
                                                                                                                                                                        

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

заходів за 2018 рік з метою реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в  

Дніпропетровській області “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація” 

 

Найменування 

завдання 

Найменування заходу Виконання 

 

Відповідальні 

за виконання 

Що зроблено 

1. Забезпечення 

координації дій усіх 

заінтересованих 

суб’єктів, органів 

виконавчої влади та 

органів місцевого 

самоврядування  

1) засідання Координаційної 

ради з питань реалізації 

Національної стратегії 

оздоровчої рухової активності в 

Дніпропетровській області на 

період до 2025 року “Рухова 

активність – здоровий спосіб 

життя – здорова нація” при 

Дніпропетровській обласній 

адміністрації; 

 

2) забезпечення виконання 

Закону України “Про фізичну 

культуру і спорт”: 

щодо проведення в 

загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах 

трьох уроків фізичної культури 

на тиждень; 

уведення посад інструкторів 

фізичної культури  у 

дошкільних навчальних 

закладах та керівників 

спортивних гуртків у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах, професійно-технічних 

навчальних закладах та вищих 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

молоді і спорту 

облдержадмі 

ністрації 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент  

освіти і науки  

облдержадмі 

ністрації, 

райдержадмі 

ністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядуван 

ня (за згодою), 

керівники 

навчальних 

закладів               

(за згодою) 

 

 

За рік було проведено 4 засідання 

Координаційної ради з питань реалізації 

Національної стратегії оздоровчої рухової 

активності в Дніпропетровській області на 

період до 2025 року “Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація” при 

Дніпропетровській обласній адміністрації 

 

 

 

 

3 уроки  фізкультури відвідують : 

- 90,8% учні закладів загальної 

середньої освіти ( 100% учнів  1 – 9 класів, 

22 % учнів 10-11 класів): 

-  89,9 % учнів закладів професійної 

освіти; 

- 50% закладів дошкільної освіти 

мають посаду інструктора фізкультури; 

До занять усіма видами спортивно-

масової роботи  залучено 52 % 

учнівської та студентської молоді.  

Кількість  займаючихся  в спортивних 

гуртках навчальних закладів складає: 

- в  загальноосвітніх школах  – 35081 

учень  - 11,2% від загального 

контингенту; 

а

с
 

П

О

Г

О

Д

Ж

Е

Н

О

 

З

а

с
т

у

п

н
и

к

 
г

о

л

о
в

и 

о
б

л

д



навчальних закладах освіти;  

організація роботи з учнями і 

студентами спеціальної 

медичної групи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) організація та проведення 

заходів щодо підвищення 

професійного рівня  

інструкторів, вчителів та 

викладачів фізичного 

виховання щодо впровадження 

інноваційних оздоровчих 

систем          у навчальний 

процес (конференції, семінари, 

веб-наради, розробка 

рекомендацій, організація 

спецкурсів тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Департамент 

освіти і науки  

облдержадмі 

ністрації, 

Дніпропет 

ровське 

обласне 

відділення 

(філія) 

Комітету             

з фізичного 

виховання та 

спорту 

Міністерства 

освіти  і науки 

- в закладах професійної освіти – 5518 

учнів  - 25,5% від загального 

контингенту 

- в закладах вищої освіти –  13067 

студентів  - 19% від загального 

контингенту. 

 За станом здоров’я  21419  учнів та 

студентів  віднесено до спеціальної 

медичної групи -  5,3% від загальної 

кількості учнів та студентів, з них - 16551 

учені загальноосвітніх шкіл (5,3% від 

контингенту школярів). Заняттями  у 

спеціальних  медичних групах охоплено 

5941  особа  ( 26%). 

 7569 осіб – звільнено за станом здоров’я від 

занять фізичною культурою -  1,8%  ( з них 

6486 учні  шкіл – 2% від загального 

контингенту)  

 

  У  2018 року курси підвищення 

кваліфікації при Дніпровської академії 

безперервної освіти пройшли :  

- 467 учителя початкових класів, які 

викладають фізкультуру; 

- 448 – вчителів фізичного виховання 

закладів загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) 

освіти, 

- виїзні тренінги для вчителів 

фізкультури  за програмою  “Fain – 

Play – чесна гра” – 160  осіб. 

 На базі  спеціалізованої школи № 

142 еколого – економічного профілю м. 

Дніпра пройшов  обласний тур 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

України (за 

згодою), 

Дніпропет 

ровський 

обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти (за 

згодою), 

райдержадмі 

ністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядуван 

ня (за згодою), 

керівники 

навчальних 

закладів (за 

згодою) 

Всеукраїнському конкурсу  “Вчитель року”. 

В якому взяли участь 10 найсильніших 

вчителів з різних куточків області, а саме: 

м м. Дніпро,  Кам'янське,  Тернівка, 

Синельникове  Першотравенск, 

Дніпровського, Солонянського, 

Межівського, П'ятихатського, Юр''ївського 

районів.  

  Переможцем конкурсу став Ненашев 

Микита Юрійович - КЗ СЗШ № 19 

Кам'янської міської ради який на 

всеукраїнському заключному етапі посів ІІІ 

місце. 

2. Формування 

інфраструктури сучасних 

спортивних споруд за 

місцем проживання, у 

місцях масового 

відпочинку громадян, на 

базі загальноосвітніх 

навчальних закладів, що 

мають бути 

легкодоступні для різних 

верств населення, 

насамперед, для  

1) проведення ремонту басейнів 

у навчальних закладах з метою 

забезпечення виконання 

програми з навчання дітей 

дошкільного віку плаванню; 

 

 

2) продовження робот щодо 

обладнання приміщень для 

проведення навчального 

процесу з фізичного виховання 

учнів початкової школи та дітей 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

Райдержадмі 

ністрації,     

органи 

місцевого 

самоврядуван 

ня (за згодою)  

 

Райдержадм 

іністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядуван 

Ведеться плановий капітальний ремонт               

50-ти метрового плавального басейну у 

ДЮСШ №1 м.Криви Ріг 

 

 

 

 

Завершено ремонт та устаткування «Центру 

важкої атлетики ім.. Зайцева» в 

Дніпровському центрі професійно-технічної 

освіти 

 



малозабезпечених осіб 

 

дошкільних навчальних 

закладів; 

 

 

 

 

3) проведення місячників 

підготовки спортивних споруд 

до початку навчального року та  

роботи у весняно-літній період. 

 

 

 

 

 

 

Виконано  

ня (за згодою),  

керівники 

навчальних 

закладів                

(за згодою) 

 

Райдержадмі 

ністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядуван 

ня (за згодою) 

 

 

 

 

 

 

Проведено селекторна нарада з керівниками 

спортивних споруд, щодо підготовки до 

роботи у зимній період. 

Управлінням молоді і спорту 

облдержадміністрації було видано наказ про 

підготовку спортивних споруд до роботи у 

зимовий період. 

Проведено вибіркову перевірку спортивних 

споруд області. 

 

3. Формування 

ціннісного ставлення 

юнацтва, дітей та молоді 

до власного здоров’я, 

покращення фізичного 

розвитку та фізичної 

підготовки з 

урахуванням вимог 

майбутньої професійної 

діяльності 

 

1) забезпечення проведення 

фізкультурно-оздоровчих 

заходів у режимі навчання:  

ранкова зарядка, рухливі 

перерви, фізкультурні 

хвилинки; 

 

 

 

    

 

2) проведення обласних 

спортивно-масових заходів 

серед учнівської та 

студентської молоді: 

спортивних ігор, універсіад, 

спартакіад серед  студентів; 

олімпіад з видів спорту серед 

Виконано  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано  

 

 

 

 

 

 

Райдержадмі 

ністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядуван 

ня  (за згодою), 

керівники 

навчальних 

закладів                

(за згодою) 

 

Управління 

молоді і спорту 

облдержадмі 

ністрації, 

департамент 

освіти і науки 

облдержадмі 

В навчальних закладах, які мають 

гуртожитки щоденно проводиться ранкова 

гімнастика, в загальноосвітніх навчальних 

закладах введена велика перерва під час 

якої проводяться рухливі ігри, в початковій 

школі  на уроках проводяться 

фізкультхвилинки  

 

 

 

 

У 2018  в закладах освіти проведено   464   

обласних  зональних та фінальних  змагання  

в яких взяло участь -   21716 спортсменів    в 

т.ч.: 

- учнів ЗЗСО – 189  змагань, 889  команди, 

8962 учасника; 

- учнів ЗПО –  155  змагань, 791 команда, 



учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

спартакіад серед учнів 

професійно-технічних 

навчальних закладів; 

спартакіад серед оздоровчих 

таборів; 

спартакіад серед працівників 

освіти; 

спартакіад “Перші кроки” серед 

вихованців дошкільних 

навчальних закладів; 

спартакіад “Повір у себе” серед 

дітей інвалідів; 

спартакіад з допризовної 

підготовки серед учнів 

загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладів, 

студентів коледжів, технікумів 

та училищ; 

Всеукраїнських спортивно-

масових заходів: 

“Олімпійське лелеченя”; 

 Фізкультурно-патріотичного 

фестивалю “Козацький гарт”; 

спортивних ігор серед учнів 

професійно-технічних 

навчальних закладів “Козацька 

наснага”; 

дитячих спортивних ігор 

“Старти надій”; 

змагань з футболу на призи 

клубу “Шкіряний м’яч”; 

Всеукраїнської дитячо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ністрації, 

Дніпропет 

ровське 

обласне 

відділення 

(філія) 

Комітету              

з фізичного 

виховання та 

спорту 

Міністерства 

освіти і науки 
України (за 

згодою), 

Громадська 

організація 

“Відділення 

Національного 

олімпійського 

комітету 

України в 

Дніпропет 

ровській 

області” (за 

згодою), 

федерації 

олімпійських 

та 

неолімпійських 

видів спорту 

(за згодою), 

райдержадмі 

ністрації, 

органи 

5134   учасника; 

- учнів ДЮСШ – 28 змагань, 126  команд,  

1643 учасників; 

- студентів коледжів, технікумів – 55  

змагань ,  511 команд,  3797  учасників; 

- студентів університетів, академій – 27  

змагання,  183  команд,   2030 учасників; 

-  спартакіада працівників коледжів та 

технікумів –  10 змагань, 30 команд,150 

учасників 

    Проведено: 

-  обласний етап   ----  Всеукраїнського 

забігу  «Зелена міля 2018» в якої взяли 

участь студенти 20 навчальних закладів – 

500 учасників; 

 - Обласний флеш – моб  з підтягування на 

перекладині в якому взяло участь 800 осіб. 

 - в закладах загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти 

відбулись «Олімпійські уроки» в яких взяло 

участь понад 200 тисяч учнів.  

- в рамках Олімпійського тижня в закладах 

освіти відбулись спортивні свята, 

присвячені відкриттю  Спартакіад закладів 

на яких  відбулись зустрічі   з провідними 

спортсменами , ветеранами спорту, воїнами  

АТО, були відзначені кращі спортсмени. В 

спортивно-масових заходах тижня взяли 

участь понад 180 тисяч учнів та студентів; 

 - 20  вересня  відбулись спортивно-масові 

заходи присвячені  Міжнародному дню 

студентського спорту в якому взяли участь 

усі вищі навчальні заклади.    

Проведені змагання з допризовної 



юнацької військово-

патріотичної гри “Сокіл” 

(“Джура”) ; 

Всеукраїнського олімпійського 

тижня; 

Всеукраїнського олімпійського 

уроку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевого 

самоврядуван 

ня (за згодою), 

керівники 

навчальних 

закладів               

(за згодою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підготовка: 

- серед учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів в яких взяло участь 27 команд –           

270 учасника. Переможцями стали учні 

Криничанського району; 

 - серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів взяли участь – 43 

команд – 301 учасників, переможці учні – 

Дніпровського  вищого професійного 

училища будівництва ; 

- серед студентів коледжів 17 команд –               

119 учасників, переможцями стали студенти 

Дніпровського транспортно-економічного 

коледжу. 

  -  В обласному етапі спортивних ігор серед 

учнів професійно-технічних навчальних 

закладів “Козацька наснага” взяли участь 35 

команд – 280 учасників, переможцями стали 

учні  Першотравенського гірничого ліцею, 

який  представляв нашу область на 

всеукраїнських змаганнях і посів ІІІ місце. 

- Відбулись фінальні змагання 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

партиотичної  гри «Сокіл» ( «Джура») – 

переможцями серед  закладів професійної 

(професійно-технічної ) освіти стала команд 

Західно-Донбаського професійного ліцею.                   

 

           В обласних  етапах змагань: 

- “Олімпійське лелеченя” взяло участь 

6 команд –  84 учасника – 

переможцем змагань стала 

Приміська  ЗОШ Нікопольського 

району, яка буде представляти нашу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

область на Всеукраїнських 

змаганнях. 

- В обласних  змаганнях дитячих 

спортивних ігор « Старти надій»  

змагались 13 команд – 182 учасника, 

переможцями стали учні м. Покров. 

 В змаганнях фізкультурно-

патріотичного фестивалю 

“Козацький гарт” в обласному етапі 

взяло участь 25 команд, 300 

учасників Переможцями стали учні                

м. Кам’янське. Які будуть 

представляти Дніпропетровщину на 

Всеукраїнських змаганнях  

     Учні закладів професійної освіти взяли 

участь у всіх видах програми 

Всеукраїнської спартакіади серед закладів 

професійної освіти  де вибороли : І – місця   

баскетбол 3х3 серед юнаків та легкої 

атлетики; ІІ – місця в волейболі серед 

юнаків та дівчат та  настільному тенісі, ІІІ – 

місце в змаганнях баскетбол 3х3 серед 

дівчат.  В комплексному заліку наша 

область посіла І місце. 

    Студенти коледжів  на Всеукраїнських  

спортивних іграх серед технікумів та 

коледжів з баскетболу 3х3 серед дівчат 

стали чемпіонами.        

       На Всесвітньої літньої  Гімназіади 2018 

року, що  відбулась  в м. Марракеш 

(Королівство Марокко),   у складі збірної 

команди України  від Дніпропетровської 

області було 14 спортсменів, які вибороли 

11 нагород  ( 1- золоту, 8 – срібних, 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) забезпечення щорічного 

поглибленого медичного огляду 

для всіх вікових груп дітей, 

учнів загальноосвітніх та 

професійно-технічних 

навчальних закладів, студентів 

вищих навчальних закладів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

охорони 

здоров’я 

облдержадмі 

ністрації, 

департамент 

освіти і науки 

облдержадмі 

ністрації, 

райдержадмі 

бронзові медалі ) – це 3 – результат серед 

регіонів України. 

КПЗО «ДОС ДЮСШ»ДОР  у 2018 року 

провели:  

1. Обласні змагання серед учнів з 

особливими потребами (навчально-

реабілітаційні центри області) з легкої 

атлетики – 72 чол. 

І місце – КЗО «Верхньодніпровський 

НРЦ»ДОР» 

ІІ місце – КЗО «Перщотравенська 

ЗШІ»ДОР» 

ІІІ місце – КЗО «Павлоградський 

НРЦ»ДОР». 

2. Обласні змагання серед  учнів з 

особливими потребами (навчально-

реабілітаційні центри області) з міні-

футболу – 96 чол. 

І місце – КЗО «Жовтоводська СЗШ»ДОР» 

ІІ місце – КЗО «Верхньодніпровський 

НРЦ»ДОР» 

ІІІ місце – КЗО «Криворізький БНРЦ 

Перлина»ДОР. 

 

На початок 2017/2018  навчального року 

після медичного огляду учні і студенти були 

розподілені на  групи за станом здоров’я: 

- до основної групи віднесено – 273856   

осіб 

- до підготовчої групи – 81489 осіб; 

- до спеціальної медичної – 21419 осіб 

- звільнено від занять фізкультурою -

7569 осіб 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) формування ціннісного 

ставлення юнацтва та молоді до 

власного здоров’я через 

організацію та проведення 

тренінгів за превентивними 

програмами: 

“Дорослішай на здоров’я”;   

“Я – моє здоров’я, моє життя”; 

“Основи здоров’я”; 

“Маршрут безпеки”; 

“Fair Play – Чесна гра” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

ністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядуван 

ня (за згодою), 

керівники 

навчальних 

закладів                

(за згодою) 

 

 

Департамент 

освіти і науки  

облдержадмі 

ністрації, 

Дніпропет 

ровське 

обласне 

відділення 

(філія) 

Комітету           

з фізичного 

виховання та 

спорту 

Міністерства 

освіти  і науки 
України (за 

згодою), 

райдержадмі 

ністрації, 

органи 

місцевого 

самоврядуван 

ня (за згодою), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  На базі  Дніпровської академії 

безперервної освіти пройшли тренінги :  

- «Основи здоров’я» - 120 осіб. 

- «Спорт за раді розвитку  - 50 осіб. 

виїзні тренінги для вчителів фізкультури  за 

програмою  “Fain – Play – чесна гра»  – 160 

осіб. 
- Протягом травня – червня  місяця 2018 

року були проведені курси – тренінги   

«Інноваційні технології у фізичному 

виховані молодших школярів» в рамках 

курсу «Нова українська школа». 

Навчання пройшли 1600 вчителів 

1класів. 

Розроблені методичні рекомендації для 

спеціалістів, методистів управлінь, відділів 

освіти, ОТГ та селищних рад: 

1.  Щодо особливості впровадження в 

навчальний процес  та позакласну 

роботу  популярних модулів : 

«Бадмінтон», «Флорбол», «Фрізбі» та 



керівники 

навчальних 

закладів               

(за згодою) 

«Фітнес технології». 

2. З метою популяризації видів спорту 

серед учнів для спеціалістів, методистів 

управлінь, відділів освіти, ОТГ та 

селищних рад , вчителів фізичної 

культури проведені обласні семінари: 

 Впровадження  «Дитячої легкої атлетики 

– ІААF» в навчальний процес  закладів 

освіти області. 

 Впровадження варіативного модуля 

«Флорбол» в навчально - виховний 

процес  закладів освіти області. 

 Впровадження модуля «Бадмінтон» в 

навчально – виховний  процес  закладів 

освіти області. 

 «Профілактика ВІЛ - інфекції через гру в 

футбол» за проектом «Fair – play –  чесна 

гра». 

 Впровадження варіативного модуля 

«Баскетбол» в навчально – виховний  

процес  закладів освіти області. 

 Впровадження сучасних фітнес – 

технологій  в навчально  – виховний  

процес  закладів освіти області. 

 Впровадження варіативного модуля 

«Туризм» в навчально – виховний  процес  



закладів освіти області. 

 Впровадження варіативного модуля 

«Волейбол» в навчально – виховний  

процес  закладів освіти області. 

3. Разом з федераціями з видів спорту 

проведені  семінари з питань: 

 Зміни в сучасних правилах  баскетболу 

та стрітболу.  Організація та 

проведення змагань, суддівство, жести 

суддів. В семінарі приймали участь 

тренери – викладачі СДЮШОР №5  м. 

Дніпро та регіональний координатор, 

технічний суддя Всеукраїнської 

федерації з баскетболу. 

 

4. Упорядкування мережі 

центрів фізичного 

здоров’я населення 

“Спорт для всіх” та 

удосконалення 

нормативно-правової 

бази діяльності таких 

центрів 

 

продовження проведення 

аналізу стану забезпечення 

населення центрами фізичного 

здоров’я населення “Спорт для 

всіх” 

Виконано 

 

Управління 

молоді і спорту 

облдержадмі 

ністрації,                    

КЗ “Дніпропет 

ровський 

обласний центр 

фізичного 

здоров’я 

населення  

“Спорт для 

всіх” (за 

згодою) 

 

 

 

Обласною організацією “Спорт для 

всіх” за 2018 рік було проведено 58 

змагань та заходів, в яких прийняло 

участь 8817 учасників  

 



5. Збільшення кількості 

загальнодоступних 

спортивних заходів для 

активного сімейного 

відпочинку в місцях 

масового відпочинку 

громадян; облаштування 

безпечних маршрутів для 

пішохідного, 

велосипедного, водного 

туризму; створення 

мережі літніх шкіл 

плавання на відкритих 

водоймах 

збільшення кількості 

загальнодоступних 

фізкультурно-оздоровчих 

заходів у місцях масового 

відпочинку населення (у 

парках, скверах, на пляжах 

тощо), створення велодоріжок у 

містах області 

Протягом 

року 

 

Органи 

виконавчої 

влади та органи 

місцевого 

самоврядуван  

ня (за згодою), 

райдержадмі 

ністрації 

Щорічно в містах та районах області 

проводиться близько 3000 змагань, в яких 

бере участь понад 400000 учасників.                  

У м.Дніпро вживаються заходи щодо 

будівництва вело доріжок. 

 

6. Залучення інститутів 

громадянського 

суспільства, у тому числі 

молодіжних та дитячих 

громадських організацій, 

до проведення заходів з 

підвищення оздоровчої 

рухової активності 

населення 

 

1) проведення обласних 

спортивних змагань 

патріотичної спрямованості з 

метою виховання в молоді 

патріотизму “Ігри патріотів”; 

 

2) забезпечення на якісно 

новому рівні організації та 

проведення обласних, районних 

спортивно-масових заходів та 

змагань з видів спорту згідно  з 

єдиним календарем громадської 

організації “Дніпропетровська 

територіальна організація 

всеукраїнського фізкультурно-

спортивного товариства 

“Колос” на 2018 рік із 

залученням усіх верств 

сільського населення; 

Виконано 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

молоді і спорту 

облдержадмініс

трації 

 

 

Громадська 

організація 

“Дніпропет 

ровська 

територіальна 

організація 

всеукраїнсь 

кого 

фізкультурно-

спортивного 

товариства 

“Колос” (за 

згодою) 

Проведено низку обласних спортивних 

змагань патріотичної спрямованості з метою 

виховання в молоді патріотизму “Ігри 

патріотів”  яких прийняло участь близько 

300 спортсменів. 

 

За 2018 рік ГО ДТО ВФСТ «Колос» та 

районними осередками було проведено 

понад 1100 обласних та районних змагань з 

17 видів спорту, у тому числі змагання у 

залік ОССІ, в яких прийняли участь понад 

56 000 осіб.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) організація та сприяння 

проведенню спортивно-масових 

заходів: 

до Всесвітнього дня здоров’я 

серед різних верств населення; 

акції “Олімпійський тиждень 

бігу”; 

до Дня незалежності України; 

до Дня Конституції України; 

до Дня захисника Вітчизни;  

до Дня фізкультури і спорту; 

 

 

4) проведення протягом 2018 

року спартакіад: 

“Краще спортивне село 

Дніпропетровщини”;  

серед учителів сільських 

загальноосвітніх шкіл та 

ДЮСШ; 

серед голів сільських, селищних 

рад, об’єднаних територіальних 

громад та керівників 

підприємств агропромислового 

комплексу; 

серед ветеранів сільського 

фізкультурно-спортивного руху 

Дніпропетровщини; 

 

5) запровадження ефективних 

форм проведення виробничої 

гімнастики у режимі робочого 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

Управління 

молоді і спорту 

облдержадмі 

ністрації, 

органи 

виконавчої 

влади та органи 

місцевого 

самоврядуван 

ня (за згодою), 

райдержадмі 

ністрації 

 

Місцеві 

осередки 

Громадської 

організації 

“Всеукраїнське 

фізкультурно-

спортивне 

товариство 

“Колос” (за 

згодою) 

 

 

 

 

 

 

Органи 

виконавчої 

влади та органи 

 

 

За 2018 рік було організовано та проведено 

спортивно-масові заходи присвячені до 

Всесвітнього дня здоров’я серед різних 

верств населення; акції “Олімпійський 

тиждень бігу”; до Дня незалежності 

України; до Дня Конституції України; 

до Дня захисника Вітчизни;  до Дня 

фізкультури і спорту. В яких прийняло 

понад 35 000 осіб. 

 

 

 

 

Проведено районні та обласну спартакіаду: 

“Краще спортивне село Дніпропетровщини 

2018 року” ; Спартакіаду 

серед учителів фізичної культури та спорту 

сільських загальноосвітніх шкіл та ДЮСШ; 

Спартакіаду серед голів сільських, 

селищних рад та об’єднаних територіальних 

громад, Спартакіаду серед ветеранів 

сільського фізкультурно-спортивного руху 

Дніпропетровщини  в яких прийнято участь 

понад 7 200 учасників 

 

 

 

 

 

Розробка та удосконалення навчальних 

програм, спрямованих на поліпшення якості 

проведення занять зі спеціальної фізичної та 



дня, активного відпочинку та 

післятрудового відновлення, 

профілактичних занять 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості, а також занять зі 

спеціальної фізичної та вогневої 

підготовки 

військовослужбовців і 

працівників правоохоронних 

органів, рятувальних та інших 

спеціальних служб; 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) збільшення кількості 

обласних і міських галузевих 

спартакіад та інших масових 

спортивних заходів з метою 

залучення працюючих до 

активних занять спортом,  

військовослужбовців і 

працівників правоохоронних 

органів, рятувальних, 

спеціальних служб та членів їх 

родин; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевого 

самоврядуван 

ня (за згодою), 

райдержадмі 

ністрації,  

обласні 

організації 

фізкультурно-

спортивних 

товариств (за 

згодою),  

об’єднані 

колективи 

фізичної 

культури (за 

згодою), 

профспілки (за 

згодою)  

 

Обласні 

організації 

фізкультурно-

спортивних 

товариств (за 

згодою), 

об’єднані 

колективи 

фізичної 

культури (за 

згодою), 

профспілки (за 

згодою) 

 

 

вогневої підготовки військовослужбовців і 

працівників правоохоронних органів, 

рятувальних та інших спеціальних служб 

області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДООФСТ «Спартак» за 2018 рік було проведено 
64 заходів за участю 6024 учасників 
 

У 2018 р. було заплановано та проведено 

ДОО ФСТ “Україна” 39 заходів в яких 

прийняло участь 18965 учасників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) здійснення громадськими 

організаціями фізкультурно-

спортивної спрямованості, 

ветеранськими, молодіжними та 

дитячими громадськими 

організаціями заходів, 

спрямованих на популяризацію 

та утвердження здорового          і 

безпечного способу життя та 

культури здоров’я, 

запровадження ефективних 

форм проведення занять зі 

спеціальної фізичної та вогневої 

підготовки 

військовослужбовців і 

працівників правоохоронних 

органів, рятувальних та інших 

спеціальних служб; 

 

 

 

 

 

 

8) збільшення кількості 

обласних і міських галузевих 

чемпіонатів (“динамиад”) та 

інших масових спортивних 

заходів з метою залучення 

працюючих 

військовослужбовців і 

працівників правоохоронних 

органів, рятувальних, 

спеціальних служб та членів їх  

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

 

Громадська 

організація 

“Дніпропет 

ровська 

обласна 

організація 

фізкультурно-

спортивного 

товариства 

“Динамо” 

України” (за 

згодою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадська 

організація 

“Дніпропетров

ська обласна 

організація 

фізкультурно-

спортивного 

товариства 

“Динамо” 

України” (за 

Протягом 2018 року у ГО «ДОО ФСТ 

«Динамо» України» проведено 103 

спортивних заходи: Загальної кількістю 

учасників 9269 чол. 

 

Протягом 2018 року обласною організацією 

“Динамо” створені  підрозділі 

правоохоронних органів, рятувальних та 

інших спеціальних служб КФК кустових 

підрозділів області (Павлоградський, 

Синльениковський, Новомосковський, 

Каменський, Жовтоводський, 

Нікопольський, Дніпровський, 

Криворізький) для проведення першого та 

другого етапу комплексних регіональних 

змагань за програмою “Динаміада 2018” 

серед підрозділів правоохоронних органів, 

рятувальних та інших спеціальних служб 

КФК кустових підрозділів області 

(Павлоградський, Синльениковський, 

Новомосковський, Каменський, 

Жовтоводський, Нікопольський, 

Дніпровський, Криворізький) 

 

Протягом 2018 року в ЦСП на 10% 

збільшено та проведено занять зі 

спеціальної фізичної та вогневої підготовки, 

для підвищення професійного рівня 

військовослужбовців і працівників 

правоохоронних органів, рятувальних та 

інших спеціальних служб області. 

 



родин до активних занять 

спортом 

згодою) 

 

7. Обґрунтування 

комплексу показників 

для оцінки рівня 

фізичного здоров’я 

населення 

проведення щорічного 

оцінювання фізичної 

підготовленості населення 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

Райдержадміні

страції, органи 

місцевого 

самоврядуван 

ня (за згодою), 

керівники 

навчальних 

закладів освіти    

(за згодою) 

Проведено прийом нормативів  щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості 

населення  в закладах освіти області. 

 

Завершено проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості 

населення у містах та районах області. 

8. 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 

особистого здоров’я та 

здоров’я нації 

 

забезпечення висвітлення у 

засобах масової інформації 

проведення конкурсів: 

Всеукраїнського конкурсу 

літературних творів “Ода юним 

олімпійцям України”; 

Всеукраїнської вікторини 

“Знавці олімпійського спорту”; 

“Олімпійський рух: історія та 

сьогодення”; 

Всеукраїнського огляду-

конкурсу “На кращий стан 

організації фізичного виховання 

в навчальних закладах системи 

освіти”. 

 

Виконано  Громадська 

організація 

“Відділення 

Національного 

олімпійського 

комітету 

України в 

Дніпропет 

ровській 

області” (за 

згодою), 

федерації  з 

олімпійських 

та 

неолімпійських 

видів спорту 

(за згодою), 

райдержадмі 

ністрації, 

органи 

місцевого 

 Проведено конкурси: Всеукраїнський 

конкурс літературних творів “Ода юним 

олімпійцям України” – 4318учасників; 

- В обласному етапі Всеукраїнської  

вікторини “Знавці олімпійського спорту” у 

двох вікових групах  взяло участь 90   учнів; 

Кращими  серед учнів  початкових класів 

стали: 

І місце – Свашенко Даніїл  - ЗОШ № 1 м. 

Марганець 

ІІ місце  Колоша Поліна . учениця ЗОШ № 

24 м. Нікополь. 

В старшій віковій категорії: 

І місце  Білик Данило , учень Кам’янської 

ЗОШ Червоногригорівської ОТГ; 

ІІ місце Семенова Марія , учениця ЗОШ № 6 

м. Нікополь. 

- Всеукраїнський конкурс  на  кращий 

малюнок; 

- «Олімпійський рух: історія та сьогодення» 

В якому взяли участь 6529 учнів по 3 



самоврядуван 

ня (за згодою), 

керівники 

навчальних 

закладів               

(за згодою) 

віковим групам. Кращими стали:  

- у віковій групі 14 років і старші – 

Дерев’янко Дар’я – 16 років  - Дружбівська 

ЗОШ Криничанського району та 

Виоторовська Валентина – 17 років – 

Троїцька ЗОШ Павлоградського району. 

- у віковій групі 10 – 14 років -  Ламощенко 

Едуард  - 12 років – Бондарівська ЗОШ 

Криничанського району 

- у віковій групі 6- 9 років – Євстафєв 

Дмитро – 7 років – ЗОШ № 3 м. 

Першотравенськ. 

В заключному турі Всеукраїнського огляду-

конкурсу “На кращий стан організації 

фізичного виховання в закладах дошкільної 

освіти»   КЗ «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 77 комбінованого 

типу» , КЗ « Дошкільний навчальний 

заклад(ясла–садок) компенсуючого типу 

(спеціальний)»  Криворізької міської ради та 

КЗ «Заклад дошкільної освіти «Березка» 

Чернеччинської сільської ради» 

Магдалинівського району стали кращими 

кожен у своєї номінації.     

   

      



9. 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 

Виконано 

 

Управління 

молоді і спорту 

облдержадмі 

ністрації, 

органи 

виконавчої 

влади та органи 

місцевого 

самоврядуван 

ня (за згодою), 

райдержадмі 

ністрації, 

Дніпропет 

ровське 

обласне 

відділення 

(філія) 

Комітету              

з фізичного 

виховання та 

спорту 

Міністерства 

освіти  і науки 
України (за 

згодою), 

керівники 

навчальних 

закладів (за 

згодою) 

Проведено моніторинг основних показників 

рухової активності різних вікових та 

соціальних верств населення після 

проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення у містах та 

районах області. 

 

 

 

 



Стан виконання Плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в  

Дніпропетровській області “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація” на 2018 рік 

 
Назва регіону Рівень залученого населення до оздоровчої рухової активності 

Кількість населення регіону 

(тис. осіб) 

Кількість залученого населення 

(тис. осіб) 

% залученого населення 

(співвідношення кількості залученого 

населення до кількості населення 

регіону) 

Дніпропетровська обласна державна 

адміністрація 
3 208 483 731 155 22,78 

 

 

 

Начальник управління 

молоді і спорту  

облдержадміністрації                                                                                                                                                                О.П.ПШЕНИЧНИКОВ 


