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ВСТУП 
 

Стратегія розвитку Харківських спортивних шкільних ліг розроблена на 

виконання вимог Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури та спорту, Міської програми спортивних іміджевих проектів  

з метою створення умов для зміцнення здоров’я підростаючого покоління шляхом 

розвитку та забезпечення європейських стандартів та підходів до організації 

змістовного дозвілля, залучення всіх верств населення міста до здорового способу 

життя та занять фізичною культурою і спортом. 

Розроблення даної Стратегії зумовлено прийняттям Національної стратегії, 

яка базується на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, Ради 

Європи, Європейського Союзу, нормах національного законодавства, відповідно 

до яких держава покликана забезпечити формування та реалізацію 

багатовекторної, комплексної політики заохочення громадян всіх вікових 

категорій до оздоровчої рухової активності, що сприятиме зменшенню ризику 

виникнення неінфекційних захворювань - основної причини високих показників 

передчасної смертності в Україні. 

Створення Харківських спортивних шкільних ліг стане значним внеском для 

поетапного формування ефективної моделі розвитку фізичної культури  

і спорту у загальноосвітніх навчальних закладах міста Харкова, формування  

у молоді сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання й масового 

спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя. 

Створення Стратегії розвитку «Харківські спортивні шкільні ліги» (далі – 

ХСШЛ) покладається на організаційний комітет, який розробляє стратегію  

й тактику спортивної діяльності, системи змагань і правила їх проведення, 

організовує й проводить змагання серед учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста Харкова, здійснює загальне керівництво діяльністю спортивних 

шкільних ліг з метою розвитку фізичних та інтелектуальних здібностей учнів. 

Стратегію розвитку ХСШЛ розроблено згідно зі світовим та європейським 

досвідом функціонування шкільних спортивних ліг і спрямовано на створення 

атмосфери спортивного свята під час проведення шкільних ліг із видів спорту,  

а також на створення позитивного іміджу міста як спортивного міста серед учнів, 

сучасного європейського, спортивного центру України. 
 

Головною метою Стратегії розвитку ХСШЛ є: 

 популяризація видів спорту; 

 залучення максимальної кількості учнів до регулярних занять фізичною 

культурою та спортом; 

 поліпшення фізичного стану учнів; 

 зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту; 

 формування командного духу; 

 підвищення національної свідомості шкільної молоді; 

 популяризація здорового способу життя; 
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 покращення спортивного іміджу міста; 

 ознайомлення дітей з видами спорту та виявлення їх здібностей  

до подальших занять спортом; 

 створення умов для розвитку дитячого спорту та забезпечення початкового 

навчання дітей відповідному спорту шляхом об`єднання зусиль сім`ї, дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, загальноосвітніх навчальних закладів; 

 підтримка модернізації в навчальних закладах системи фізичного 

виховання, яке має бути органічно поєднано з іншими компонентами здорового 

способу життя; посилення відповідальності керівників навчальних закладів  

за забезпечення, розвиток і модернізацію фізичного виховання та належний 

рівень рухової активності, забезпечення медико-педагогічного контролю  

за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах; 

 сприяння впровадженню обласними та міськими спортивними федераціями 

в навчальний процес та позакласну роботу з фізичного виховання  

у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах популярних серед дітей  

та молоді видів спорту (розроблення методичних рекомендацій, покращення 

матеріально-технічного забезпечення тощо). 

Такий підхід до фізичного виховання молоді в системі освіти дасть 

можливість: 

 привити любов до спорту та спортивних змагань; 

 сформувати у більшості учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

початкове уявлення про те, що саме у спорті найбільш яскраво проявляються такі 

важливі цінності суспільства, як рівність шансів на успіх, досягнення успіху, 

прагнення бути першим, конкуренція тощо; 

 спробувати себе в різних видах спорту і знайти той, який подобається 

найбільше; 

 федераціям із видів спорту виявити талановиту молодь, щоб  

у подальшому допомогти їй реалізувати себе й, можливо, піти у великий спорт. 

Стратегія ХСШЛ є відображенням завдань, зобов’язань та можливостей 

міста. Вона є гнучкою та відкритою для обговорень між спортивними 

федераціями регіону й Харківською міською радою. 
 

РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНІ ПІДСТАВИ СТРАТЕГІЇ 
 

 Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; 

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України «Про загальну середню освіту»; 

 Міська програма спортивних іміджевих проектів; 

 Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної 

культури та спорту м. Харкова. 

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ 

ПРОЄКТОМ У МІСТІ 
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Для ефективного впровадження управлінських рішень щодо створення 

ХСШЛ наказом Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту та Департаменту 

освіти Харківської міської ради було створено організаційний комітет з питань 

організації та проведення турнірів серед учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста Харкова «Харківські спортивні шкільні ліги», який очолюють 

директор Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради 

та директор Департаменту освіти Харківської міської ради.  

До складу комітету увійшли повноважні представники вищевказаних 

структур. Організаційний комітет збирається на засідання не рідше одного разу  

на рік та приймає рішення, обов’язкові для виконання всіма членами 

Організаційного комітету.  

 
 

2.1. Заходи Харківської міської ради 
№ 

з/п 
Захід Відповідальний за виконання 

Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту 

1. Проведення роботи зі спортивними 

федераціями регіону щодо розвитку 

ХСШЛ з видів спорту 

Управління з питань фізичної культури  

та спорту 

2. Щорічне планування та забезпечення 

проведення ХСШЛ з видів спорту 

Управління з питань фізичної культури  

та спорту 

3. Передбачення необхідних коштів на 

організацію та проведення зазначених 

заходів 

Управління з питань фізичної культури  

та спорту 

4. Забезпечення розвитку та функціонування 

ХСШЛ з видів спорту: 

 

4.1. Сприяння в організації суддівства Управління з питань фізичної культури  

та спорту 

4.2. Забезпечення сувенірною атрибутикою та 

поліграфічною продукцією   

Управління з питань фізичної культури  

та спорту 

4.3. Послуги фотографів, відеооператорів і 

журналістів 

Управління менеджменту та маркетингу 

в сфері спорту 
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4.4. Забезпечення проведення фіналів 

міського етапу ХСШЛ з видів спорту 

спортивними комплексами міста 

Департамент у справах сім`ї, молоді та 

спорту 

5. Вжиття заходів щодо залучення 

позабюджетних коштів для проведення 

ХСШЛ з видів спорту 

Управління менеджменту та маркетингу 

в сфері спорту спільно із спортивними 

федераціями (асоціаціями), клубами з 

видів спорту 

6. Організація широкого висвітлення 

спортивних турнірів ХСШЛ з видів 

спорту у засобах масової інформації 

Управління менеджменту та маркетингу 

в сфері спорту   

7. Супроводження роботи офіційного сайту 

ХСШЛ з видів спорту   

Управління менеджменту та маркетингу 

в сфері спорту спільно із спортивними 

федераціями (асоціаціями), клубами з 

видів спорту 

7.1. Проведення роботи для користувачів 

щодо використання сайту ХСШЛ  

Управління менеджменту та маркетингу 

в сфері спорту 

Департамент освіти 

8. Проведення роз’яснювальної та 

інформаційно-методичної роботи з 

районними управліннями освіти та 

керівниками загальноосвітніх навчальних 

закладів щодо участі у ХСШЛ  

 

9. Координування процедуру реєстрації для  

участі у ХСШЛ з видів спорту  

Згідно з пунктом 11 цієї Стратегії 

10. Надання пропозицій щодо використання 

спортивних залів для проведення 

відповідних змагань із видів спорту 

Управління освіти Адміністрацій районів 

Харківської міської ради 

11. Проведення роботи із залучення до 

підготовки та проведення ХСШЛ з видів 

спорту рад навчальних закладів та членів 

батьківських комітетів  

Рада навчального закладу та члени 

батьківського комітету 

загальноосвітнього навчального закладу 

сприяє у підготовці та проведенні 

ХСШЛ з видів спорту згідно із пунктом 

7.6 розділу 7 

12. Надання пропозицій щодо розроблення 

механізму мотивації директорів, вчителів 

фізичної культури та учнів для участі у 

ХСШЛ з видів спорту  

Департамент у справах сім`ї, молоді та 

спорту спільно з Департаментом освіти  

13. Сприяння в розміщенні у загальноосвітніх 

навчальних закладах рекламно-

інформаційних матеріалів щодо старту 

нового сезону ХСШЛ з видів спорту 

 

14. Сприяння в проведенні медичного огляду 

учнів для допуску до участі в ХСШЛ з 

видів спорту 
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2.2. Заходи спортивних федерацій (асоціацій), клубів  
№ 

з/п 
Захід Відповідальний за виконання  

1. Внесення пропозицій до щорічного плану 

проведення ХСШЛ з видів спорту 

 

2. Забезпечення, згідно зі Стратегією та 

Положенням, проведення ХСШЛ з видів 

спорту  

 

3. Організація суддівства ХСШЛ з видів 

спорту 

 

4. Проведення семінарів, семінарів-

практикумів з підвищення кваліфікації 

вихователів фізичної культури 

 

5. Сприяння супроводженню роботи 

офіційного сайту ХСШЛ з видів спорту   

Спільно з управлінням менеджменту та 

маркетингу в сфері спорту  

6. Сприяння в роботі з пошуку потенційних 

спонсорів/партнерів для організацій та 

проведення ХСШЛ з видів спорту  

 

 

РОЗДІЛ 3. СПОРТИВНІ ШКІЛЬНІ ЛІГИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ МІСТА 

 

Для поетапного формування ефективної моделі розвитку фізичної культури  

та спорту у загальноосвітніх навчальних закладах міста Харкова шляхом розвитку 

спортивних шкільних ліг необхідним є розуміння основних ресурсів забезпечення 

фізичного виховання для ефективного впровадження та функціонування шкільних 

спортивних ліг, а саме: 

 матеріально-технічне забезпечення;  

 навчально-виховна діяльність; 

 кадрове забезпечення. 

 

3.1. Матеріально-технічне забезпечення 

Спортивна матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів 

міста Харкова у цілому дозволяє створити необхідні умови для якісного 

проведення спортивних шкільних ліг.  

В останні роки велика увага приділяється модернізації спортивної 

матеріально-технічної бази у всіх типах та видах закладів освіти. В кожному 

загальноосвітньому навчальному закладі є спортивний зал, універсальний 

майданчик для спортивних ігор, фізкультурно-спортивний комплекс тощо. 

Система освіти міста Харкова налічує 181 загальноосвітній навчальний 

заклад, в яких здійснюється навчальний процес із фізичної культури.  

Реалізація навчальних програм проходить в стандартних спортивних залах,  

на відкритих спортивних майданчиках.   

В умовах модернізації змісту освіти з фізичної культури і впровадження  

в систему фізкультурно-спортивної освіти передових європейських та світових 

методик і досвіду федерацій з видів спорту виникає потреба в комплектації 
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спортивних баз закладів освіти не тільки специфічним для кожного виду спорту 

інвентарем, а й утворенні відповідних умов для оптимальної організації занять. 

Певну увагу необхідно приділити оснащенню закладів освіти спортивним 

інвентарем та додатковими засобами спортивно-ігрового призначення для занять 

загальною фізичною підготовкою та організації позашкільних спортивно-масових 

та фізкультурно-оздоровчих заходів.  

 

3.2. Навчально-виховна діяльність 

На сьогодні в загальноосвітніх навчальних закладах міста навчається 112,427 

дітей, з них: займається фізичною культурою  та спортом – 81290. 

Шкільний спорт вважається першою сходинкою на шляху до великих 

спортивних досягнень. На сьогодні в спеціалізованих закладах освіти міста 

навчається 3716дітей (1048 дівчат, 2668 хлопців), з них:  

 Дитячо-юнацькі спортивні школи – 1982 (583 дівчат, 1399 хлопців); 

 Спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву – 1734 

(465 дівчат, 1269 хлопців). 

 

3.3. Кадрове забезпечення 

Освітній процес з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах 

здійснює 431 вчитель фізичної культури. 

У зв'язку з цим для якісного функціонування спортивних шкільних ліг 

необхідним є створення ефективного механізму зворотного зв'язку між 

спортивними федераціями (асоціаціями), клубами з видів спорту, на яких 

покладено обов’язки з проведення ХСШЛ з видів спорту, та загальноосвітніми 

навчальними закладами міста. 

 

РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА І ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ 

ХАРКІВСЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛЬНИХ ЛІГ У МІСТІ 

 

4.1. Структура підготовки до проведення ХСШЛ    

Змагання проводяться серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

міста. Харківські спортивні шкільні ліги проводяться щорічно з 1 жовтня  

по 15 травня і складаються з трьох етапів. На кожному етапі в змаганнях беруть 

участь учні загальноосвітніх навчальних закладів, які зареєструвались  

в установленому цією Стратегією порядку, на участь у ХСШЛ з виду спорту  

у встановлений термін.  

1 етап – змагання в загальноосвітніх навчальних закладах, на якому 

формуються збірні команд шкіл. 

2 етап – змагання у районах міста, на яких визначається переможець 

районних змагань, який отримує право участі у 3-му етапі змагань. 

3 етап – фінальні міські змагання, в ході яких визначається чемпіон ХСШЛ  

з виду спорту. 
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Усі змагання в спортивних шкільних лігах проводяться відповідно до правил 

змагань з видів спорту, затверджених спортивними федераціями (асоціаціями), 

клубами з видів спорту. Порядок проведення змагань шкільної ліги з виду спорту 

визначається окремим Положенням з кожного виду спорту. 

Навчальний рік умовно поділений на три календарних сезони: осінь, зима  

та весна, відповідно до яких для кожного з них характерним є конкретний вид 

спорту. 

При створенні спортивної шкільної ліги федерація (асоціація), клуб з виду 

спорту враховує створення на базі загальноосвітнього навчального закладу 

чоловічої (ч) і жіночої (ж) команд з видів спорту. 

З метою структурного та рівномірного розподілу впродовж навчального року 

шкільних ліг з видів спорту спортивним федераціям (асоціаціям), клубам з видів 

спорту рекомендується надавати пропозиції щодо старту ліг у форматі: сезон, 

місяць і день тижня, що зі свого боку дасть можливість вчителям фізичної 

культури завчасно розпочати підготовку команди до нового сезону. 
               Приклад 

СЕЗОНИ 

Осінь Зима Весна 

Вид спорту Старт ліги Вид спорту Старт ліги Вид спорту Старт ліги 

П
р
и

к
л
ад

 Баскетбол 

(І, ІІ етап) (ч, ж) 

Перший 

понеділок 
жовтня 

Баскетбол  

(ІІІ етап) (ч, ж) 

Перший 

понеділок 
грудня 

Бадмінтон 

(ч, ж) 

Другий 

понеділок 
квітня 

Черліденг  
(І етап) (ж) 

Перший 

понеділок 

жовтня 

Черліденг 
(ІІ етап) (ж) 

Перший 

понеділок 

грудня 

Легка атлетика 
(ч, ж) 

Другий 

вівторок 

квітня 

 

Зазначена структура та план підготовки до проведення спортивних шкільних 

ліг дасть змогу показати позитивну динаміку збільшення кількості учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста, залучених до регулярних  

та позашкільних занять фізичною культурою та спортом. 

 

4.2. План підготовки до проведення ХСШЛ    
Заходи спортивних федерацій (асоціацій), клубів 

№ 

з/п 
Захід Опис діяльності 

1 Підготовка презентації ХСШЛ з 

видів спорту   

Презентація повинна складатися із 5-7 слайдів у 

програмі Microsoft Power Point 

2 Розроблення та затвердження 

положення про ХСШЛ з виду 

спорту з урахуванням 

рекомендацій Стратегії та у 

встановленому порядку 

Положення про проведення ХСШЛ з виду спорту, 

яке затверджується (у 2-х екземплярах) директором 

Департаменту у справах сім`ї, молоді та спорту, 

заступником директора  Департаменту –   

начальником управління з питань фізичної культури 

та спорту Департаменту у справах сім`ї, молоді та 

спорту, директором Департаменту освіти та 

керівником спортивної організації (асоціації), клубом 

й повинно включати 11 розділів:  

I. Цілі і завдання заходу; ІІ. Строки і місце 

https://www.google.com.ua/search?q=%D1%87%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B3&rlz=1C1GGGE_ukUA676UA676&biw=1280&bih=933&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiBrN2v5e_KAhXBJ5oKHXcGC7QQsAQIIg
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%87%D1%96%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B3&rlz=1C1GGGE_ukUA676UA676&biw=1280&bih=933&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiBrN2v5e_KAhXBJ5oKHXcGC7QQsAQIIg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7r_eJ8fHKAhWsJ5oKHUpcC3EQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Foffice.live.com%2Fstart%2FPowerPoint.aspx%3Fui%3Dru-RU&usg=AFQjCNEWsvqiLpVOxfyiEqYwBCgXKpDrWw&sig2=di5PzaVadcsqSpNIMjCCvg&bvm=bv.114195076,d.bGs
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проведення заходу; ІІI. Організація та керівництво 

проведенням заходу; ІV. Учасники заходу; V. 

Характер заходу (змагання особисті, командні, 

особисто-командні); VI. Програма проведення 

змагань; VII. Безпека та підготовка місць проведення 

заходу; VIII. Умови визначення першості та 

нагородження переможців і призерів; ІX. Умови 

фінансування заходу та матеріального забезпечення 

учасників; Х. Строки та порядок подання заявок на 

участь у заході; XІ. Інші умови, які забезпечують 

якісне проведення конкретного заходу. 

3 Розроблення та затвердження 

календаря 

З урахуванням розділу 5 цієї Стратегії 

4 Розроблення кошторису 

проведення ХСШЛ з видів спорту  

Згідно з додатком 4 цієї Стратегії 

5 Надання пропозицій щодо 

матеріально-технічного 

забезпечення спортивної шкільної 

ліги 

З урахуванням розділу 3 цієї Стратегії та наданого 

Департаментом освіти переліку спортивних залів, 

майданчиків, де є можливість проводити змагання 

ХСШЛ з видів спорту 

Зазначені документи спортивна федерація (асоціація), клуб з видів спорту надає щороку 

до 1 серпня 

 

РОЗДІЛ 5. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ШКІЛЬНИХ ЛІГ 

 

Змагання спортивних шкільних ліг проводитимуться у спортивних залах 

загальноосвітніх навчальних закладів та спортивних комплексах міста Харкова, 

які заявлені спортивною федерацією (асоціацією), клубом з видів спорту  

і погоджені у встановленому порядку з Організаційним комітетом.  

Перелік спортивних залів загальноосвітніх навчальних закладів  

та спортивних комплексів міста Харкова (визначених оргкомітетом), в яких 

будуть проходити змагання спортивної шкільної ліги, спортивна федерація 

(асоціація), клуб з видів спорту надає не пізніше, ніж за 14 днів до початку 

змагань.  

У спортивних залах та спортивних комплексах, не прийнятих Організаційним 

комітетом для проведення змагань, проводити матчі забороняється.  
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РОЗДІЛ 6. ПАРТНЕРИ ШКІЛЬНИХ СПОРТИВНИХ ЛІГ 
 

 
 

Спортивна федерація (асоціація), клуб з видів спорту має право залучати 

всеукраїнських регіональних, місцевих спонсорів, партнерів – регіональні, міські, 

відомчі та приватні спортивні клуби. 
 

 
 

Харківська міська рада в особі Департаменту у справах сім`ї, молоді  

та спорту: 

 залучає офіційних партнерів та офіційних медіа-партнерів проекту  

«Харків – спортивна столиця»;  

 сприяє пошуку потенційних спонсорів/партнерів; 

 спільно із спортивними федераціями (асоціаціями), клубами з видів спорту 

проводить роботу з отримання національних та міжнародних грантів. 
 

РОЗДІЛ 7. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

7.1. Проведення трофі-туру. 

Трофі-тур стане одним із ключових заходів, що сприятиме популяризації 

спортивних шкільних ліг у Харкові. Трофі-тур буде проводитися у другу суботу 

вересня. Місце проведення заходу визначається Організаційним комітетом. У цей 

день перехідні кубки ліг зможуть побачити всі охочі та ознайомитися  

з інформацією про спортивні шкільні ліги з видів спорту.   

Всеукраїнські, 

регіональні та 

місцеві 

спонсори 

Регіональні, міські, 

відомчі та приватні 

спортивні  

клуби 

Партнери проекту «ХАРКІВ – СПОРТИВНА 

СТОЛИЦЯ»  

 

АСОЦІЮЮТЬСЯ ІЗ СПОРТИВНИМИ 

ФЕДЕРАЦІЯМИ З ВИДІВ СПОРТУ 

АСОЦІЮЮТЬСЯ З 

KHARKIV SPORT CITY 
 

Національні та міжнародні гранти 

http://vk.com/kharkiv_sport_city
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Програма туру передбачає демонстрацію іміджевого проморолика про 

ХСШЛ, демонстрацію кубків спортивних шкільних ліг із можливістю 

фотографування, а також проведення прес-конференції, присвяченої старту 

нового сезону спортивних шкільних ліг, акцій з популяризації видів спорту, 

організацію презентації кубків для школярів. 

Харківська міська рада забезпечує організацію трофі-туру, а спортивна 

федерація (асоціація), клуб з видів спорту сприяють його проведенню відповідно 

до вимог.  
 

7.2. Оформлення місць проведення спортивних шкільних ліг 

Оформлення спортивних залів загальноосвітніх навчальних закладів  

та спортивних комплексів, на території яких проводитимуться спортивні шкільні 

ліги, полягає у створенні атмосфери спортивного свята для учнів  

та уболівальників. 

Концепція оформлення включає в себе: 

 декоративне оформлення;  

 просування статусу спонсорів/партнерів спортивної шкільної ліги. 

Забороняється розміщення реклами алкогольних та тютюнових компаній. 
 

7.3. PR та комунікації 

Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту спільно з федераціями з видів 

спорту для офіційних публікацій, пов’язаних із проведенням спортивних 

шкільних ліг, використовує офіційний веб-сайт Департаменту 

(http://sportevents.kharkiv.ua). Веб-сайт працює в режимі інформагентства, має 

високу статистику відвідувань, інформація поширюється в ЗМІ за лічені хвилини. 

Головна мета, на яку спрямовані комунікаційні заходи, – це поширення 

інформації з метою формування спортивного іміджу міста.  
 

7.4. Веб-сайт 

Розроблено веб-сайт «Харківські спортивні шкільні ліги», який висвітлює 

інформацію про створені та функціонуючі спортивні шкільні ліги Харкова  

(з можливістю подальшого додавання інших ліг за видами спорту), спортивні 

команди харківських шкіл та їх досягнення у відповідній лізі. Портал містить всю 

необхідну інформацію для учасників спортивних шкільних ліг, уболівальників,  

а також осіб, зацікавлених в соціальних проектах (спонсорів, партнерів). 

Зареєстровано доменне ім’я: http://scl.kharkiv.ua 

Веб-сайт Харківських спортивних шкільних ліг кореспондується з веб-

сайтом Департаменту у справах сім`ї молоді та спорту Харківської міської ради 

(http://sportevents.kharkiv.ua).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sportevents.kharkiv.ua/
http://sportevents.kharkiv.ua/


14 

   

 

 

7.5. Рекламно-презентаційна продукція 

З метою підвищення рівня поінформованості учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів щодо проведення спортивних шкільних ліг з видів спорту 

плануються такі заходи: 

 загальна інформація в засобах масової інформації; 

 інформація в мережі Інтернет, у тому числі через сайт Харківських 

спортивних шкільних ліг та офіційний сайт Департаменту у справах сім`ї, молоді 

та спорту; 

 виготовлення іміджевого проморолика про ХСШЛ; 

 інформаційний бюлетень про ХСШЛ, який слугуватиме інструментом 

для залучення спонсорів та партнерів; 

 використання слогану та спортивної символіки міста, не пов’язаних  

із проведенням спортивних шкільних ліг (логотипа Kharkiv Sport City). 

Нагородна та сувенірна продукція для спортивних шкільних ліг обов’язково 

затверджується Організаційним комітетом до початку процесу її виробництва  

та розповсюдження. 
 

7.6. Стратегія роботи рад закладів та членів батьківських комітетів 

Для якісної організації спортивних шкільних ліг дуже важливо мати 

підтримку з боку добровольців. Тому спортивні шкільні ліги мають на меті 

об'єднати разом учнів загальноосвітнього навчального закладу та їх батьків, щоб 

сприяти у проведенні спортивних шкільних ліг. Шкільна рада та члени 

батьківського комітету будуть відігравати важливу роль у підготовці  

та проведенні спортивних шкільних ліг, а саме: 

 допомагати у процесі реєстрації на участь у ХСШЛ; 

 проводити фотосесії гравців; 

 допомагати у розміщенні інформаційних матеріалів про загальноосвітній 

навчальний заклад на офіційному сайті «Харківські спортивні шкільні ліги». 

Під час проведення спортивних шкільних ліг: 

 здійснювати роботу щодо залучення уболівальників на матчі своїх 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

 рекомендується проводити фото- та відеозйомку (фото: від 10 до 50 

фотографій, відео: ролик до 5 хв. про проведену гру) для подальшого розміщення 

на офіційному сайті «Харківські спортивні шкільні ліги». 
 

РОЗДІЛ 8. НАГОРОДЖЕННЯ 
 

Нагородження переможців і призерів змагань серед команд загальноосвітніх 

навчальних закладів проводиться управлінням з питань фізичної культури та 

спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, 

федерацією з виду спорту. 
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Команда, що перемогла на 2-му етапі змагання, отримує звання «Переможець 

районного етапу ХСШЛ», нагороджується кубком. Гравці та офіційні особи 

команди нагороджуються дипломами. 

Команди, що зайняли 2-ге та 3-тє місця на 2-му етапі змагання, 

нагороджуються кубками. Гравці та офіційні особи команд нагороджуються 

дипломами.  

Переможець районного етапу здобуває право брати участь у фінальному -  

3-му міському етапі змагань (серед команд районів міста, які посіли перші місця  

в районних змаганнях). 

Команда, що перемогла на 3-му етапі міських змагань, отримує звання 

«Чемпіон Харківської спортивної шкільної ліги з виду спорту», нагороджується 

перехідним кубком.  

Команди, що зайняли 2-ге та 3-тє місця на 3-му етапі міських змагань, 

нагороджуються кубками. Гравці та офіційні особи команд нагороджуються 

дипломами та відповідно срібними й бронзовими медалями.  

Судді, які обслуговували фінальні ігри з видів спорту, нагороджуються 

дипломами.  
 

РОЗДІЛ 9. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії розвитку «Харківські спортивні 

шкільні ліги» передбачається за рахунок коштів міського бюджету та залучення 

позабюджетних джерел, не заборонених законодавством України. 

Витрати на проведення міських змагань шкільних ліг з видів спорту серед 

школярів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова у навчальному році,  

а саме: 

 оплата харчування суддів та інших учасників заходів; 

 медичне обслуговування; 

 заохочувальні грошові призи; 

 придбання кубків, дипломів та медалей, цінних призів та подарунків 

здійснюється за рахунок управління з питань фізичної культури та спорту 

Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради. 

Витрати на сувенірно-наградну атрибутику та інформаційно-рекламні 

послуги здійснюються за рахунок Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту 

Харківської міської ради. 
 

9.1. Мотиваційні аспекти педагогічної діяльності 

Для розвитку творчого потенціалу педагогів фізичного виховання  

у системі освіти, в межах поточних можливостей буде створено сприятливі умови 

для мотивації вчителя. 
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РОЗДІЛ 10. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня  

1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших 

спеціально відведених місць для проведення спортивних та культурно-

видовищних заходів»:  

 підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;  

 контроль за підготовкою спортивної споруди та забезпечення безпеки 

при проведенні змагань здійснює головний суддя змагань.  

Власник спортивної споруди не менш ніж за 1 годину до початку змагань 

зобов’язаний надати до головної суддівської колегії акт про її готовність  

до проведення змагань. 

Відповідальність за техніку безпеки та медичний контроль щодо допуску  

до змагань несуть безпосередньо управління освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради відповідно до Положення.  
 

РОЗДІЛ 11. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ 
 

Участь команд загальноосвітніх навчальних закладів міста в змаганнях 

ХСШЛ здійснюється відповідно до затвердженого положення з видів спорту. 
 

Користувачі «Спортивні організації»:  

 до 1 серпня кожного року надають до Департаменту затверджені 

Положення про організацію та проведення Харківської спортивної шкільної ліги  

з виду спорту; 

 до 1 вересня кожного року створюють спортивну лігу з виду спорту через 

особистий кабінет на сайті ХСШЛ; 

Користувачі «Навчальні заклади»: 

 до 20 вересня кожного року через особистий кабінет на сайті ХСШЛ, 

обирають вид спорту та підтверджують участь у спортивних лігах з видів спорту; 

Користувачі «Гравці» (від імені гравця – один з його батьків): 

 до 10 жовтня кожного року та обирають вид спорту для участі в ХСШЛ 

через особистий кабінет на сайті ХСШЛ, якщо він був створений. 

 

РОЗДІЛ 12. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  
 

У результаті реалізації Стратегії буде забезпечено досягнення таких 

результатів: 

 збільшення частки учнів і вихованців, які систематично займаються 

фізичною культурою та спортом; 

 поліпшення фізичного стану учнів і вихованців у системі освіти міста 

Харкова; 
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 підвищення рівня фізичного та морального розвитку дітей, підлітків  

і молоді; 

 зниження показників асоціальної поведінки серед дітей і підлітків; 

 збільшення кількості, різноманітності фізкультурно-оздоровчих  

та спортивно-масових послуг; 

 підвищення рівня професійної компетентності педагогів фізкультурно-

спортивного профілю; 

 зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту; 

 успішний виступ збірних команд Харкова на всеукраїнських спортивних 

змаганнях. 
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