
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)

Н А К А З

Про проведення II (обласного) етапу 
Всеукраїнського огляду-конкурсу на 
кращий стан фізичного виховання в 
дошкільних навчальних закладах

Відповідно до Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий 
стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.04.2012 
№491 (далі Положення), зареєстрованого Міністерством юстиції України від 
15.04.2012 за №54/21067, наказу Міністерства освіти і науки України від 
08.08.2017 № 1025 «Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на 
кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах» та з 
метою підвищення якості навчально-виховного процесу, стимулювання 
педагогічних колективів до творчої роботи з фізичного виховання, 
популяризації здорового способу життя серед дітей дошкільних навчальних 
закладів, поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду роботи з 
фізичного виховання в навчальних закладах

НАКАЗУЮ:
1. Провести у лютому-квітні 2018 року II (обласний) етап 

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в 
дошкільних навчальних закладах в номінації «Кращі дошкільні навчальні 
заклади (сільські, міські, компенсуючого типу)» (далі -  Конкурс).

2. Затвердити склад журі II (обласного) етапу Конкурсу, що додається.
3. Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських 

та сільських рад рекомендувати:
3.1. Організувати проведення І (районного(міського)) етапу Конкурсу.
3.2. До 01 лютого 2018 року подати у паперовому та електронному 

варіантах інформацію про підсумки проведення І етапу Конкурсу та необхідні 
матеріали переможців в Миколаївське обласне відділення (філію) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
(м. Миколаїв, вул. Садова, 50, noufVs@mksat.net).

mailto:noufVs@mksat.net


4. Журі II (обласного) етапу Конкурсу до 20 квітня 2018 року розглянути 
подані матеріали, визначити переможців та подати до 01 травня 2018 року 
підсумкові матеріали на розгляд Всеукраїнського журі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на провідного 
спеціаліста Миколаївського обласного відділення (філії) Кучів H.A.

О.Ю. Кулішов



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з ФВС 
МОН України

Склад журі 
II (обласного) етапу 

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в 
дошкільних навчальних закладах в номінації «Кращі дошкільні навчальні 

заклади (сільські, міські, компенсуючого типу)»

Голова журі:

Кулішов Олександр Юрійович

Члени журі:

Кучів Наталія Анатоліївна

Вареник Тетяна Іванівна

начальник Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти 
і науки України

провідний спеціаліст Миколаївського 
обласного відділення (філії) КФВС 
МОН України

методист кафедра теорії й методики 
дошкільної та початкової освіти 
Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
(за узгодженням)

Череповська Ганна Олександрівна методист кафедри психолого-педагогічної
освіти та медіа дидактики Миколаївського 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за узгодженням)

Іванова Надія Миколаївна головний спеціаліст відділу загальної 
середньої та дошкільної освіти управління 
освіти Миколаївської міської ради 
(за узгодженням)

Кузнецова Валентина Петрівна головний спеціаліст відділу загальної 
середньої та дошкільної освіти управління 
освіти Миколаївської міської ради 
(за узгодженням)


