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МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

24.04.2014 м. Київ N 1305 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
14 травня 2014 р. за N 497/25274 

Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з 
неолімпійських видів спорту 

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства молоді та спорту України від 15.08.2014 р. N 2674) 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
наказами Міністерства молоді та спорту України 

від 15 серпня 2014 року N 2674, 
від 15 липня 2016 року N 2811 

Відповідно до статті 42 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 40 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту 
України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року N 390, Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого 
наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року N 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за N 
1861/24393, та з метою забезпечення єдиного підходу до присвоєння спортивних звань і спортивних розрядів спортсменам та спортивного звання тренерам 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Кваліфікаційні норми та вимоги Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту (далі - Кваліфікаційні норми та 
вимоги), що додаються. 

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства молоді та спорту України від 15.08.2014 р. N 2674) 

2. Взяти до відома, що Кваліфікаційні норми та вимоги розроблені для різних вікових груп спортсменів (крім ветеранів спорту), визначених згідно з 
правилами відповідних міжнародних федерацій з видів спорту. 

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства молоді та спорту України від 15.08.2014 р. N 2674) 

3. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту (Артем'єв О. К.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків. 

Міністр молоді та спорту України Д. С. Булатов 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства молоді та спорту України 
24 квітня 2014 року N 1305 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
14 травня 2014 р. за N 497/25274 

Кваліфікаційні норми та вимоги Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту 

(У заголовку Класифікаційних норм та вимог та додатках до них слова "Класифікаційні 
норми та вимоги", "класифікаційна таблиця", "класифікаційний норматив" в усіх відмінках 
та числах замінено відповідно словами "Кваліфікаційні норми та вимоги", "кваліфікаційна 
таблиця", "кваліфікаційний норматив" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом 
Міністерства молоді та спорту України від 15 серпня 2014 року N 2674) 

1. Авіамодельний спорт (додаток 1) 

2. Автомобільний спорт (додаток 2) 

3. Автомодельний спорт (додаток 3) 

4. Аквабайк (додаток 4) 

5. Акробатичний рок-н-рол (додаток 5) 

6. Альпінізм (додаток 6) 



13. Відповідні кваліфікаційні комісії враховують результати змагань кожного учасника, починаючи з другого розряду, і фіксують результати у 
кваліфікаційному квитку й облікових картах та ведуть загальний облік. 

14. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється з 12 років, спортивні розряди з 6 років. 

15. Наявність шахових годинників та запис партій у змаганнях для присвоєння третього розряду і вище обов'язкова. 

Розрахунок індивідуальних коефіцієнтів ІК ФШУ 

Розрахунок ІК ФШУ виконується за методикою ЕЛО (система розрахунку індивідуальних коефіцієнтів) і здійснюється кваліфікаційною комісією ФШУ. 

Кваліфікаційна комісія обраховує усі офіційні змагання з класичних шахів зі встановленими залежно від використаних контролів часу та рангу змагань 
коефіцієнтами розвитку К (K-factor). При цьому не менше половини учасників повинні мати фіксований ІК. 

Розрахунки ІК, виконані кваліфікаційними комісіями обласних федерацій, діють тільки у межах цих областей. Рейтинг-листи ІК ФШУ України видаються 4 
рази на рік в інформаційних шахових виданнях та розміщуються на web-сторінці кваліфікаційної комісії ФШУ. 

Шахова композиція 

Складання шахових композицій 

Майстер спорту України міжнародного класу 

1 - 3 - на чемпіонаті світу в особистому заліку. 

Набрати 50 балів за підрахунками Альбому ФІДЕ. 

Здобути звання міжнародного гросмейстера ФІДЕ з шахової композиції. 

Майстер спорту України 

1 - 2 - на чемпіонаті світу у командному заліку; 

1 - у розділі командного чемпіонату світу; 

1 - у розділі чемпіонату України в особистому заліку; 

Набрати 25 балів за підрахунками Альбому України або Альбому ФІДЕ. 

Розв'язання шахових композицій 

Майстер спорту України міжнародного класу 

1 - 3 - на чемпіонаті світу в особистому заліку. 

Одержати звання міжнародного гросмейстера з шахової композиції. 

Майстер спорту України 

1 - на очному чемпіонаті України. 

(додаток 103 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства молоді та спорту України від 15.07.2016 р. N 2811) 

Додаток 104 
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації 
України з неолімпійських видів спорту 
(пункт 104) 

Шашки 

Чоловіки та жінки 

Жінки мають право участі у змаганнях серед чоловіків. 

Вікові категорії: 

дорослі: вікові обмеження відсутні. 

Шашки-64: 

юнаки: 

юні надії: 8 років та молодші; 

юні надії: 10 років та молодші; 

молодші кадети: 13 років та молодші; 

кадети: 16 років та молодші; 

юніори: 19 років та молодші; 

молодь: 23 роки та молодші. 

Віднесення учасника змагань до відповідної вікової групи: до 31 грудня поточного року вік учасника не може перевищити верхній поріг відповідної вікової 
групи. 



Шашки-100: 

юнаки: 

юні надії: 10 років та молодші; 

молодші кадети: 13 років та молодші; 

кадети: 16 років та молодші; 

юніори: 19 років та молодші; 

молодь: 26 років та молодші. 

Віднесення учасника змагань до відповідної вікової групи: до 31 грудня поточного року вік учасника не може перевищити верхній поріг відповідної вікової 
групи. 

ФМЖД - Всесвітня федерація шашок. 

Очні змагання 

Майстер спорту України міжнародного класу (гросмейстер України) 

Посісти місця в одному з перерахованих змагань: 

2 - 6 - у Всесвітніх інтелектуальних іграх; 

1 - 4 - на чемпіонаті світу; 

1 - 4 - у Кубку світу; 

1 - 3 - на чемпіонаті Європи 

або отримати звання міжнародного гросмейстера ФМЖД або міжнародного майстра ФМЖД. 

Майстер спорту України 

Посісти місця в одному з перерахованих змагань: 

7 - 12 - у Всесвітніх інтелектуальних іграх; 

5 - 8 - на чемпіонаті світу; 

5 - 8 - у Кубку світу; 

4 - 6 - на чемпіонаті Європи; 

1 - 3 - на чемпіонаті світу серед молоді, юніорів; 

1 - 2 - на чемпіонаті Європи серед молоді, юніорів; 

1 - 3 - у фіналі чемпіонату України за умови участі не менше трьох спортсменів, які мають спортивні звання "Майстер спорту України" або "Майстер спорту 
України міжнародного класу (гросмейстер України)" та рейтинг не менше 2425 у чоловіків та 2325 у жінок; 

або викон ати норматив для при своєння с портивного звання " Май стер спорту України " зг ідно з та блицею 1 та досягти особистого рейтингу протягом 
чотирьох років не менше 2450 (чоловіки), 2350 (жінки) (крім спортсменів з вадами зору) у змаганнях, що відповідають умовам проведення змагань з 
нормативом "Майстер спорту України"; 

або отримати звання майстра ФМЖД. 

Таблиця 1 

Нормативи для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України" 

| Середній рейтинг суперників | 
| ЧОЛОВІКИ || ЖІНКИ | 
| 2401 - 2425 || 2301 - 2325 | 
| 2426 - 2450 || 2326 - 2350 | 
| 2451 - 2475 || 2351 - 2375 | 

2476 - 2500 2376 - 2400 

2501 - 2525 2401 - 2425 

| 2526 - 2550 || 2426 - 2450 | 
| 2551 - 2575 || 2451 - 2475 | 
| 2576 - 2600 || 2476 - 2500 | 
| 2601 і вище || 2501 і вище | 

% очок від кількості партій/матчів 

65 

61 

57 

53 

49 

45 

41 

37 

33 

Кандидат у майстри спорту України 

Досягти рейтингу 2350 для чоловіків та 2250 для жінок. 

Перший, другий, третій та перший юнацький розряди 



Виконати норматив для присвоєння спортивних розрядів згідно з таблицею 2. 

Таблиця 2 

Нормативи для присвоєння першого, другого, третього та першого юнацького розрядів 

Суперники в турнірі 

Майстер спорту України міжнародного 
класу (гросмейстер України) 

Майстер спорту України 

Кандидат у майстри спорту України 

Перший розряд 

Другий розряд 

Третій розряд 

Перший юнацький 

Без розряду 

Розряд, який виконується, кількість очок 

перший 

05 % 

20 % 

35 % 

50 % 

65 % 

80 % 

95 % 

-

другий 

-

05 % 

20 % 

35 % 

50 % 

65 % 

80 % 

95 % 

третій 

-

-
05 % 

20 % 

35 % 

50 % 

65 % 

80 % 

перший юнацький 

-

-
-

05 % 

20 % 

35 % 

50 % 

65 % 

Умови проведення змагань для присвоєння звання 

"Майстер спорту України" відповідно до виконаного нормативу: 

1. Норматив для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України" може бути виконаний в офіційних всеукраїнських змаганнях за умови участі у 
цих змаган нях не менше 50 % спортсменів, які ма ють спортив ні званн я "Май стер с порту Україн и" або "Майстер спорту України міжнародного класу 
(гросмейстер України)" з рейтингами не менше 2425 у чоловіків та 2325 у жінок серед суперників. Усі інші суперники повинні мати рейтинг не нижче 2300 у 
чоловіків та 2200 у жінок. 

У разі якщо серед інших суперників один не відповідає вимогам щодо рейтингу не нижче 2300 у чоловіків та 2200 у жінок, норматив встановлюється без 
врахування туру з цим суперником за результатами всіх інших турів. При цьому кількість турів без врахування туру із суперником з невідповідним 
рейтингом має відповідати умовам пункту 2, а при підрахунку нормативу очок вважається, що з цим суперником гравець набрав 100 % очок. 

2. В особистих змаганнях повинно бути зіграно не менше 8 турів за круговою системою і не менше 7 турів за швейцарською або змішаною системою, а 
також у командних змаганнях та матчах - не менше 6 турів. Темп гри повинен бути не більше як 3 тури на 2 дні. 

3. Норматив для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України" підраховується суддівською колегією змагань та перевіряється кваліфікаційною 
комісією Федерації шашок України. 

4. Якщо норматив для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України" буде дробовим, то він округляється до найближчого цілого числа очок. 

5. Під час гри за системою мікроматчів кваліфікаційні нормативи підраховуються за результатами мікроматчу. 

6. Контроль часу у змаганнях з нормативом "Майстер спорту України" має бути не менше: 

шашки-100 - 1,5 години кожному учаснику до закінчення партії; 

шашки-64 - 45 хвилин кожному учаснику до закінчення партії в мікроматчі. 

7. Запис партії у спеціальних бланках та наявність годинників у змаганнях з нормативом "Майстер спорту України" обов'язкові. 

Розрахунок рейтингів спортсменів 

1. Особистий рейтинг спортсмена (далі - рейтинг) - числовий показник, що відображає поточний рівень сили гри спортсмена. 

2. Рейтинг-лист Федерації шашок України (далі - рейтинг-лист) - інформаційне видання, в якому друкуються особисті рейтинги спортсменів України. 
Рейтинг-лист також розміщується на офіційному сайті Федерації шашок України. 

3. Розрахунок рейтингів проводиться технічною комісією Федерації шашок України. 

4. Рейтинг для спортсменів, які не представлені рейтингу в рейтинг-листі, встановлюється відповідно до таблиці 3. 

Таблиця 3 

Рейтинг спортсменів, які не представлені в рейтинг-листі 

Спортивні звания, розряди 

Майстер спорту України міжнародного класу (Гросмейстер 
України) 

Майстер спорту України 

Кандидат у майстри спорту України 

Перший розряд 

Другий розряд 

Третій розряд 

Перший юнацький 

Чоловіки 

2550 

2450 

2350 

2250 

2150 

2050 

1950 

Жінки 

2450 

2350 

2250 

2150 

2100 

2000 

1900 

5. Пункт 5 виключено 

5. У разі перерв у виступах більше 3-х років шашкіст виводиться зі списків, які отримали рейтинг, але залишається у базі даних технічної комісії, а у новому 
змаганні грає з рейтингом, який зменшується порівняно з його останнім рейтингом із розрахунку 5 одиниць за рік, але не більше ніж на 50 одиниць. 



6. У змаганнях серед чоловіків жінки можуть брати участь зі своїм рейтингом. 

7. Рейтинг не знижується: у переможця змагань, який посів "чисте" перше місце; у спортсмена, який має різницю рейтингу не менше 100 одиниць порівняно 
3 середнім рейтингом турніру (в турнірах за круговою системою, а за швейцарською системою - з середнім рейтингом суперників), але за умови потрапляння 
у трійку призерів; у спортсмена, який виграв матч. 

8. Рейтинги спортсменів не змінюються протягом 6 місяців з дати опублікування рейтинг-листа станом на 01 січня та на 01 липня кожного року на 
офіційному сайті Федерації шашок України. 

Шашкова композиція 

Конкурс - офіційні змагання зі складання або розв'язання шашкових композицій. 

Твір - шашкова композиція, що бере участь в конкурсі. 

Складання шашкових композицій 

Майстер спорту України міжнародного класу (гросмейстер України) 

Посісти місця в одному з перерахованих змагань: 

1 - 3 - на чемпіонаті світу; 

1 - 3 - двічі на чемпіонаті Європи; 

1 - 3 - двічі на міжнародних конкурсах 

або набрати нормативну кількість класифікаційних балів в офіційних міжнародних змаганнях - відкритих міжнародних конкурсах, чемпіонатах Європи та 
світу не менше ніж по 12 творах. 

Майстер спорту України 

1 - 3 - на чемпіонаті України; 

1 - двічі на всеукраїнських конкурсах; 

1 - на всеукраїнському конкурсі в двох розділах та набрати не менше ніж по десяти творах нормативну кількість класифікаційних балів відповідно до 
таблиці 4. 

Кандидат у майстри спорту України 

4 - 6 - на чемпіонаті України; 

1 - 4 - на всеукраїнському конкурсі та набрати не менше ніж по десяти творах нормативну кількість класифікаційних балів відповідно до таблиці 4. 

Перший, другий розряди 

Набрати на чемпіонатах України або на всеукраїнських конкурсах не менше ніж по десяти творах нормативну кількість класифікаційних балів відповідно до 
таблиці 4. 

Умови нарахування класифікаційних балів: 

Для присвоєння спортивних звань та розрядів зараховуються усі композиції, які брали участь у змаганнях за весь період творчого і спортивного шляху 
спортсмена без обмежень за строком давності. 

Таблиця 4 

Нормативна кількість класифікаційних балів для присвоєння спортивних звань та розрядів 

N3/n 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Спортивне звання, розряд 

2 

Майстер спорту України міжнародного класу 
(гросмейстер України) 

Майстер спорту України 

Кандидат у майстри спорту України 

Перший розряд 

Другий розряд 

Загальна кількість балів за композиції (твори) 

етюди 

вид шашок 

64 

3 

85 - 100 

65 - 84 

50 - 64 

35 - 50 

20 - 35 

100 

4 

90 - 100 

70 - 89 

55 - 69 

50 - 55 

35 - 50 

проблеми та мініатюри 

вид шашок 

64 

5 

85 - 100 

65 - 84 

50 - 64 

35 - 50 

20 - 35 

100 

6 

90 - 100 

70 - 89 

55 - 69 

50 - 55 

35 - 50 

задачі 

вид шашок 

64 

7 

85 - 100 

65 - 84 

50 - 64 

35 - 50 

20 - 35 

100 

8 

90 - 100 

70 - 89 

55 - 69 

50 - 55 

35 - 50 

Примітки: 

1. У разі якщо спортсмен успішно працює в шашках-64 та шашках-100, нормативна кількість класифікаційних балів для присвоєння спортивного звання або 
розряду визначається за графами 4, 6, 8 таблиці 4. 

2. Бали нараховуються суддівською колегією змагань та затверджуються комісією з шашкової композиції Федерації шашок України. 

3. Затверджені класифікаційні бали за твори спортсмена можуть бути використані лише один раз при присвоєнні спортивного звання або розряду. 

4. Класифікаційні бали за твори, що відповідають вимогам вищого звання чи розряду, можуть бути використані також і при присвоєнні нижчого звання. 

Розв'язання шашкових композицій 



Кандидат у майстри спорту України 

Посісти 1 місце на чемпіонаті України. 

Перший розряд 

Посісти 2 - 3 місце на чемпіонаті України або розв'язати всі композиції у конкурсі, спеціально оголошеному Федерацією шашок України. 

Другий розряд 

Розв'язати композиції (не менше 10) в конкурсах не нижче обласного рівня. 

Третій розряд 

Розв'язати всі композиції у будь-яких конкурсах нижче обласного рівня. У випадку диференційованої оцінки важкості композицій набрати не менше 65 % 
очок. 

Перший юнацький розряд 

Розв'язати 65 % завдань у будь-яких конкурсах (50 % при диференційованій оцінці). 

(додаток 104 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства молоді та спорту України від 15.07.2016 р. N 2811) 

Додаток 105 
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації 
України з неолімпійських видів спорту 
(пункт 105) 

Шотокан карате-до С.К.І.Ф. 

Чоловіки та жінки 

Вікові категорії: 

молодші юнаки: 9 - 11 років; 

юнаки: 12 - 13, 14 - 15 років; 

юніори: 16 - 17 років, 18 - 19 років; 

дорослі: 20 - 39 років. 

Посісти місця в одному з перерахованих змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів: 

Майстер спорту України міжнародного класу 

1 - 2 - на чемпіонаті світу; 

1 - на чемпіонаті Європи; 

1 - у Кубку світу. 

Майстер спорту України 

1 - 2 - на чемпіонаті світу серед юніорів; 

3 - на чемпіонаті світу; 

2 - у Кубку світу; 

2 - на чемпіонаті Європи; 

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів; 

1 - 2 - на чемпіонаті України; 

1 - у фіналі Кубка України. 

3 - 4 - на чемпіонаті України; 

2 - 3 - у фіналі Кубка України; 

1 - 2 - на чемпіонаті України серед юніорів. 

Перший розряд 

3 - на чемпіонаті України серед юніорів; 

1 - 2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя; 

1 - 2 - на чемпіонаті України серед юнаків 14 - 15 років. 

Другий розряд 

Кандидат у майстри спорту України 


