


ПРОГРАМА
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ЧЕМПІОНАТУ, ПЕРШОСТІ ТА КУБКІВ З 
ФУТБОЛУ ТА ФУТЗАЛУ СЕРЕД 

СТУДЕНТСЬКИХ КОМАНД МІСТА КИЄВА 



Футбольна асоціація студентів м. Києва (ФАСК) – створена 
у 1999 році з метою сприяння розвитку студентського футболу 

в м. Києві, задоволення та захисту соціальних, економічних, 
творчих, спортивних та інших спільних інтересів  членів 

організації і з метою організації та проведення в межах своєї 
компетенції змагань на території  міста.



ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ

популяризація футболу серед  студентів м.
Києва;

формування здорового способу життя, всебічний 
та гармонійний розвиток особистості;

вирішення соціальних питань;

сприяння участі студентських колективів та 
інших членів організації у змаганнях;



ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАСК
ФАСК об`єднує 25 колективних члена. Футбольною асоціацією проводиться

регулярний Чемпіонат та Першість м. Києва з футболу та футзалу серед вищих
закладів освіти;

 З 2000 року збірна команда ФАСК почала виступати в офіційних Міжнародних та
Всеукраїнських змаганнях серед студентів. Так, у 2000 р. збірна команда м. Києва,
виступаючи на найбільшому міжнародному студентському турнірі з футболу у м.
Гронінген (Нідерланди), завоювала І місце, перемігші у фіналі команду Польщі з
рахунком 2:0.

 У травні 2001 р. збірна команда ФАСК з футболу вперше в своїй історії посіла І місце
та завоювала звання Чемпіонів Універсіади.

 У 2003 р. на VІ літній Універсіаді України команда ФАСК вдруге завоювали звання
Чемпіонів.

 За перемоги у V та VІ літніх Універсіадах гравцям команди були присвоєні звання
«Кандидатів у майстри спорту», а 8 гравців були запрошені до провідних
футбольних клубів України І і ІІ ліг.



ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАСК

 У 2005 р. на VII літній Універсіаді України наша команда втретє поспіль завоювала
звання Чемпіонів Універсіади.

У 2016 – 2017 рр. у Вищій Лізі та Першості ФАСК з футболу серед студентських команд
взяли участь 18 колективів, у Вищій Лізі та Першості ФАСК з футзалу – 18 колективів.

Команди ФАСК є постійними учасниками Чемпіонатів України з футболу та футзалу серед
студентських команд.

У більшості ВНЗ, представники яких є колективними членами, проходять внутрішні
чемпіонати з футболу, діють спортивні секції з футболу.

У 2016 році оновлена збірна ФАСК завоювала Кубок Стефана Решка



ПАРТНЕРИ ФАСК

Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА)

Рада ректорів міста Києва

Київське міське Відділення (філія)  Профспілки працівників освіти і 

науки України

Федерація Футболу м. Києва 

Всеукраїнська Футбольна асоціація студентів 



ЧЛЕНИ ФАСК – УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
(вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації)

Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП)

Відкритий міжнародний

університет розвитку людини

«Україна» (ВМУРОЛ)

Державний

економіко-технологічний

університет транспорту (ДЕТУТ)

Європейський університет (ЄУ)

Київський національний торговельно-

економічний університет (КНТЕУ)

Київський 

національний університет 

будівництва і архітектури (КНУБА)

Київський

національний університет 

ім. Тараса Шевченко (КНУ)

Київський

національний університет

культури і мистецтв (КНУКіМ)

Київський

національний університет

технологій та дизайну (КНУТД) 

Національна

академія внутрішніх справ

http://www.maup.com.ua/


ЧЛЕНИ ФАСК – УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
(вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації)

Національний

авіаційний університет (НАУ)

Національний медичний університет ім. 

Богомольця (НМУ)

Національний педагогічний університет

ім. Драгоманова (НПУ) 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут» (НТТУ КПІ)

Національний транспортний університет 

(НТУ)

Національний університет біоресурсів

і природокористування України (НУБПУ)

Національний університет 

фізичного виховання і

спорту України (НУФВС)

Національний університет

харчових технологій (НУХТ)

Київський університет

ім. Гринченко

Київський національний

економічний університет

ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ)



ЧЛЕНИ ФАСК – УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
(вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації)

Інститут кримінально-виконавчої

служби

Військовий інститут телекомунікацій

та інформатизації

Інститут спеціального зв'язку та 

захисту інформації (ІСЗЗІ)

Державний університет

телекомунікацій



Чемпіонат та першість м. Києва серед студентських команд з 
футболу 2017-2018 рр. (III – IV рівень акредитації)

Вища ліга
осінь-весна:

1 коло:

вересень-листопад;

2 коло:

квітень-червень

10

команд

Вимоги до учасників:

• команда створена на базі ВНЗ;

• склад команди: 25 чоловік  (23 

гравця, 1 тренер, 1 керівник);

• вік гравців – до 27 років 

включно;

• студенти очного відділення (у 

т.ч. аспіранти); 

• викладачі та співробітники 

ВУЗів до змагань не 

допускаються.

• Заявка на участь надається до 

10 вересня 2017 року на 

електронну адресу: 

fask_1999@ukr.net або по адресу: 

м. Київ, вул. Металістів 12, ФФК, 

тел./факс (044) 5857452 

• Внесок за участь у змаганнях – 10 

000 грн.;

• Формування Вищої та Першої 

ліги відбувається згідно 

результатів першості міста 2017-

2018 рр. та поданих заявок

Перша ліга
осінь-весна:

1 коло:

вересень-листопад;

2 коло:

квітень-червень

10

команд

mailto:fask_1999@ukr.net


Чемпіонат та першість м. Києва серед студентських команд з 
футзалу 2017-2018 рр. (III – IV рівень акредитації)

Вища ліга
осінь-весна:

1 коло:

листопад-грудень;

2 коло:

лютий-квітень

10

команд

Вимоги до учасників:

• команда створена на базі ВНЗ;

• склад команди: 16 чоловік  (14 

гравців, 1 тренер, 1 керівник);

• вік гравців – до 27 років включно;

• студенти очного відділення (у т.ч. 

аспіранти); 

• викладачі та співробітники ВУЗів до 

змагань не допускаються.

• Заявка на участь надається до 14 

жовтня 2017 року на електронну адресу: 

fask_1999@ukr.net або по адресу: м. 

Київ, вул. Металістів 12, ФФК, тел./факс 

(044) 5857452;

• Організаційний внесок з команди – 10 

000 грн.;

• Формування Вищої та Першої ліги 

відбувається згідно результатів 

першості міста 2017-2018 рр. та поданих 

заявок

Перша ліга
осінь-весна:

1 коло:

листопад-грудень;

2 коло:

лютий-квітень

8

команди

mailto:fask_1999@ukr.net


Вища ліга
осінь-весна:

1 коло:

листопад-грудень;

2 коло:

лютий-квітень

10

команд

Вимоги до учасників:

• команда створена на базі ВНЗ;

• склад команди: 16 чоловік  (14 

гравців, 1 тренер, 1 керівник);

• вік гравців – до 27 років включно;

• студенти очного відділення (у т.ч. 

аспіранти); 

• викладачі та співробітники ВУЗів 

до змагань не допускаються.

• Заявка на участь надається до 14 

жовтня 2017 року на електронну адресу: 

fask_1999@ukr.net або по адресу: м. 

Київ, вул. Металістів 12, ФФК, тел./факс 

(044) 5857452;

• Організаційний внесок з команди – 10 

000 грн.;

• Формування Вищої та Першої ліги 

відбувається згідно результатів 

першості міста 2017-2018 рр. та поданих 

заявок

Чемпіонат та першість м. Києва серед жіночих 
студентських команд з футзалу 2017-2018 рр. 

(III – IV рівень акредитації)

mailto:fask_1999@ukr.net


Чемпіонат, першість та кубки м. Києва з футболу та 
міні-футболу, а також різноманітні турніри  –

ключовий фактор для участі студентів у змаганнях



Офіційний сайт ФАСК - fask.com.ua



Сторінки ФАСК в соціальних мережах 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ ФАСК

Співпраця ФАСК з органами виконавчої влади та вищими
навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування, типів і
форм власності базується на:

Конституції України;

законі України “Про освіту”;

законі “Про вищу освіту”;

законі “Про фізичну культуру і спорт”;

законі “Про об'єднання громадян”

положенні про державний вищий навчальний заклад, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 05.09.96 № 1074 (із змінами);

положенні про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних
закладах, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 11.01.2006 р. за №4;

 інших актах України з питань освіти та фізичного виховання.




