
 

 

 

18.11.2015 р. № 173/1 

Міністру молоді та спорту України 

Жданову І. О. 

 

Шановний Ігорю Олександровичу! 

Спортивним комітетом України спільно з фізкультурно-спортивним товариствами 

«Спартак», «Україна», «Динамо» та «Колос» опрацьовано пропозиції щодо відповідних 

змін до Положення про школу вищої спортивної майстерності (далі - Положення) 

затвердженого Наказом Мінмолодьспорт № 2581 від 17.07. 2015 

Загальний аналіз Положення дає підстави стверджувати, що ним порушуються 

окремі норми Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та обмежуються права 

суб’єктів сфери фізичної культури і спорту.  

Відповідно до пункту 4 Розділу ІІ Положення про школу вищої спортивної 

майстерності до структури таких шкіл входять відділення з одного або кількох 

олімпійських видів спорту. В пункті 5 Розділу ІІІ зазначено, що наповненість груп, вік 

учнів-спортсменів та вимоги до їх спортивної підготовленості визначаються навчальними 

програмами з олімпійських видів спорту, а норми наповненості груп відділень з видів 

спорту визначаються згідно з додатком 2, в якому вказані лише олімпійські види спорту. 

Окрім цього в пункті 10 Розділу ІІІ зазначено, що змінний склад формується з числа 

учнів-спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень, які займаються у 

дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних 

школах олімпійського резерву, спеціалізованих навчальних закладах спортивного 

профілю. З цього слідує, що ШВСМ створюється і діє для підготовки спортсменів лише з 

олімпійських видів спорту. В той же час Статтею 12 Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт» визначено, що ШВСМ - заклади фізичної культури і спорту, які 

забезпечують підготовку спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень 

шляхом проведення постійно діючих навчально-тренувальних зборів та участь 

спортсменів у відповідних змаганнях. Тобто, Закон не обмежує діяльність ШВСМ лише 

олімпійськими видами спорту.  

З усіх закладів фізичної культури і спорту, визначених Розділом ІІ Закону, лише 

статтею 13 передбачено утворення та діяльність спеціалізованого закладу для підготовки 

спортсменів з олімпійських видів спорту - Центр олімпійської підготовки. 

Окремо слід звернути увагу на те, що ШВСМ забезпечує підготовку спортсменів 

резервного спорту та спорту вищих досягнень. Проте, згідно статті 35 Закону, резервний 

спорт - це напрям спорту, який забезпечує, здійснення відбору обдарованих дітей та 

молоді для занять певним видом спорту, а не тільки олімпійським.  

Те саме стосується спорту вищих досягнень, який, відповідно до статті 36 Закону, є 

напрямом спорту, який забезпечує залучення спортсменів з резервного спорту шляхом 

подальшої спеціалізації та індивідуалізації їхнього навчально-тренувального процесу з 

певного виду спорту для підготовки та участі у спортивних змаганнях всеукраїнського та 

міжнародного рівнів, але не виключно з олімпійських видів спорту. 



З логіки Закону слідує, що ШВСМ здійснює підготовку спортсменів для резервного 

спорту та спорту вищих досягнень не лише з олімпійських, а й з неолімпійських видів 

спорту. 

Крім цього, Положення про ШВСМ звужує норми Закону, що регулюють 

утворення та діяльність ШВСМ, а це призводить до порушення прав громадян, 

гарантованих Законом та прав суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, визначених у 

статті 1 та у Розділі ІІ Закону. 

Статтею 3 Закону громадянам гарантовано право займатися фізичною культурою 

та спортом, яке, зокрема, забезпечується шляхом:  

- вільного вибору видів спорту та фізкультурно-спортивних послуг;  

- доступності та безпечності занять фізичною культурою і спортом;  

- захисту прав та законних інтересів громадян;  

- створення закладів фізичної культури і спорту.  

Крім цього, відповідно до статті 4 Закону, державна політика у сфері  фізичної 

культури і спорту, крім іншого, ґрунтується на засадах:  

- визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної 

досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного 

міжнародного іміджу держави;  

- гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної культури 

і спорту;  

- сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом 

громадян різних вікових груп;  

- створення умов для соціального та правового захисту громадян у сфері фізичної 

культури і спорту;  

- забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту;  

- орієнтування на сучасні міжнародні стандарти у сфері фізичної культури і спорту, 

поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом у цій сфері. 

Таким чином, громадянину Законом гарантовано як право вільного вибору видів 

спорту, так і можливість підвищувати свою спортивну майстерність не тільки в 

олімпійських видах спорту.  

Це право йому може бути забезпечено, в тому числі, шляхом створення закладів 

спорту, серед яких є і ШВСМ, однак існуюча редакція Положення позбавляє потенційних 

засновників створювати ШВСМ з неолімпійських видів спорту.  

З огляду на це, просимо доручити відповідним структурним підрозділам 

міністерства розглянути подані пропозиції (додаються), а також сформувати робочу 

комісію з визначення неолімпійських видів спорту для включення у Додаток 2 

вищезгаданого положення. 

 

Додаток: згаданий у листі на 2 арк. 

 

 

З повагою, 

 

Президент  

Спортивного комітету України                                                                         І. М. Шевляк 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Проект змін до Положення про школу вищої спортивної майстерності 

Порівняльна таблиця 

Зміст (норми) чинного Положення  Зміст (норми) відповідного проекту 

змін до Положення 

І. Загальні положення 

 3. Основним завданням ШВСМ є 

підготовка учнів-спортсменів резервного 

спорту та спорту вищих досягнень до 

складу національних збірних команд, у 

тому числі національних збірних команд 

України, з олімпійських видів спорту. 

4. Результативність роботи ШВСМ 

визначається за рейтингом з олімпійських 

видів спорту України за результатами 

виступу учнів-спортсменів у спортивних 

змаганнях, затвердженим в установленому 

порядку. 

І. Загальні положення 

3. Основним завданням ШВСМ є підготовка 

учнів-спортсменів резервного спорту та 

спорту вищих досягнень до складу 

національних збірних команд України. 

 

4. Результативність роботи ШВСМ 

визначається за рейтингом з офіційно 

визнаних видів спорту в Україні за 

результатами виступу учнів-спортсменів у 

спортивних змаганнях, затвердженим в 

установленому порядку. 

ІІ. Організаційно-правові засади діяльності 

ШВСМ 

 4. До структури ШВСМ входять відділення 

з одного або кількох олімпійських видів 

спорту, які формуються з навчальних груп, 

укомплектованих учнями-спортсменами, 

які виконали вимоги етапу підготовки 

спортивного вдосконалення або вищої 

спортивної майстерності, інші підрозділи, 

що передбачені її статутом та відповідають 

меті її діяльності. 

… 

 

Допускається за погодженням з 

Мінмолодьспортом зарахування до 

постійного складу позанавчальних груп 

учнів-спортсменів, що включені до складу 

національних збірних команд України з 

олімпійських видів спорту, відділення яких 

немає у структурі ШВСМ. 

ІІ. Організаційно-правові засади діяльності 

ШВСМ 

4. До структури ШВСМ входять відділення 

з одного або кількох офіційно визнаних 

видів спорту в Україні, які формуються з 

навчальних груп, укомплектованих учнями-

спортсменами, які виконали вимоги етапу 

підготовки спортивного вдосконалення або 

вищої спортивної майстерності, інші 

підрозділи, що передбачені її статутом та 

відповідають меті її діяльності. 

… 

 

Допускається за погодженням з 

Мінмолодьспортом зарахування до 

постійного складу позанавчальних груп 

учнів-спортсменів, що включені до складу 

національних збірних команд України з 

офіційно визнаних видів спорту в 

Україні, відділення яких немає у структурі 

ШВСМ. 
ІІІ. Організація навчально-тренувального 

процесу та спортивної роботи ШВСМ 

5. Наповнюваність груп, вік учнів-

спортсменів та вимоги до їх спортивної 

підготовленості визначаються навчальними 

програмами з олімпійських видів спорту, 

затвердженими в установленому порядку.  

 

… 

Норми наповнюваності груп відділень з 

ІІІ. Організація навчально-тренувального 

процесу та спортивної роботи ШВСМ 

5. Наповнюваність груп, вік учнів-

спортсменів та вимоги до їх спортивної 

підготовленості визначаються навчальними 

програмами з офіційно визнаних видів 

спорту в Україні, затвердженими в 

установленому порядку.  

… 

Норми наповнюваності груп відділень з 



видів спорту ШВСМ визначаються згідно з 

додатком 2 до цього Положення. 

видів спорту ШВСМ визначаються згідно з 

додатком 2 до цього Положення.* 

6. За погодженням з Мінмолодьспортом 

допускається зарахування без групи до 

постійного складу одного учня-спортсмена, 

а також комплектування групи меншою 

кількістю учнів-спортсменів, якщо вони 

включені до складу національних збірних 

команд України з видів спорту та посіли: 

1-3 місця - на чемпіонаті Європи протягом 

останніх двох років; 

1-8 місця - на чемпіонатах світу протягом 

останніх двох років; 

1-8 місця - на останніх Олімпійських іграх, 

але не більше двох років. 

 

 

… 

10. Змінний склад формується з числа 

учнів-спортсменів резервного спорту та 

спорту вищих досягнень, які займаються у 

дитячо-юнацьких спортивних школах, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких 

спортивних школах олімпійського резерву, 

спеціалізованих навчальних закладах 

спортивного профілю. 

Загальна кількість учнів-спортсменів 

змінного складу ШВСМ не повинна 

перевищувати 50 відсотків від загальної 

кількості учнів-спортсменів постійного 

складу ШВСМ.  

До змінного складу зараховуються учні-

спортсмени з олімпійських видів спорту.  

6. За погодженням з Мінмолодьспортом 

допускається зарахування без групи до 

постійного складу одного учня-спортсмена, 

а також комплектування групи меншою 

кількістю учнів-спортсменів, якщо вони 

включені до складу національних збірних 

команд України з видів спорту та посіли: 

1-3 місця - на чемпіонаті Європи протягом 

останніх двох років; 

1-8 місця - на чемпіонатах світу протягом 

останніх двох років; 

1-8 місця - на останніх Олімпійських іграх, 

але не більше двох років. 

1-3 місця – на останніх Всесвітніх іграх, 

але не більше двох років. 

… 

10. Змінний склад формується з числа 

учнів-спортсменів резервного спорту та 

спорту вищих досягнень, які займаються у 

дитячо-юнацьких спортивних школах, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких 

спортивних школах олімпійського резерву, 

спеціалізованих навчальних закладах 

спортивного профілю. 

Виключити 

 

 

Виключити 

* Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту ШВСМ, а також перелік видів 

спорту, які вносяться до Додатку 2 Положення, визначається комісією Мінмолодьспорт, 

утвореною у складі представників Міністерства молоді та спорту України, Національного 

олімпійського комітету, Спортивного комітет України та фізкультурно-спортивних 

товариств.  

 


