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Н А К А З 
08 червня 2018 р.                        м. Миколаїв       № 98 

  

Про підсумки ХVІІ обласних 

Спортивних ігор серед учнів 

закладів загальної середньої 

освіти 2017-2018 навчального 

року  
 

 

На виконання Календарного плану Миколаївського обласного відділення 

(філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України, затвердженого наказом департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 25 січня 2018 року № 36, з метою залучення дітей та 

учнівської молоді до систематичних занять фізичною культурою і спортом, 

протягом 2017-2018 навчального року проведені XVII обласні Спортивні ігри 

серед учнів закладів загальної середньої освіти (далі – Спортивні ігри) з таких 

видів спорту: легкої атлетики, настільного тенісу, шахів, футболу, волейболу 

(юнаки, дівчата), баскетболу (юнаки, дівчата), гандболу (юнаки, дівчата), 

«Олімпійські надії» серед учнів 1-4 класів  (з шахів, настільного тенісу, легкої 

атлетики, міні-футболу), обласні етапи Всеукраїнських спортивно-масових 

заходів: «Козацький гарт», «Олімпійське лелеченя», «Старти надій», з футболу 

«Шкіряний м’яч» серед  учнів 2004, 2005, 2006, 2007 років народження, в яких 

взяли участь 438 команд,  понад  7000 учасників. 

Відповідно у кожному районі (місті) проведені шкільні, районні (міські) 

змагання, до яких залучено більше 150 тисяч учасників. 

У І та ІІ етапах  до змагань з легкої атлетики долучилися більше 10 тисяч 

учнів закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО). У фіналі обласних 

змагань взяли участь 21 команда. В окремих видах програми високі результати 

показали команди м. Миколаєва, Березанського, Новоодеського, 

Миколаївського районів, Баштанської ОТГ. 

Підвищився рівень роботи гуртків та секцій з шахів. 27 збірних команд 

взяли учать у фіналі обласних Спортивних ігор. Розвитку шахів приділяється 

належна увага в ЗЗСО м. Миколаєва, м. Первомайська, м. Вознесенська,                    

м. Очакова, Снігурівському, Очаківському, Вознесенському, Кривоозерському, 

Баштанському, Новоодеському, Новобузькому  районах, Веселинівській ОТГ.  



В шкільних, районних (міських) змаганнях з настільного тенісу взяли 

участь більше 2000 команд. Достатній рівень підготовки до обласних змагань 

мали команди ЗЗСО м. Вознесенська (І місце), Центрального району                            

м. Миколаєва (ІІ місце),  Первомайського району (ІІІ місце). 

У І та ІІ етапах змагань Спортивних ігор з волейболу, баскетболу, 

гандболу, футболу взяли участь більше 40 тисяч учасників, у ІІІ (обласному) 

етапі –  163 команди юнаків та дівчат. Високі спортивні результати в цих 

змаганнях показали команди: 

- м. Миколаєва – з  баскетболу (юнаки, дівчата), волейболу (юнаки, 

дівчата), гандболу (дівчата), футболу; 

- м. Первомайська – з волейболу (юнаки, дівчата), баскетболу (юнаки), 

футболу); 

- м. Южноукраїнська – з футболу; 

- Баштанської ОТГ – з баскетболу (юнаки); 

- Шевченківської ОТГ Вітовського району – з баскетболу (дівчата); 

- Галицинівської ОТГ Вітовського району – з гандболу (юнаки, дівчата); 

- Веселинівської ОТГ – з гандболу (дівчата); 

- Арбузинського району – з волейболу (дівчата); 

- Доманівського району - з гандболу (юнаки); 

- Первомайського району - з баскетболу (дівчата); 

В шкільних, районних (міських) етапах Всеукраїнських спортивно-

масових заходів: фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України 

«Козацький гарт», «Олімпійське лелеченя», дитячих спортивних іграх «Старти 

надій» взяли участь більше 20 тисяч учасників. У фіналі ІІІ етапу переможцями 

стали команди закладів освіти: 

- «Козацький гарт» – Новоодеської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1; 

- «Олімпійське лелеченя – Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1; 

- «Старти надій» – Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. 

До участі в І етапі змагань «Олімпійські надії» з шахів, настільного 

тенісу, міні-футболу, легкої атлетики долучилися більше 10000 тисяч учнів 1-4 

класів. У фіналі обласних змагань  у командному заліку   призові місця  посіли 

збірні команди  закладів загальної середньої  освіти: Центрального району м. 

Миколаєва – І місце, Заводського району м. Миколаєва – ІІ місце, Баштанської 

ОТГ – ІІІ місце. 

У 2017-2018 навчальному році вперше взяли участь команди об’єднаних 

територіальних громад Березанського, Веселинівського, Вітовського, 

Доманівського районів, Баштанської міської ради. 

В обласному етапі Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч»   

взяли участь 84 команди, серед яких переможцями стали команди у вікових 

групах: 

- 2004 року народження  – Березанська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- 2005 року народження – Миколаївський муніципальний колегіум; 

- 2006 року народження – Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 28; 

- 2007 року народження – Первомайський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 – 

колегіум». 



На достатньому організаційному рівні провели обласні зональні та 

фінальні змагання суддівські колегії, у складі вчителів фізичної культури та 

тренерів-викладачів ДЮСШ м. Миколаєва, м. Вознесенська, м. Очакова,                       

м. Первомайська, Баштанського, Новоодеського, Доманівського районів. 

ХVІІ обласні Спортивні ігри визначили стан організації роботи відділів 

(управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських та сільських рад, закладів 

загальної середньої освіти щодо створення умов для розвитку фізичної 

культури і спорту, підготовці та участі команд в районних (міських), обласних 

змаганнях.  

Команди учнів Веселинівського району не прийняли участі в XVII 

обласних Спортивних іграх, Березнегуватського району – з 2 видів програми 

змагань, Врадіївського (4), Доманівського (2).  

На підставі вищезазначеного та за підсумками проведених XVII обласних  

Спортивних ігор, 

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Затвердити підсумки ХVIІ обласних Спортивних ігор серед учнів 

закладів загальної середньої освіти  2017-2018 навчального року, що додаються. 

2. Нагородити дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

команди: 

 - по першій групі: 

за І місце – Центрального району м. Миколаєва;  

за ІІ місце – м. Первомайська; 

за ІІІ місце – Корабельного району м. Миколаєва. 

 - по другій групі: 

за І місце – Баштанської ОТГ; 

за ІІ місце – Новоодеського району; 

за ІІІ місце – Снігурівського району. 

 - по третій групі: 

за І місце – Березанського району; 

за ІІ місце – Миколаївського району; 

за ІІІ місце – Галицинівської ОТГ Вітовського району. 

- по четвертій групі: 

за І місце – Вознесенського  району; 

за ІІ місце – Кривоозерського району; 

за ІІІ місце – Братського району. 

 3. Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, 

міських та сільських рад  рекомендувати: 

1) проаналізувати стан розвитку фізичної культури і спорту в закладах 

загальної середньої освіти, вдосконалювати та розширювати позакласну 

роботу, покращити організацію проведення районних (міських) змагань; 

         2) відзначити кращих спеціалістів (методистів), директорів і вчителів 

фізичної культури закладів загальної середньої освіти, директорів і тренерів 



ДЮСШ, за підготовку команд, які посіли І-ІІІ місця з видів спорту ХVIІ 

обласних Спортивних ігор. 

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України Гаєвську А.Г.                 

 

 

 

Начальник відділення                       О.Ю. Кулішов 

 

 

 
 

 


