

рухової активності різних 

вікових та соціальних 

верств населення, 

стимулюючих та 

стримуючих факторів 

На виконання наказу Міністерства молоді та 

спорту України від 23.08.2018 № 3890 "Про 

проведення моніторингу основних показників 

рухової активності різних вікових та соціальних 

верств населення, стимулюючих та стримуючих 

факторів" Всеукраїнським центром фізичного 

здоров'я населення "Спорт для всіх" було 

встановлено, що до занять фізичною культурою 

та спортом серед громадян віком від 16 до        

75 років залучено близько 15% населення. 

 

Комітетом з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України проведено:  

 

у закладах дошкільної освіти фізкультурно-

оздоровчі та масові заходи: 

- всеукраїнський огляд-конкурс на кращий 

стан фізичного виховання в дошкільних 

Виконано 
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навчальних закладах у номінаціях "Кращі 

дошкільні навчальні заклади (міського типу)", 

"Кращі дошкільні навчальні заклади (сільського 

типу)" та "Кращі дошкільні навчальні заклади 

(компенсую чого типу)" за участі 24 областей та 

міста Києва. 

 

у закладах загальної середньої освіти проведно 

фізкультурно-оздоровчі та масові заходи: 

-  Всеукраїнський спортивно-масовий захід 

серед школярів "Cool Games" для впровадження 

інноваційних підходів до проведення уроків з 

фізичної культури в закладах загальної 

середньої освіти, за участі 75 команд (550 

учасників) з 24 областей України та міста Києва; 

 

спортивні заходи: 

- гімназіада України 2018 року з 12 видів 

спорту за участі 12 550 учнів із 23 регіонів 

України; 

- чемпіонат України з волейболу серед 

юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних 

закладів "Шкільна волейбольна ліга України 

сезону 2016-2020 рр." за участі у фіналі 2018 

року 34 команд з 24 областей України та міста 

Києва; 

- чемпіонат України з баскетболу 3х3 серед 

юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних 

закладів "Шкільна баскетбольна ліга України 

3х3 сезону 2014-2019 рр." за участі у фіналі 2018 

року 98 команд з 24 областей та міста Києва; 
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- всеукраїнські змагання з футзалу "Шкільна 

футзальна ліга України сезону 2017-2018 рр." за 

участі 2 700 команд (у фіналі 2018 року – 8 

команд) з 24 областей України та міста Києва; 

- чемпіонат України з гандболу серед 

школярів "Шкільна гандбольна ліга України" за 

участі 64 команд (у фіналі 2018 року – 4 

команди) з 8 областей та міста Києва; 

- 36 Чемпіонатів України та Кубків України  

з різних видів спорту серед школярів проведено 

в 25 регіонах за участі біля 12 000 учасників; 

- всеукраїнські змагання "Спортивна надія 

України" серед школярів проведено у 

Луганській та Донецькій областях за участі 300 

учасників з 8 областей; 

- територіальні етапи всеукраїнських ігор з 

єдиноборств серед школярів з 5 видів спорту: 

(відбіркові змагання для формування учнівської 

збірної України до участі у Всесвітніх іграх з 

єдиноборств "COMBAT GAMES 2019"); 

- всеукраїнські змагання з легкої атлетики  

пам’яті Заслуженого тренера України                 

С. Операйла за участі приблизно 600 школярів;  

 

забезпечено участь у міжнародних спортивних 

заходах: 

-  перша Всесвітня зимова Гімназіада 2018 

року в місті Гренобль, (Французька Республіка), 

1 золота медаль та шосте загальнокомандне 

місце серед 25 країн світу; 

-  ХVІІ Всесвітня літня Гімназіада 2018 року 
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в місті Марракеш (Королівство Марокко) з 16 

видів спорту, 112 нагород (39 золотих, 39 

срібних та 34 бронзових медалей) та перше 

загальнокомандне місце серед 58 країн світу; 

- чемпіонат світу з спортивного 

орієнтування серед школярів у місті Палермо 

(Італійська Республіка), 18 загальнокомандне 

місце серед 27 країн світу; 

- чемпіонат світу з баскетболу 3х3 серед 

школярів (юнаки) у місті Белград (Сербія), за 

участі школярів із 29 країн світу, 10 місце серед 

27 команд; 

 

у закладах професійної (професійно-технічної 

освіти) проведено фізкультурно-оздоровчі та 

масові заходи:  

-  спартакіада серед учнів закладів 

професійної освіти з 7 видів спорту за участі у 

фіналі 737 учасників із 20 областей та міста 

Києва; 

-  всеукраїнські спортивні ігри серед учнів 

закладів професійної освіти "Козацька наснага" 

за участі у фіналі 11 команд, 100 учасників з 11 

регіонів України. 

 

у закладах вищої освіти проведено 

фізкультурно-оздоровчі та масові заходи:   

- спортивні ігри серед студентів коледжів з 

5 видів спорту за участі понад 600 учасників з 24 

областей та міста Києва; 

- всеукраїнський спортивно-масовий захід 
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серед студентів присвячений святкуванню 

Міжнародного дня студентського спорту за 

участі 68 407 студентів із 457 закладів вищої 

освіти, який одночасно проходив по всій 

території України; 

- всеукраїнський масовий флешмоб з 

стрибків через скакалку за участі 2 064 дівчат із 

19 закладів вищої освіти; 

 

проведено спортивні заходи: 

- 36 Чемпіонатів України та Кубків України 

з видів спорту серед студентів, за участі близько 

9 000 учасників; 

 

забезпечено участь у міжнародних спортивних 

заходах:  

- ІV Європейські університетські ігри 2018 

року в місті Коїмбра (Португальська 

Республіка), 10 нагород (2 золоті, 2 срібні та 6 

бронзових медалей) та дванадцяте 

загальнокомандне місце серед 39 країн, 295 

університетів Європи; 

- чемпіонат світу з спортивного 

скелелазіння серед студентів у місті Братислава, 

(Словацька Республіка), 3 нагороди (2 золоті та 

1 срібну медалі); 

- чемпіонат світу з веслування на байдарках 

та каное серед студентів у місті Сольнок, 

(Угорська Республіка), 7 нагород (6 срібних та 1 

бронзова медалі); 

- чемпіонат світу з ушу серед студентів у 
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місті Макао, (Китайська Народна Республіка),             

1 нагорода (1 бронзова медаль); 

- чемпіонат світу з футзалу серед студентів 

у місті Алмати, (Республіка Казахстан), 2 

нагороди (1 срібна та 1 бронзова медалі); 

- чемпіонат світу зі спортивного 

орієнтування на лижах, у місті Тарту, (Естонія);  

- чемпіонат світу з пляжного волейболу в         

місті Мюнхен, (Німеччина), 23 місце серед 29 

країн світу; 

- чемпіонат світу зі спортивного 

орієнтування в місті Куортане, (Фінляндія); 

- фінал Всесвітньої студентської ліги з 

баскетболу 3х3 у місті Сямень, (Китайська 

Народна Республіка), 15 команд з 8 країн, 1 

нагорода (1 срібна медаль). 

 

Комітетом з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України проведено 

оцінювання фізичної підготовленості учнів та 

студентів в 24 областях України та м. Києві 

Взяли участь 15 066 закладів загальної середньої 

освіти, закладів професійної (професійно-

технічної) освіти (число учасників 3 717 961) та 

1 260 закладів вищої освіти (число учасників 951 

787) 

 

 


