
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 2016 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" 

протягом року 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" 

протягом року 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" 

протягом року 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 
області з легкої атлетики 

серед збірних команд 
ДЮСШ, пам’яті ЗТУ  

Іванця В.К. 

17.04.2016 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, пам’яті ЗТУ  

Симоненка С.І. 

24-25.09.2016 м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  
Федерація велоспорту 
Кіровоградської області 

3 Відкритий всеукраїнський 
турнір з греко-римської 
боротьби, пам’яті ЗТУ  

Романенка М.І. 

17-18.09.2016 м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація греко-римської 
боротьби Кіровоградської області 

4 Відкритий міський турнір з 
класичного волейболу 
серед жіночих команд, 

пам’яті старшого тренера-
викладача КДПУ  

Янчук О.В. 

23.10.2016 м.Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація боротьби дзюдо та 
самбо Кіровоградської області 
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Партнерські заходи 
 

1 Змагання зі спортивного 
більярду в дисципліні 

«Вільна піраміда». 

лютий м. Кіровоград Федерація спортивного більярду 
Кіровоградської області, 

відділення НОК України в 
Кіровоградській області 

Популяризація неолімпійських видів 
спорту 

2 Чемпіонат області з легкої 
атлетики пам'яті Героя 

Радянського Союзу  
Верхоланцева В.О. 

лютий СДЮСШОР-2 Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,               

Федерація легкої атлетики 
Кіровоградської області 

Виховна робота та вшанування 
видатних людей Кіровоградщини 

3 Змагання з шахів і шашок 
серед працівників 

колективів фізичної 
культури обласної 

організації профспілки 
працівників охорони 

здоров’я 

березень м. Кіровоград Обласна організація 
фізкультурно-спортивного 

товариства «Спартак», 
відділення НОК України в 
Кіровоградській області 

Залучення до занять фізичною 
культурою та спортом широких 

верств населення  

4 «Брейн-ринг» на спортивну 
тематику серед дітей 

 

березень, 
листопад 

с. Нове Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Центр дитячої та юнацької 
творчості «Центр-Юність» 

Популяризація ідей олімпізму, 
розвиток знань про спорт у дітей            

та молоді 

5 Фінал зимового чемпіонату 
України з пляжного 

волейболу в закритих 
приміщеннях серед юнаків 

до 17 років 

квітень ФФВ КДПУ 
ім.В.Винниченка 

Управління освіти, науки, молоді 
та спорту облдержадміністрації, 

відділення НОК України в 
Кіровоградській області, відділ 

фізичної культури та спорту 
міської ради,  

Федерація волейболу 
Кіровоградської області 

Розвиток олімпійських видів спорту 

6 Заходи з нагоди 
Міжнародного Дня Спорту 
заради Розвитку та Миру 

та Всесвітнього дня 
здоров’я  

квітень м. Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області, 

управління освіти, науки, молоді 
та спорту облдержадміністрації, 

громадські організації 

Залучення до занять фізичною 
культурою та спортом широких 

верств населення, популяризація 
здорового способу життя 
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7 Загальноміська ранкова 
зарядка під гаслом 

«Здоровим бути модно!»  

квітень центральна 
площа  

м. Кіровограда 

Відділення НОК України в 
Кіровоградській області, міський 

центр ФЗН «Спорт для всіх», 
громадські організації 

Залучення до занять фізичною 
культурою та спортом широких 

верств населення, популяризація 
здорового способу життя 

8 Загальноміська пробіжка 
«Спортивний Кіровоград» 

травень м. Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області, 

ініціативна група «Спортивний 
Кіровоград», обласна федерація 

легкої атлетки 
 

Залучення до занять фізичною 
культурою та спортом широких 

верств населення, популяризація 
здорового способу життя 

9 Обласні змагання зі 
скелелазіння сере дітей 

травень Денропарк Відділення НОК України в 
Кіровоградській області, 

управління освіти, науки, молоді 
та спорту облдержадміністрації, 
обласний альпіністський центр 

Федерації альпінізму і 
скелелазіння України 

Розвиток олімпійського руху у місцях 
масового відпочинку 

10 Зустріч юних тенісистів 
із учасником 

антитерористичної операції 
Віктором Коліньком 

травень КДЮСШ № 3 Відділення НОК України в 
Кіровоградській області, відділ 

фізичної культури та спорту 
міської ради,  

 

Залучення до занять фізичною 
культурою та спортом широких 
верств населення, патріотичне 

виховання молоді 

11 Всеукраїнський турнір з 
баскетболу, присвячений 

пам’яті Віктора Дубіна 

травень ФФВ КДПУ 
ім.В.Винниченка 

Федерація баскетболу 
Кіровоградської області, 

відділення НОК України в 
Кіровоградській області 

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

області 

12 Турніри з велоперегонів 
серед дітей "РоверОК" 

червень, 
вересень 

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

Кіровоградської області, 
велоклуб «Там де ми» 

Розвиток олімпійського руху у місцях 
масового відпочинку 

13 Змагання з тенісу серед 
школярів 

червень стадіон «АРЗ» Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація тенісу  
Кіровоградської області  

Розвиток олімпійських видів спорту 
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14 Обласні змагання 
державних службовців 

липень смт. 
Олександрівка 

Обласна організація 
фізкультурно-спортивного 

товариства «Спартак», 
відділення НОК України в 
Кіровоградській області 

Залучення до занять фізичною 
культурою та спортом широких 

верств населення  

15 ХІ Всеукраїнський турнір з 
футболу серед команд 
ДЮСШ, присвячений 

пам’яті колишнього гравця  
і спортивного директора                 

ФК «Зірка» Андрія Куценка 

серпень стадіон «Зірка» Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація футболу  
Кіровоградської області  

Розвиток олімпійських видів спорту, 
вшанування кращих спортсменів  

та тренерів області 

16 Комплексні змагання серед 
працівників патрульної 

поліції 

серпень м. Кіровоград Обласна організація 
фізкультурно-спортивного 

товариства «Динамо», 
відділення НОК України в 
Кіровоградській області 

Залучення до занять фізичною 
культурою та спортом широких 

верств населення  

17 Чемпіонат України з 
велокросу 

жовтень Гай Десантників Управління освіти, науки, молоді 
та спорту облдержадміністрації, 

відділення НОК України в 
Кіровоградській області, 
Федерація велоспорту 
Кіровоградської області 

Популяризація неолімпійських  
видів спорту 

18 Всеукраїнська акція з 
дітьми- сиротами та дітьми, 

позбавленими опіки "Ти 
зможешь, якщо зміг я" 

грудень СЗОШ № 1, 
ЗОШ-інтернат,  

соціальний 
гуртожиток, 

центр соціально-
психологічної 

реабілітації дітей 

Відділення НОК України в 
Кіровоградській області, міський 

центр ФЗН «Спорт для всіх», 
відділ фізичної культури та 

спорту міської ради 

Привернення уваги до дітей 
пільгових категорій, популяризація 

здорового способу життя 

 
Заходи відділення НОК 

 

1 Відкритий міський турнір              
з тенісу настільного             

серед молоді та дорослих              
«Матч поколінь» 

січень  КДЮСШ № 3 Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

відділ фізичної культури та 
спорту міської ради 

Виховна робота та вшанування 
відомих спортсменів Кіровоградщини 



 6 

2 Змагання зі стрільби 
кульової серед юнаків та 

дівчат 

лютий м. Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області, відділ 

фізичної культури та спорту 
міської ради 

Розвиток олімпійських видів спорту 

3 Відкритий міський турнір з 
баскетболу серед юнаків, 

пам’яті тренера-викладача 
з баскетболу, судді 

республіканської категорії 
Ритора О.В. 

лютий СК «Ікар» Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  
Федерація баскетболу 

Кіровоградської області 

Виховна робота та вшанування 
видатних людей Кіровоградщини 

4 Міські змагання  
«Тато, мама, я –   
спортивна сім'я» 

березнь ДЮК «Надія» Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

відділ фізичної культури та 
спорту міської ради, міський 
центр ФЗН «Спорт для всіх» 

Залучення до занять фізичною 
культурою та спортом широких 

верств населення 

5 Конкурс  
«Знавець олімпійського 

спорту» на англійській мові 

травень ФФВ КДПУ 
ім.В.Винниченка 

Відділення НОК України в 
Кіровоградській області, кафедра 

іноземних мов факультету 
фізичного виховання КДПУ, 

обласне відділення Олімпійської 
академії України, 

Розвиток інтелектуальних знань 
студентів-спортсменів, відзначення 

року англійської мови в Україні 

6 Турнір з баскетболу (3×3)  серпнень м. Помічна Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

БК «Орли» 

Залучення до занять фізичною 
культурою та спортом широких 

верств населення, популяризація 
здорового способу життя 

7 Спортивно-патріотичний 
захід із 

військовослужбовцями 
«Ігри патріотів». 

серпнень 3-й полк 
спецпризначення 

Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

обласний центр ФЗН «Спорт для 
всіх», обласна  федерація 

гирьового спорту 

Залучення до занять фізичною 
культурою та спортом широких 
верств населення, патріотичне 

виховання молоді 

8 Спортивно-видовищний 
захід «Драйв Алюр»,  

вересень  Кінно-
спортивний 
комплекс 

Відділенням НОК України в 
Кіровоградській області, 

управління освіти, науки, молоді 
та спорту ОДА  

Залучення до занять фізичною 
культурою та спортом широких 

верств населення, популяризація 
здорового способу життя 
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9 "Олімпійські дні Здоров"я". 
Проведення олімпійських 

вікторин 

протягом року 
 

ЗНЗ  
м. Кіровограда 

 

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 

10 Турнір з класичного 
волейболу серед чоловічих 

команд 

вересень м. Кіровоград Відділення НОК України в 
Кіровоградській області, обласна  

федерація волейболу 

Розвиток олімпійських видів спорту 

11 Турнір з важкої атлетики на 
призи Заслуженого 

тренера України  
Жукова В.Г. 

грудень СДЮСШОР 
«Надія» 

Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

Федерація важкої атлетики 
Кіровоградської області 

Розвиток олімпійських видів спорту, 
вшанування кращих спортсменів  

та тренерів області 

12 «#OlympicLab» 
(«Олімпійська 
лабораторія») 

вересень - 
грудень 

м. Кіровоград,  
м. Олександрія 

Відділення НОК України в 
Кіровоградській області,  

ЗНЗ області 

Розвиток олімпійського руху, 
знайомство дітей з історією та 

філософією олімпізму 

 
Співпраця з ВНЗ. Освітньо-методична робота 

 

1 Продовження 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 

2 Проведення вікторини 
«Знавець олімпійського 

спорту» серед студентської 
молоді 

Травень  КДПУ 
ім.В.Винниченка 

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

Поповнення знань з історії 
олімпійського руху 

3 Збільшення 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 

 


