
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

20 серпня 2018 р.             м. Миколаїв       № 100 
 

Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнського огляду-конкурсу на 

кращий фільм, відеоролик фізкультурно-

спортивного спрямування «Країна 

майбутнього!» у 2018-2019 н.р. 

 

 

 

 

Відповідно до Регламенту про проведення Всеукраїнського огляду-

конкурсу на кращий фільм, відеоролик фізкультурно-спортивного спрямування 

«Країна майбутнього!» у 2018-2019 навчальному році, з метою вивчення, 

узагальнення та розповсюдження досвіду роботи з організації та проведення 

спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у закладах загальної 

середньої освіти, стимулювання керівників закладів загальної середньої освіти, 

відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських (сільських) рад щодо 

покращення роботи з фізичного виховання,                                                                           

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести протягом лютого-березня 2019 року ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий фільм, відеоролик фізкультурно-

спортивного спрямування «Країна майбутнього!» (далі – Конкурс), згідно з 

Положенням, що додається. 

2. Затвердити склад журі ІІ (обласного) етапу Конкурсу, що додається. 

3. Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських 

(сільських) рад рекомендувати: 

1) організувати проведення І (районного (міського)) етапу Конкурсу, 

відповідно до Положення. 

  2) до 01 березня 2019 року подати в паперовому та електронному 

варіантах інформацію про підсумки проведення І етапу Конкурсу та матеріали 

переможців Конкурсу у номінаціях в Миколаївське обласне відділення (філію) 

Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України (м. Миколаїв, вул. 

Садова, 50, noufvs@ukr.net). 



4. Журі ІІ (обласного) етапу Конкурсу: 

1) до 15 квітня 2019 року розглянути надані матеріали, визначити 

переможців у номінаціях згідно з Положенням; 

2) до 01 травня 2019 року подати до Всеукраїнського журі конкурсні 

матеріали закладів освіти за кожною номінацією, які стали переможцями ІІ 

етапу. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

Гаєвську А.Г. 

 

 

 

Начальник відділення                                         О. КУЛІШОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гаєвська А.Г. 53 55 83 



                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Наказ Миколаївського обласного  

       відділення (філії) Комітету з ФВС  

       Міністерства освіти і науки України 

 

       20 серпня 2018 р. № 100 

 

 

Склад журі  

ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий фільм, відеоролик фізкультурно-

спортивного спрямування «Країна майбутнього!» у 2018-2019 н.р. 

 

Голова журі: Кулішов О.Ю., начальник обласного  відділення  (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України. 

 

Заступник 

голови журі: 

Личко Г.В., начальник управління освіти Миколаївської 

міської ради; 

 

Члени журі: 

 

Гаєвська А.Г. 

 

начальник відділу обласного відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України. 

Кисільова С.В.  начальник управління освіти Вознесенської міської ради. 

Юсупова С.В. головний спеціаліст  обласного відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України 

Череповська Г.О. методист навчально-методичної лабораторії 

Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Тур Л.П. 

 

вчитель-методист фізичної культури Баштанської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 1, Баштанської ОТГ 

 


