
 

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

24.04.2014  № 1305 

  Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
14 травня 2014 р.  
за № 497/25274 

Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог 
Єдиної спортивної класифікації України з 

неолімпійських видів спорту 

{Заголовок Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та 
спорту № 2674 від 15.08.2014} 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства молоді та спорту  
№ 2674 від 15.08.2014  
№ 2811 від 15.07.2016  
№ 591 від 13.02.2017  
№ 1332 від 31.03.2017  
№ 3163 від 26.07.2017  
№ 3789 від 11.09.2017  
№ 979 від 03.03.2018  
№ 1677 від 17.04.2018  
№ 4440 від 26.09.2018  
№ 3689 від 19.07.2019  

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 № 390, Положення про Єдину 
спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту 
України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 
листопада 2013 року за № 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 - Класифікаційні норми та вимоги), що додаються. 

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 
2674 від 15.08.2014} 



2. Встановити, що: 

Кваліфікаційні норми та вимоги розроблені для різних вікових груп спортсменів (крім 
ветеранів спорту), визначених згідно з правилами відповідних міжнародних федерацій з 
видів спорту; 

при виконанні нормативів на міжнародних змаганнях (за винятком змагань серед 
студентів та клубів) спортивні звання "Майстер спорту України міжнародного класу" та 
"Майстер спорту України" присвоюються за умови, що спортсмен включений до складу 
окремої офіційної делегації національної збірної команди України, затвердженого в 
установленому порядку наказом Мінмолодьспорту на участь у відповідному заході. 

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 
2674 від 15.08.2014; в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1332 від 
31.03.2017} 

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 

 
  



 

 

ПАРАШУТНИЙ СПОРТ 

Чоловіки та жінки 

Дисципліни: 

класичний парашутизм; 

парашутна групова акробатика; 

парашутна купольна акробатика; 

парашутне купольне пілотування; 

артистичний парашутизм, фріфлай; 

польоти в аеродинамічних комбінезонах, вправа «льотні якості». 

Посісти місце в одному з перерахованих змагань або виконати кваліфікаційні 
нормативи з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів: 

Класичний парашутизм: 

стрибки з парашутом на точність приземлення; 

індивідуальні акробатичні стрибки з виконанням серії маневрів у вільному падінні; 

стрибки із затримкою розкриття парашута 10 секунд. 

Парашутна групова акробатика: 

виконання стрибків з перебудовою формацій у вільному падінні у складі команди: 

вправа «Двійка»; 

вправа «Четвірка»; 

вправа «Вісімка»; 

утворення групою парашутистів у вільному падінні фігури формату «Велика 
формація». 

Парашутна купольна акробатика: 

утворення командою вправи «Четвірка» розкритими куполами формації «Етажерка» зі 
зміною надалі місця положення членів команди у формації; 

утворення розкритими куполами заданої формації та здійснення серії послідовних 
перебудов у складі команди: 

вправа «Двійка»; 

вправа «Четвірка»; 

утворення розкритими куполами фігури формату «Велика формація». 

Парашутне купольне пілотування: 

стрибки зі швидкісними парашутами з прольотом «коридором» (визначеної зони над 
поверхнею) у вправах: 

«Дистанція»; 

«Швидкість»; 



«Зональна точність». 

Організації: спортивний клуб; регіон; місто. 

Артистичний парашутизм, фріфлай: 

виконання членами команди маневрів у вільному падінні переважно у вертикальній 
площині з утворенням або без утворення формацій. 

Польоти в аеродинамічних комбінезонах, вправа «льотні якості»: 

виконання спортсменами трьох відокремлених завдань з метою виявлення комбінацію 
кращої підйомної сили (завдання на час), кращого планерування (завдання на відстань) і 
найменшого лобового спротиву (завдання на швидкість). 

Класичний парашутизм 

Майстер спорту України міжнародного класу 

4-8 - в особистому заліку у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту; 

1-8 - в особистому заліку в двоєборстві серед дорослих на чемпіонаті світу, чемпіонаті 
Європи, у Кубку світу, у Кубку Європи; 

1-5 - в особистому заліку серед дорослих в окремих вправах на чемпіонаті світу, 
чемпіонаті Європи, у Кубку світу, Кубку Європи; 

1-3 - в особистому заліку на чемпіонаті світу серед юніорів, чемпіонаті Європи серед 
юніорів, у Кубку світу серед юніорів, Кубку Європи серед юніорів; 

1-3 - у командній вправі/заліку на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, у Кубку світу, 
Кубку Європи; 

або встановити рекорд світу чи рекорд Європи серед дорослих; 

або виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань та розрядів 
відповідно до таблиці 1 на офіційних міжнародних змаганнях. 

Майстер спорту України 

1-3 - в особистому заліку серед дорослих на чемпіонаті України, у Кубку України або 
встановити рекорд України серед дорослих на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, у Кубку 
світу, Кубку Європи, чемпіонаті України, у Кубку України; 

або виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань та розрядів 
відповідно до таблиці 1 на офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських 
змаганнях. 

Кандидат у майстри спорту України 

4-6 - в особистому заліку серед дорослих на чемпіонаті України, у Кубку України або 
виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно до 
таблиці 1 на офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських змаганнях. 

Перший розряд 

1-3 - в особистому заліку серед дорослих на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя, фізкультурно-спортивних товариств, зональних 
змаганнях або виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів 
відповідно до таблиці 1 на змаганнях не нижче V рангу. 

Другий, третій розряди 

Виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно 
до таблиці 1 на змаганнях. 



Умови присвоєння спортивних звань та розрядів: 

1. Спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоюється за 
встановлення рекорду світу чи рекорду Європи серед дорослих на спортивних заходах, які 
включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів України, крім 
всеукраїнських змагань. 

2. Спортивне звання «Майстер спорту України» присвоюється за зайняте місце в 
офіційних всеукраїнських змаганнях серед дорослих за умови участі не менше 15 
спортсменів, які представляють щонайменше 3 різні організації, з яких 4 спортсмени мають 
спортивне звання не нижче «Майстер спорту України» - для чоловіків, 2 спортсмени мають 
спортивне звання не нижче «Майстер спорту України» - для жінок. 

3. Спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту України» присвоюється за зайняте 
місце в офіційних всеукраїнських змаганнях серед дорослих за умови участі не менше 10 
спортсменів, які представляють щонайменше 3 різні організації. 

4. Оцінка точності приземлення під час виконання класифікаційних вимог та 
нормативів «Майстер спорту України міжнародного класу», «Майстер спорту України» та 
«Кандидат у майстри спорту України» має здійснюватись автоматичною електронною 
вимірювальною системою, результат кожного стрибка спортсмена не повинен 
перевищувати 15 см. 

5. Кваліфікаційні нормативи першого розряду зараховуються на чемпіонатах 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, фізкультурно-
спортивних товариств, зональних змаганнях за умови участі не менше 10 спортсменів; 
нормативи другого, третього розрядів - на змаганнях будь-якого рангу за умови участі не 
менше 6 спортсменів. 

6. Кваліфікаційні нормативи «Майстер спорту України» та «Кандидат у майстри 
спорту України» в окремих вправах особистого двоєборства можуть бути виконані на 
різних офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських змаганнях протягом одного 
календарного року за умови виступу спортсмена в усіх вправах програми змагань особистої 
першості. 

Таблиця 1 

Кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань та розрядів 

Вправи Спортивні звання Спортивні розряди 

майстер 
спорту 
України 

міжнародного 
класу 

майстер 
спорту 
України 

кандидат у 
майстри 
спорту 
України 

перший другий третій 

чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки жінки 

Стрибки з парашутом на точність приземлення 

Виконати всі 
стрибки за 
програмою 
змагань, але не 
менше ніж 

Кількість стрибків 

5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 

Середнє 
відхилення в 

0,01 0,02 0,04 0,06 0,10 0,14 1,50 2,50 20,00 20,00 100,00 100,00 



метрах не більше 
ніж 

Акробатичні стрибки з виконанням серії маневрів у вільному падінні 

Виконати всі 
стрибки за 
програмою 
змагань, але не 
менше ніж 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1     

Середній час 
виконання серії 
маневрів в 
секундах не 
більше ніж 

7,20 7,90 8,50 9,30 9,70 10,50 12,00 13,00         

Середній час 
виконання двох 
спіралей в 
секундах не 
більше ніж 

                10,00 12,00     

Стрибки із затримкою розкриття парашута 10,00 секунд 

Виконати всі 
стрибки за 
програмою 
змагань, але не 
менше ніж 

                    1 1 

Середнє 
відхилення в 
секундах від 
встановленого 
часу затримки у 
розкритті 
парашута не 
більше ніж 

                    ±1,00 ±1,00 

Парашутна групова акробатика 

Майстер спорту України міжнародного класу 

1-3 - на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, у Кубку світу, Кубку Європи або 
встановити рекорд світу чи рекорд Європи серед дорослих; 

або виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань та розрядів 
відповідно до таблиці 2 на офіційних міжнародних змаганнях. 

Майстер спорту України 

Увійти до 30 % кращих команд на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, у Кубку світу, 
Кубку Європи у складі команди у вправі «Четвірка» або у вправі «Вісімка» за умови участі 
не менше 6 країн; 

або встановити рекорд України в офіційних міжнародних або всеукраїнських 
змаганнях, що проводяться за програмою чемпіонату світу; 

або виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань та розрядів 
відповідно до таблиці 2 на офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських 
змаганнях, що проводяться за програмою чемпіонату світу. 



Кандидат у майстри спорту України 

Виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно 
до таблиці 2 на офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських змаганнях. 

Перший розряд 

Виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно 
до таблиці 2 на змаганнях не нижче V рангу. 

Другий, третій розряди 

Виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно 
до таблиці 2 на змаганнях. 

Таблиця 2 

Кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань та розрядів 

Спортивні звання та 
розряди 

Усі стрибки за 
програмою 

змагань, але не 
менше ніж 

Кількість формацій команди у 
вправі «Четвірка», у вправі 
«Вісімка» у середньому за 

стрибок 

Кількість формацій у вправі 
«Двійка» у середньому за 

стрибок 

чоловіки жінки чоловіки жінки 

Майстер спорту 
України міжнародного 
класу 

8 17,5 15,0     

Майстер спорту 
України 

5 15,0 12,0 18,0 16,0 

Кандидат у майстри 
спорту України 

4 12,0 9,0 16,5 14,0 

Перший розряд 3 10,0 7,0 12,0 8,0 

Другий розряд 3 7,0 5,0 4,0 3,0 

Третій розряд 1 3,0 3,0 2,0 2,0 

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів: 

1. Спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоюється за 
встановлення рекорду світу чи рекорду Європи серед дорослих на спортивних заходах, які 
включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів України, крім 
всеукраїнських змагань. 

2. Спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоюється за 
умови виконання нормативних вимог або кваліфікаційних нормативів на офіційних 
міжнародних змаганнях за участю не менше ніж 10 команд у вправі «Четвірка» або 6 команд 
у вправі «Вісімка». 

3. Спортивне звання «Майстер спорту України» присвоюється за умови виконання 
кваліфікаційних нормативів на офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських 
змаганнях за участю не менше ніж 8 команд у вправі «Двійка», або 4 команди у вправі 
«Четвірка», або 3 команди у вправі «Вісімка» щонайменше із 3 різних організацій. 



4. Спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту України» присвоюється за умови 
виконання кваліфікаційних нормативів на офіційних міжнародних або офіційних 
всеукраїнських змаганнях за участю не менше ніж 8 команд у вправі «Двійка», або 4 
команди у вправі «Четвірка», або 3 команди у вправі «Вісімка» щонайменше із 3 різних 
організацій. 

5. Перший розряд присвоюється за умови виконання кваліфікаційних нормативів на 
змаганнях не нижче V рангу. 

6. Другий, третій розряди присвоюються за умови виконання кваліфікаційних 
нормативів на змаганнях будь-якого рангу. 

7. Жінки можуть бути включені до складу команд чоловіків. У цьому випадку 
спортивні звання (розряди) жінкам присвоюються відповідно до кваліфікаційних 
нормативів для чоловіків. 

8. За наявності запасних членів команди кожний спортсмен повинен виконати не 
менше 50 % стрибків у складі команди для присвоєння відповідних спортивних звань 
(розрядів). 

9. Спортивні звання присвоюються, якщо суддівство проводилось із використанням 
відеозапису. 

Парашутна купольна акробатика 

Майстер спорту України міжнародного класу 

1-3 - на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, у Кубку світу, Кубку Європи або 
встановити рекорд світу чи рекорд Європи. 

Майстер спорту України 

Увійти до 30 % кращих команд на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, у Кубку світу, 
Кубку Європи у складі команди у вправі «Двійка» або у вправі «Четвірка» за умови участі 
не менше 6 країн або виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань 
та розрядів відповідно до таблиці 3 на офіційних міжнародних або офіційних 
всеукраїнських змаганнях, що проводяться за програмою чемпіонату світу. 

Кандидат у майстри спорту України 

Виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно 
до таблиці 3 на офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських змаганнях. 

Перший розряд 

Виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно 
до таблиці 3 на змаганнях не нижче V рангу. 

Другий, третій розряди 

Виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно 
до таблиці 3 на змаганнях. 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 3 

Кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань та розрядів 

Спортивні звання, 
розряди 

Усі залікові 
стрибки за 
програмою 

змагань, але не 
менше ніж 

Перебудування Ротація 

вправа «Двійка»:  
кількість формацій,  
середній результат  
залікових стрибків,  
робочий час 60,00 с 

вправа «Четвірка»:  
кількість формацій,  
середній результат  
залікових стрибків,  
робочий час 120,00 с 

вправа «Четвірка»: 
кількість формацій, 
середній результат 
залікових стрибків, 
робочий час 90,00 с 

Майстер спорту 
України 

5 8,0 5,0 10,0 

Кандидат у майстри 
спорту України 

4 4,0 3,5 8,0 

Перший розряд 2 2,0 2,0 4,0 

Другий розряд 2 - Зібрати «Четвірку» Зібрати «Четвірку» 

Третій розряд 1 Зібрати «Двійку» - - 

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів: 

1. Спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоюється за 
встановлення рекорду світу чи рекорду Європи серед дорослих на спортивних заходах, які 
включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів України, крім 
всеукраїнських змагань. 

2. Спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоюється за 
умови виконання нормативних вимог на офіційних міжнародних змаганнях за участю не 
менше 8 команд у вправі «Двійка» або 6 команд у вправі «Четвірка» за програмою змагань. 

3. Спортивне звання «Майстер спорту України» присвоюється за умови виконання 
кваліфікаційних нормативів на офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських 
змаганнях за участю не менше 6 команд у вправі «Двійка» або 4 команд у вправі «Четвірка» 
щонайменше із 3 різних організацій. 

4. Спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту України» присвоюється за умови 
виконання кваліфікаційних нормативів на офіційних міжнародних або офіційних 
всеукраїнських змаганнях за участю не менше 6 команд у вправі «Двійка» або 4 команд у 
вправі «Четвірка» щонайменше із 3 різних організацій. 

5. Перший розряд присвоюється за умови виконання кваліфікаційних нормативів на 
змаганнях не нижче V рангу за участю не менше 3 команд. 

6. Другий, третій розряди присвоюються за умови виконання кваліфікаційних 
нормативів у змаганнях будь-якого рангу. 

7. За наявності запасних членів команди кожний спортсмен повинен виконати не 
менше 50 % стрибків у складі команди. 

8. Спортивні звання присвоюються, якщо суддівство проводилось із використанням 
відеозапису. 

 

 



Парашутне купольне пілотування 

Майстер спорту України міжнародного класу 

4-8 - в абсолютній першості (у підсумку розіграшу 3 вправ) у Всесвітніх іграх з 
неолімпійських видів спорту; 

1-3 - у командному заліку на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, у Кубку світу, Кубку 
Європи. 

Майстер спорту України 

1-3 - в абсолютній першості (у підсумку розіграшу 3 вправ) на чемпіонаті України, у 
Кубку України або встановити рекорд України в офіційних міжнародних або офіційних 
всеукраїнських змаганнях, що проводяться за програмою чемпіонату світу; 

або виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань та розрядів 
відповідно до таблиці 4 в офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських змаганнях, 
що проводяться за програмою чемпіонату світу. 

Кандидат у майстри спорту України 

1 - у вправі на офіційних всеукраїнських змаганнях або виконати кваліфікаційні 
нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно до таблиці 4 в офіційних 
міжнародних або офіційних всеукраїнських змаганнях. 

Перший розряд 

Виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно 
до таблиці 4 у змаганнях не нижче V рангу. 

Таблиця 4 

Кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань та розрядів 

Спортивні звання, розряди Стрибки за програмою 
змагань, але не менше 

ніж 

Вправи 

«Дистанція», 
середній 
результат, м 

«Швидкість», 
середній 
результат, с 

«Зональна точність», 
середній результат, 

очки 

Майстер спорту України 
міжнародного класу 

2 у кожній вправі 81,00 3,600 74 

Майстер спорту України 2 у кожній вправі 69,00 4,200 63 

Кандидат у майстри спорту 
України 

2 у кожній вправі 61,00 5,600 44 

Перший розряд 1 у кожній вправі 40,00 6,400 32 

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів: 

1. Спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоюється за 
встановлення рекорду світу чи рекорду Європи серед дорослих на спортивних заходах, які 
включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів України, крім 
всеукраїнських змагань. 

2. Спортивне звання «Майстер спорту України» присвоюється за зайняте місце в 
офіційних всеукраїнських змаганнях за умови участі не менше 10 спортсменів, які 
представляють щонайменше 3 організації. 



3. Спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту України» присвоюється за зайняте 
місце на офіційних всеукраїнських змаганнях за умови участі не менше 6 спортсменів, які 
представляють щонайменше 3 організації. 

4. Перший розряд присвоюється за умови виконання кваліфікаційних нормативів на 
змаганнях не нижче V рангу. 

5. Кваліфікаційні нормативи «Майстер спорту України» та «Кандидат у майстри 
спорту України» в окремих вправах абсолютної першості можуть бути виконані у різних 
офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських змаганнях протягом одного 
календарного року за умови виступу спортсмена в усіх вправах програми змагань. 

6. Початковий норматив для фіксації національного рекорду у вправах «Дистанція» або 
«Швидкість» встановлюється на рівні кваліфікаційного нормативу для присвоєння 
спортивного звання «Майстер спорту України». 

Артистичний парашутизм, фріфлай 

Майстер спорту України міжнародного класу 

1-3 місце - на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, у Кубку світу, Кубку Європи або 
виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань та розрядів 
відповідно до таблиці 5 на офіційних міжнародних змаганнях, які включені до Єдиного 
календарного плану фізкультурно оздоровчих заходів України. 

Майстер спорту України 

Увійти до 30 % кращих команд на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, у Кубку світу, 
Кубку Європи за умови участі не менше 6 країн; 

або виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань відповідно 
до таблиці 5 на офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських змаганнях III-IV 
рангів, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів 
України. 

Кандидат у майстри спорту України 

Виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно 
до таблиці 5 на офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських змаганнях III-IV 
рангів, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів 
України. 

Перший розряд 

Виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно 
до таблиці 5 на змаганнях не нижче V рангу. 

Другий, третій розряди 

Виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно 
до таблиці 5 на змаганнях будь-якого рангу. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 5 

Кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань та розрядів 

Спортивні звання та розряди Усі стрибки за програмою 
змагань, але не менше ніж 

Суддівська оцінка,  
у середньому за стрибок 

Майстер спорту України 
міжнародного класу 

5 8,0 

Майстер спорту України 5 7,0 

Кандидат у майстри спорту 
України 

5 6,0 

Перший розряд 3 5,0 

Другий розряд 3 3,0 

Третій розряд 1 3,0 

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів: 

1. Спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоюється за 
умови виконання нормативних вимог або кваліфікаційних нормативів на офіційних 
міжнародних змаганнях, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-
оздоровчих заходів України, за участю не менше ніж 6 країн. 

2. Спортивне звання «Майстер спорту України» присвоюється за умови виконання 
кваліфікаційних нормативів на офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських 
змаганнях, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів 
України, за участю не менше ніж 4 команди із щонайменше 3 різних організацій. 

3. Спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту України» присвоюється за умови 
виконання кваліфікаційних нормативів на офіційних міжнародних або офіційних 
всеукраїнських змаганнях III-IV рангів, які включені до Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих заходів України, за участю не менше ніж 4 команди із 
щонайменше 3 різних організацій. 

4. Перший розряд присвоюється за умови виконання кваліфікаційних нормативів на 
змаганнях не нижче V рангу. 

5. Другий, третій розряди присвоюються за умови виконання кваліфікаційних 
нормативів на змаганнях будь-якого рангу. 

6. За наявності запасних членів команди кожен спортсмен має виконати не менше 50 
% стрибків у складі команди для присвоєння відповідних спортивних звань (розрядів). 

Польоти в аеродинамічних комбінезонах, вправа «Льотні якості» 

Майстер спорту України міжнародного класу 

1-5 місце - на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, у Кубку світу, Кубку Європи, або 
встановити рекорд світу чи рекорд Європи серед дорослих, або виконати кваліфікаційні 
нормативи для присвоєння спортивних звань та розрядів відповідно до таблиці 6 на 
офіційних міжнародних змаганнях, які включені до Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих заходів України, за участю не менше ніж 6 країн. 



Майстер спорту України 

Увійти до 30 % кращих спортсменів на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, у Кубку 
світу, Кубку Європи, або зайняти 1 місце серед дорослих на чемпіонаті України, у Кубку 
України за умови участі не менше 10 спортсменів, які представляють щонайменше 3 
організації, або виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань 
відповідно до таблиці 6 на офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських змаганнях 
III-IV рангів, які проводяться за програмою чемпіонату світу та які включені до Єдиного 
календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів України. 

Кандидат у майстри спорту України 

Виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно 
до таблиці 6 на офіційних міжнародних або офіційних всеукраїнських змаганнях III-IV 
рангів, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів 
України, або зайняти 2-3 місце серед дорослих на чемпіонаті України, у Кубку України за 
умови участі не менше 10 спортсменів, які представляють щонайменше 3 організації, або 
встановити рекорд України у відкритій категорії на офіційних міжнародних або офіційних 
всеукраїнських змаганнях, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-
оздоровчих заходів України та проводяться за програмою чемпіонату світу. 

Перший розряд 

Виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно 
до таблиці 6 на офіційних змаганнях не нижче V рангу. 

Другий, третій розряди 

Виконати кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних розрядів відповідно 
до таблиці 6 на змаганнях будь-якого рангу. 

Таблиця 6 

Кваліфікаційні нормативи для присвоєння спортивних звань та розрядів 

Спортивні звання та розряди Середній 
результат у 

завданні час (с)* 

Середній 
результат у 

завданні дистанція 
(м)* 

Середній 
результат у 
завданні 
швидкість 
(км/год)* 

Майстер спорту України 
міжнародного класу 

88,00 3 800,00 270,00 

Майстер спорту України 83,00 3 600,00 260,00 

Кандидат у майстри спорту 
України 

79,00 3 400,00 250,00 

Перший розряд 69,00 3 000,00 220,00 

Другий розряд 65,00 2 800,00 200,00 

Третій розряд 50,00 2 000,00 150,00 



* Потрібно показати середній результат (не менше зазначеного) у кожному завданні за умови виконання 
всіх стрибків за програмою змагань, але не менше ніж два стрибки у кожному завданні. 

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів: 

1. Спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоюється за 
умови виконання нормативних вимог, або кваліфікаційних нормативів, або за встановлення 
рекорду світу чи рекорду Європи серед дорослих на офіційних міжнародних змаганнях, які 
включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів України, за 
участю не менше ніж 6 країн. 

2. Спортивне звання «Майстер спорту України» присвоюється за умови виконання 
нормативних вимог або кваліфікаційних нормативів на офіційних міжнародних чи 
офіційних всеукраїнських змаганнях, які проводяться за програмою чемпіонату світу та які 
включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів України, або за 
зайняте 1 місце в офіційних всеукраїнських змаганнях, які проводяться за програмою 
чемпіонату світу та які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих 
заходів України, за умови участі не менше 10 спортсменів, які представляють щонайменше 
3 організації. 

3. Спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту України» присвоюється за умови 
виконання кваліфікаційних нормативів на офіційних міжнародних або офіційних 
всеукраїнських змаганнях III-IV рангів, які включені до Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих заходів України, або за 2-3 місце чи встановлення рекорду 
України в офіційних всеукраїнських змаганнях, які проводяться за програмою чемпіонату 
світу та які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів 
України, за умови участі не менше 6 спортсменів, які представляють щонайменше 3 
організації. 

4. Перший розряд присвоюється за умови виконання кваліфікаційних нормативів на 
офіційних змаганнях не нижче V рангу. 

5. Другий, третій розряди присвоюються за умови виконання кваліфікаційних 
нормативів на змаганнях будь-якого рангу.».  

 


