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Н А К А З 
 

05 червня 2019                  м. Миколаїв    № 84 
 

Про підсумки ІІ (обласного) етапу  

Всеукраїнського огляду-конкурсу на  

кращий фільм, відеоролик фізкультурно- 

спортивного спрямування «Країна  

майбутнього!» у 2018-2019 навчальному році 

 

 

На виконання Регламенту Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України № 45 від 27.03.2018 року про проведення 

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий фільм, відеоролик фізкультурно-

спортивного спрямування «Країна майбутнього!» (далі – Конкурс) у 2018-2019 

навчальному році, з метою вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду 

роботи з організації та проведення у закладах загальної середньої освіти 

спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, стимулювання та 

активізації діяльності керівництва відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських (сільських) рад, керівників закладів освіти, 

Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки України проведено ІІ (обласний) етап 

Конкурсу.   

Конкурс сприяв активізації проведення спортивно-оздоровчих заходів, 

популяризації та впровадження у побут учнів закладів загальної середньої 

освіти здорового способу життя засобами фізичної культури і спорту, 

виховання патріотизму у громадян України. 

У І етапі Конкурсу взяли участь 80 закладів загальної середньої освіти, з 

них в номінаціях: 

- «Ми – спортивна сім’я» – 21; 

- «Швидше, вище, сильніше» – 16;. 

- «Фізичне виховання сьогодні – здорова нація завтра» – 23; 

- «Від нас залежить майбутнє!» – 10; 

- «Стань чемпіоном!» – 10. 

У ІІ (обласному) етапі взяли участь 25 закладів загальної середньої освіти. 

Відповідно до рішення журі ІІ (обласного) етапу Конкурсу 

 



НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

заклади загальної середньої освіти, які досягли кращих показників в організації 

проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у 2018-

2019 навчальному році та посіли призові місця: 

1) у номінації «Ми – спортивна сім’я!»: 

за І місце – Євгенівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Снігурівського району; 

за ІІ місце – Вознесенську гімназію № 1; 

за ІІІ місце – Первомайську загальноосвітню школу  І ступню № 11. 

2) у номінації  «Швидше, вище, сильніше!»: 

за І місце – Новобузьку гімназію; 

за ІІ місце – Юріївську філію "навчально-виховний комплекс 

"загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад" Снігурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

        за ІІІ місце – Євгенівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» 

3) у номінації «Фізичне виховання сьогодні – здорова нація завтра»: 

за І місце – Миколаївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 51; 

за ІІ місце – Очаківський навчально-виховний комплекс «Сонечко»; 

за ІІІ місце – Вознесенську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 6. 

4) у номінації «Від нас залежить майбутнє»: 

за І місце – Южноукраїнську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1; 

за ІІ місце – Снігурівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів; 

за ІІІ місце – Вознесенську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3. 

5) у номінації «Стань чемпіоном!»: 

за І місце – Миколаївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 54; 

за ІІ місце – Садову загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Снігурівського 

району; 

за ІІІ місце – Очаківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 4. 

2. Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських 

(сільських) рад рекомендувати: 

1) відзначити директорів закладів загальної середньої освіти, вчителів 

фізичної культури за якісну організацію та проведення спортивно-масових, 

фізкультурно-оздоровчих заходів  у 2018-2019 навчальному році; 

2) проаналізувати результати участі закладів загальної середньої освіти у ІІ 

етапі Конкурсу, вжити відповідних заходів для покращення фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової роботи у новому 2019-2020 навчальному році. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

А.Г.Гаєвську. 

 

Начальник відділення                                                     О.КУЛІШОВ 


