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Зимовий Чемпіонат області 

 
У зимовому Чемпіонаті області, який проходив протягом січня – квітня на полях зі 

штучним покриттям міста Харкова, взяли участь 20 команд. Місця розподілилися 

наступним чином:  

1 місце - «Металіст-1925 Юніор» Харків,  

2 місце - ФК «Вовчанськ» Вовчанськ,  

3 місце - ФК «Універ-Динамо» ХНУВС. 

 

 
 

Чемпіонат області 
 

В першому етапі Чемпіонату області приймали участь 22 команди (змагання 

проходили протягом 28 квітня – 8 вересня). 15 вересня було розпочато фінальний 

етап чемпіонату, в якому брали участь по п’ять кращих команд з групи А і Б, а саме: 

ФК «Вовчанськ», ФК «Люботин», ФК «Металург» Куп’янськ, ФК «Зміїв», ФК 

«Універ-Динамо» ХНУВС, ФК «Металіст 1925-Юніор» Харків, ФК «Лозова-

Панютине», ФК «Енергетик» Солоницівка, та ФК «Цементник» Балаклія, ФК 

«Кобра» (знялась з змагань). Змагання фінального етапу відбулися протягом 15 

вересня – 17 листопада. Місця розподілилися наступним чином:  

1 місце – ФК «Вовчанськ» смт. Вовчанськ 

2 місце - «ФК «Універ-Динамо» ХНУВС 

3 місце – ФК «Люботин» м.Люботин 

 



Кубок Харківської області 

серед аматорських команд пам’яті М.Т. Уграїцького 
 

З 15 вересня 2018 р. проходив Кубок Харківської області серед аматорських команд 

пам’яті М.Т. Уграїцького. В кубку взяли участь 10 команд, а саме: ФК «Маяк» Валки, 

ФК «Солідарність» Золочів, ФК «Колос» Красноград, ФК «Первомайськ», ФК 

«Газовик» Червоний Донець, ФК «Малинівка», ФК «Великий Бурлук», ФК «Квадро» 

Первомайський, ФК «Кобра 19», та ФК «Дворічна». Ігри проводилися за Кубковою 

системою з вибуванням вдома і на полі суперника.  

Володарем Кубку стала команда «Маяк» м.Валки 

 

 

 
 

«Кубок чемпіонів»   

серед переможців районних і міських чемпіонатів 

 
В цьому році обласною федерацією футболу вдруге проводився турнір «Кубок 

чемпіонів» серед переможців районних і міських чемпіонатів. В змаганнях брало 

участь 9 команд, а саме: ФК «Борщівка» Балакліївський район, ФК «Шевченково», 

ФК «Красноград», ФК «Кам’яна Яруга» Чугуївський район, ФК «Нива» 

Сковородинівка, ФК «Колодязне» Дворічанський район, ФК «Фотон» Дергачівський 

район, ФК «Гришівка» Сахновщанський район. Ігри проводилися за Кубковою 

системою з вибуванням вдома і на полі суперника. Фінальний матч складався з двох 

матчів (вдома і на полі суперника).  

Переможцем Кубку чемпіонів стала команда ФК «Атлетик»  с.Борщівка 

Балакліївський район. 

 

 

 
 

 

 

 



Кубок області серед ветеранів 

 

В Кубку області серед ветеранів прийняли участь 10 команд. У фінальному матчі 

зустрілись дві кращі ветеранські команди Харківської області сезону 2018 року, а 

саме командами ФК «НИВА» с.Шарівка Валківського району та ФК «Металург» м. 

Куп’янськ. 

Володарем Кубку Харківської області серед ветеранів сезону 2018 року стала 

команда ФК «НИВА» с.Шарівка Валківського району. 

  

  

 

Суперкубок Харківської області 

 
24 листопада 2018 в м. Зміїв відбувся матч за Суперкубок Харківської області з 

футболу серед аматорських команд сезону 2018 року. 

Матч відбувся за участі двох кращих аматорських команд Харківської області сезону 

2018 року, а саме між командами ФК «Універ-Динамо» Харківського Національного 

університету внутрішніх справ  та ФК «Вовчанськ» м.Вовчанськ. 

Володарем Суперкубку Харківської області сезону 2018 року стала команда ФК 

«Вовчанськ» м.Вовчанськ 



 

 

 

 

 

Дитячо-юнацький футбол 

 
Чемпіонат Харківської області з футболу серед ДЮСЗ сезону 2017-2018 р.р 

(друге коло). Приймали участь 67 команд у трьох вікових категоріях (2005-2006, 

2003-2004, 2001-2002 р.р.н.). Проведено 193 гри. 

Зональні та фінальні обласні змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний 

м’яч». Приймали участь 87 команд у чотирьох вікових групах (2007, 2006, 2005, 2004 

р.р.н.). Проведено 158 ігор. 

Обласний турнір з міні-футболу «Кубок Слобожанщини», присвячений Дню 

захисту дітей. Приймали участь 22 команди 2006 року народження. Проведено 32 

гри. 

Чемпіонат Харківської області з футболу серед ДЮСЗ сезону 2018-2019 р.р 

(перше коло). Приймали участь 68 команд у трьох вікових категоріях (2006-2007, 

2004-2005, 2002-2003 р.р.н.). Проведено 169 ігор. 

В Харківській області 42 дитячо-юнацькі спортивні школи з відділенням 

футболу. З них 23 ДЮСШ приймають участь у Чемпіонаті Харківської області з 

футболу серед ДЮСЗ. 

 



 
 

 

 

Дівочий футбол 

 
У 2018 році під егідою ХОФФ на території міста Харкова та Харківської області було 

проведено такі змагання з дівочого футболу та міні-футболу: 

Зимовий Чемпіонат Харківської області з міні-футболу (5х5) серед дівочих команд 

2001-2002р.н  у  м. Первомайський, Харківська область.                   

У березні 2018 р. команда  «КДЮСШ №8» м. Харкова прийняла участь у 

фінальному етапі Чемпіонату України з футзалу серед дівчат «WU-15», де 

здобула титул Чемпіона України.  

У квітні 2018 року було проведено Чемпіонат Харківської області з футзалу серед 

дівочих команд 2005-2006р.н. - у смт. Слобожанське, Харківської області. 

У травні 2018 року збірна команда Харківської області прийняла участь у 

регіональному Всеукраїнському футбольному турнірі  «Кубок надій ФФУ»  

серед дівочих команд 2005-2006 р.н. , який пройшов у місті Харкові на стадіоні 

«Динамо-Арена» ХНУВС, де зустрічалася з командами Донецької, Дніпропетровської 

та Луганської областей. Збірна Харківського МРЦ прийняла участь у фінальному 

етапі Всеукраїнського футбольного турніру  «Кубок надій ФФУ», який пройшов у 

місті Києві, де здобули 5 місце. 

У червні 2018 року було проведено Відкритий Літній Кубок Харківської області з 

міні-футболу серед дівочих команд 2003-2004 та 2005-2006 р.н. в м. Харків, де брали 

участь  команди з Луганської та Полтавської областей.  

У серпні 2018 року було проведено Відкритий Літній турнір Харківської області з 

міні-футболу серед дівочих команд 2003-2004 р.н.  присвячений Міжнародному Дню 

молоді. У вересні дівоча збірна Харківської області прийняла участь у Чемпіонаті 

України з футболу серед дівчат «WU-14»,  який проходив у м. Калуші Івано-

Франківської області, де посіла 5 місце з 18 команд-учасниць. 

У жовтні 2018 року стартував Чемпіонат Харківської області з міні-футболу серед 

дівочих команд 2002-2003 р.н. , який проводиться у два кола за коловою системою за 

роз’їздним календарем. Участь беруть команди м.Харкова та області. 

У листопаді збірна Харківської області прийняла участь у відбірковому етапі 

Чемпіонату України з футзалу серед дівчат «WU-14»  – де посіла 1 місце, та 

вийшла до фінальної частини Чемпіонату. 

З 2019 року під егідою ХОФФ плануємо розпочати регулярний Чемпіонат з футболу 

на штучних полях  серед дівчат 2004-2005 р.н. Також збірна Харківської області у 

2019 році планує прийняти участь у Чемпіонатах України з футболу серед дівчат 



«WU-15», «WU-14» та «WU-13», для цього попередньо буде проведено відбіркові 

етапи на території Харківської області.   

Завдяки популяризації дівочого футболу на території Харківської області значно 

збільшилась кількість дівчат, бажаючих займатися футболом, також підвищився 

рівень футбольної майстерності дівчат, адже вони постійно приймають участь у 

турнірах, Кубках та Чемпіонатах. Для тренерів у 2019 році під егідою ХОФФ 

плануємо провести семінари з навчально-тренувального процесу. 

 

 
 

 

Відкриті уроки футболу 

 
Починаючи з 2015р. ХОФФ бере активну участь в реалізації проекту ФФУ «Відкриті 

уроки футболу», що затверджений спільним Меморандумом МОН та МВС України. 

Проект вже реалізовано у чотирнадцяти  районах, містах і громадах області. В 2018р. 

дитячі футбольні фестивалі відбулися у п`яти районах області: Красноградському, 

Великобурлуцькому,  Сахновщанському, Дергачівському та Зміївському. В  рамках 

проектів, загальноосвітні навчальні заклади області отримали спортивний інвентар та 

подарунки. Враховуючи великий інтерес дітей до таких свят футболу, ставимо за 

мету охопити всі райони області проектом «Відкриті уроки футболу», залучаючи 

керівництво, депутатів та спонсорів. Обласна державна адміністрація піклується 

створенням спортивної інфраструктури, що дає можливість проводити яскраві 

спортивні заходи на нових сучасних спортивних майданчиках. У цьому році, на 

прохання ФФУ, обласна федерація, вперше в Україні, організувала проведення 

Всеукраїнського та Міжнародного табору для молодих волонтерів проекту 

«Відкриті уроки футболу». Рівень проведення цих заходів було високо оцінено 

керівництвом ФФУ та Міжнародними експертами проекту. 

 

 
 

 

 



Участь ХОФФ в організації та проведенні змагань під егідою ФФУ 

 
В 2018 р. відбулася низка матчів за  участю Національної збірної України з 

футболу, ігри жіночої Ліги чемпіонів УЄФА за участю Харківської команди 

«Житлобуд-1». Завдяки ініціативі Голови ХОФФ Коваленка В.М., за підтримки 

керівництва ФФУ, багато юних футболістів змогли отримати безкоштовні квітки на 

ці матчі та спостерігати за цікавою грою.  

У вересні 2018р. в Харківській області відбувся Кубок Президента України за 

участю 16 дитячих команд 2008-2009р.н. з Сумської, Запорізької, Дніпропетровської 

та Харківської областей. Обласна федерація спільно з держаною адміністрацією 

займалася організацією і проведенням змагань. Команди-учасники змагань отримали 

особисто від Президента України кубки, медалі та подарунки, а переможці -  

сертифікати на подорож до Франції, Хорватії та Єгипту в листопаді 2018р.  

Також, 15-17 жовтня 2018р. в Харкові, на базі Харківського національного 

університету внутрішніх справ відбулася фінальна частина Відкритого чемпіонату 

героїв АТО. В нагородженні переможців та призерів змагань брав участь Президент 

ФФУ А.В.Павелко.  

 
 

 

Проведення навчання тренерів за програмою  

«С» - диплом ФФУ  в ХОФФ 

 
Харківська обласна федерація футболу продовжує реалізацію політики ФФУ з 

навчання тренерів з футболу. Завдяки Договору про співпрацю ХОФФ з Харківською 

національною академією фізичної культури, підписаному в 2017р., ми маємо 

можливість проведення курсів на високому професійному рівні, з залученням 

досвідчених викладачів кафедри футболу та хокею. На цей час проходить навчання 

вже восьма група слухачів, які після трьох сесій з практичних та теоретичних лекцій 

складатимуть іспит та зможуть отримати ліцензію «С».  

 

 
 



Господарська діяльність ХОФФ 

 
В поточному році був виконаний великий обсяг робіт з облаштування приміщень 

ХОФФ. З квітня 2018р. проведене перепланування та капітальний ремонт 

приміщення першого поверху, ремонт системи опалення, облаштування кабінетів, 

поточний ремонт приміщень другого поверху. За ініціативи Голови ХОФФ та за 

підтримки членів Виконавчого комітету проведено утеплення зовнішніх фасадів 

будівлі, виконано вхідну групу, новими меблями облаштовано конференц-зал, 

придбано звукову апаратуру. На цей час, разом із іншими власниками будівлі, 

ведуться роботи з ремонту та перекладання системи енергозабезпечення. В 

наступному році планується закінчити оздоблення внутрішнього двору та прилеглої 

території 

  

  



 
 


