
ЗАВЕРДЖУЮ»  

Голова відділення НОК України  

в Кіровоградській області  

__________________О.Кузьмін 

 

 

Календарний план спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів  

відділення НОК України в Кіровоградській області  

на 2015 рік 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Термін 
виконання 

Місце 
проведення 

Організатори заходу та 
відповідальні виконавці 

Очікуванні результати 

Основні заходи НОК 
 

1 Всеукраїнський спортивно-
масовий захід серед дітей 
"Олімпійське лелеченя", в 

тому числі: 

 ЗНЗ в містах  
та районах 

області,  
м. Кіровоград 

Департамент освіти і науки ОДА, 
управління молоді та спорту 

ОДА, відділення НОК України в 
Кіровоградській області 

Можливість залучити до 
олімпійського руху щороку понад 5,5 

тисяч школярів. Досягнення 
результатів у змагальній діяльності. 

 I етап- загальношкільний жовтень 

 II етап - районний (міський) листопад-
грудень 

 III етап - обласний лютий 

 IV етап - всеукраїнський 
(фінал) 

квітень 

2 Олімпійський день 23 червня ДЮСШ, ЗНЗ. 
ВНЗ. ФСТ та 

Федерації 

Відділення НОК України в 
Кіровоградській області, 

Обласний центр фізичного 
здоров"я населення "Спорт для 

всіх", ради ФСТ 

Пропоганда здорового способу життя 
та залучення широкого кола людей 

до олімпійського руху 

3 Олімпійський урок вересень міста та райони 
області 

Департамент освіти і науки ОДА, 
управління молоді та спорту 

ОДА, відділення НОК України в 
Кіровоград. області 

Поповнення знань з історії 
олімпійського руху та розширення 

світоогляду учнів ЗНЗ 
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4 Олімпійський тиждень вересень міста та райони 
області 

Департамент освіти і науки ОДА, 
управління молоді та спорту 

ОДА, відділення НОК України в 
Кіровоградській області 

Залучення широких верств 
населення до занять спортом 

5 Всеукраїнська акція 
"Олімпійська книга" 

квітень-грудень за призначенням Відділення НОК України в 
Кіровоградській області 

Пропаганда наукових звершень 
галузі фізичної культури та спорту, 

збереження олімпійської їсторіїі 
традицій шляхом поширення 
олімпійської освіти і культури 

6 Всеукраїнська акція 
"Олімпійський куточок" 

квітень-грудень за призначенням Відділення НОК України в 
Кіровоградській області 

Відкриття у загальноосвітніх 
навчальних закладах району окремих 

куточків з інформацією про 
олімпійський рух 

7 Заходи в програмі 
Всеукраїнського проекту 

"DO like OLIMPIANS" 

січень-травень за призначенням Відділення НОК України в 
Кіровоградській області 

Привернення уваги до активного та 
здорового способу життя й 

олімпійського руху, олімпійська 
розминка з відомими спортсменами 

Заходи під патронатом НОК 

1 Відкритий чемпіонат 
Кіровоградської області з 

легкої атлетики пам"яті ЗТУ 
Володимира Іванця 

18-19.04.2015 м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,               

Федерація легкої атлетики 
Кіровоградської області 

Вшанування кращих спортсменів  
та тренерів області, збереження 
олімпійської їсторії та традицій 

області 

2 Всеукраїнські змагання з 
велоспорту, присвячені 

пам"яті ЗТУ Сергія 
Симоненка 

18-20.09.2015 м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  
Федерація велоспорту 
Кіровоградської області 

3 Міжнародний турнір з 
греко-римської боротьби, 

пам"яті ЗТУ Михайла 
Романенка 

18-20.09.2015 м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація греко-римської 
боротьби Кіровоградської області 

4 Міжнародний турнір з 
боротьби дзюдо серед 
юнаків і дівчат на призи 
Олімпійського чемпіона 

Сергія Новікова 
 

18-20.09.2015 м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація боротьби дзюдо та 
самбо Кіровоградської області 
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Партнерські заходи 
 

1 Відкритий чемпіонат 
Кіровоградської області з 

легкої атлетики пам'яті 
Героя Радянського Союзу 

В.О. Верхоланцева 

лютий м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,               

Федерація легкої атлетики 
Кіровоградської області 

Виховна робота та вшанування 
видатних людей Кіровоградщини 

2 Чемпіонат м. Кіровограда  
зі стрільби кульової 

2-6 березня м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація стрільби кульової 
Кіровоградської області 

Розвиток олімпійських видів спорту 

3 ХІІ літня Універсіада 
України  з художньої 

гімнастики 

14-17 квітня м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація художньої гімнастики 
Кіровоградської області 

Розвиток олімпійських видів спорту 

4 Всеукраїнський турнір з 
важкої атлетики на призи 

Жукова В.Г. 

грудень м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація важкої атлетики 
Кіровоградської області 

Розвиток олімпійських видів спорту 

5 Всеукраїнський турнір з 
баскетболу, присвячений 

пам’яті Віктора Дубіна 

14-16 травня м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  
Федерація баскетболу 

Кіровоградської області 

Вшанування кращих спортсменів  
та тренерів області, збереження 
олімпійської їсторії та традицій 

області 

6 Міський турнір з 
волейболу, присвячений  

70-й річниці Перемоги 

травень  м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація волейболу 
Кіровоградської області 

Розвиток олімпійських видів спорту 

7 Відкритий чемпіонат 
Кіровоградської області 

зі стрільби кульової 

травень, 
жовтень 

м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація стрільби кульової 
Кіровоградської області 

Розвиток олімпійських видів спорту 

8 VII Щорічний турнір з 
велоперегонів серед дітей 

"РоверОК" 

1 червня м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  
Федерація велоспорту 

Кіровоградської області, 
велоклуб «Там де ми» 

Розвиток олімпійського руху у місцях 
масового відпочинку 
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9 Літній Кубок м. Кіровограда 
з тенісу серед школярів 

25 травня –  
1 червня 

м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація тенісу Кіровоградської 
області  

Розвиток олімпійських видів спорту 

10 Відкритий міський турнір  
з паркового волейболу, 

присвячений Дню 
Незалежності України 

серпень м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація волейболу 
Кіровоградської області 

Розвиток олімпійських видів спорту 

11 VIІI Щорічний турнір з 
велоперегонів серед дітей 

"РоверОК" 

20 вересня м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  
Федерація велоспорту 

Кіровоградської області, 
велоклуб «Там де ми» 

Розвиток олімпійського руху у місцях 
масового відпочинку 

12 Всеукраїнський турнір з 
художньої гімнастики 

«Кіровоградська зіронька» 

листопад м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація художньої гімнастики 
Кіровоградської області 

Розвиток олімпійських видів спорту 

13 Змагання серед 
журналістів 

червень, 
листопад 

м.Кіровоград відділення НОК України в 
Кіровоградській області 

Вшанування пам"яті журналістів 
Кіровоградщини 

14 Зимовий Кубок  
м. Кіровограда з тенісу 

серед школярів 

 

28-31 грудня 
м.Кіровоград Відділення НОК України в 

Кіровоградській області,  
Федерація тенісу Кіровоградської 

області  

Розвиток олімпійських видів спорту 

Заходи відділення НОК 
 

1 Всеукраїнська акція з 
дітьми- сиротами та дітьми, 

позбавленими опіки "Ти 
зможешь, якщо зміг я" 

листопад-
грудень 

СЗОШ № 1, 
ЗОШ-інтернат,  
Д.Б. "Надія", 

притулок "Надія" 

Відділення НОК України в 
Кіровоградській області, відділ 

фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради 

Привернення уваги до дітей 
пільгових категорій, популяризація 

здорового способу життя 

2 "Олімпійські дні Здоров"я" протягом року 
 

вересень 

ЗНЗ  
м. Кіровограда 

ФФВ КДПУ 
ім.В.Винниченка 

Відділення НОК України в 
Кіровоградській області, відділ 

фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради 

Залучення дітей і молоді до занять 
фізичною культурою та спортом, 

пропоганда здорового способу життя 

3 Спортивно-масові заходи  
"Олімпійське літо" 

червень-
серпень 

дитячі оздоровчі 
табори, 

спортивні 
майданчики 

Відділення НОК України в 
Кіровоградській області, відділ 

фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради,             

відділ сім"ї та молоді  
Кіровоградської міської ради 

Пропоганда здорового способу 
життя, залучення дітей і молоді до 

занять фізичною культурою та 
спортом 



 5 

4 Турніри з олімпійських 
видів спорту серед 

ветеранів  

протягом  
року 

за призначенням Департамент освіти і науки ОДА, 
управління молоді та спорту 

ОДА, відділення НОК України в 
Кіровоградській області, обласна 

організація ветеранів фізичної 
культури, спорту та війни, 
обласний  центр фізичного 
населення "Спорт для всіх", 

федераціїї з видів спорту 

Підвищення рухової активності, 
пропоганда здорового способу життя 

та виховання підростаючого 
покоління особистим прикладом.  

5 Проведення олімпійської 
розминки з губернатором 

червень м. Кіровоград Управління молоді та спорту 
ОДА, відділення НОК України в 

Кіровоградській області 

Підвищення рухової активності, 
пропоганда здорового способу життя 

та виховання підростаючого 
покоління особистим прикладом. 

6 Заходи з нагоди 
відзначення 25-ї річниці 
заснування НОК України 

грудень за призначенням Департамент освіти і науки ОДА, 
управління молоді та спорту 

ОДА, відділення НОК України в 
Кіровоградській області 

Збереження олімпійської їсторії та 
традицій, активація роботи щодо 

розбудови олімпійського руху 

7 Зустріч дітей та учнівської 
молоді з відомим 

спортсменом- учасником 
олімпійських ігор 

грудень за призначенням Департамент освіти і науки ОДА, 
управління молоді та спорту 

ОДА, відділення НОК України в 
Кіровоградській області 

Збереження олімпійської їсторії та 
традицій, активація роботи щодо 

розбудови олімпійського руху 

8 Проведення олімпійських 
вікторин 

протягом  
року 

за призначенням Департамент освіти і науки ОДА, 
відділення НОК України в 
Кіровоградській області 

Мотивація пізновального інтересу до 
олімпійського руху серед учнівської 

молоді 

Співпраця з ВНЗ. Освітньо-методична робота 

1 Всеукраїнська науково-
практична конференція 
“Валеологічна освіта в 
навчальних закладах 

України: стан, напрямки і 
перспективи розвитку” 

21–23 травня ФФВ КДПУ 
ім.В.Винниченка 

Департамент освіти і науки            
ОДА, обласний інститут 

післядипломної перепідготовки, 
Обласне відділення Олімпійської 
академії України, відділення НОК 
України в Кіровоградській області 

Пропаганда наукових звершень 
галузі фізичної культури та спорту, 
підвищення науково-методичного 

рівня спортменів і тренерів, 
залучення до участі в науково-

практичних конференціях 

2 Впровадження лекційного 
курсу «Олімпійський спорт» 

Протягом  
року 

КДПУ 
ім.В.Винниченка 

Обласне відділення Олімпійської 
академії України, відділення НОК 
України в Кіровоградській області 

Освітньо-методичне забезпечення 
розвитку спорту 
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3 Проведення вікторини 
«Знавець олімпійського 

спорту» серед студентської 
молоді 

Травень, 
грудень 

КДПУ 
ім.В.Винниченка 

Обласне відділення Олімпійської 
академії України, відділення НОК 
України в Кіровоградській області 

Поповнення знань з історії 
олімпійського руху 

4 Розширення кількості шкіл 
з олімпійською освітою 

Протягом 
 року 

Кіровоградська 
область 

Обласне відділення Олімпійської 
академії України, відділення НОК 
України в Кіровоградській області 

Збереження олімпійської їсторії та 
традицій області, активація роботи у 

розбудові олімпійського руху 

 

 

 


