
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

12 червня 2019 р.                        м. Миколаїв       № 89 
 

Про підсумки проведення ІІ (обласного)  

етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу  

на кращий стан фізичного виховання в  

закладах загальної середньої освіти у  

2018-2019 навчальному році 

 

 

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 10 грудня 2018 року № 202 «Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання у 

закладах освіти за номінацією «Кращі заклади загальної середньої освіти» у 

2018-2019 навчальному році» (далі – Конкурс), з метою залучення педагогічних 

колективів до творчої роботи з фізичного виховання, поширення та 

впровадження передового педагогічного досвіду в закладах освіти, у березні-

квітні 2019 року проведено обласний етап Конкурсу. 

Проведення  Конкурсу сприяло популяризації здорового способу життя 

серед дітей шкільного віку, стимулюванню педагогічних колективів до творчої 

роботи з фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти області, 

поширенню та впровадженню перспективного педагогічного досвіду роботи з 

фізичного виховання. 

Конкурсні матеріали Миколаївського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 54, Миколаївського 

ЗЗСО І-ІІІ ст. № 61, Миколаївської спеціалізованої І-ІІІ ст. школи № 22 з 

поглибленим вивченням англійської мови з першого класу, Вознесенського 

ЗЗСО І-ІІІ ст. № 5, Южноукраїнського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3, Українського ЗЗСО 

Коблівської сільської ради, Лисогірської СЗОШ-інтернату, свідчать про 

оновлення змісту, напрямів та форм організації фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи, традиційним стало використання у роботі 

інноваційних форм проведення масових заходів. 

Конкурсні матеріали показали, що в закладах освіти області проводиться  

робота по зміцненню матеріально-технічної бази спортивних споруд, 

підвищився рівень творчої діяльності вчителів фізичної культури, збільшилася 



кількість учнів, які займаються в гуртках спортивного та оздоровчого 

спрямування. 

Відповідно до рішення журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського  огляду-

конкурсу на кращий стан фізичного виховання в закладах загальної середньої 

освіти,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

НАКАЗУЮ:  

1. Нагородити дипломами та грамотами Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України переможців та лауреатів ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в 

закладах загальної середньої освіти у 2018-2019 навчальному році у номінаціях: 

1) «Кращі міські заклади загальної середньої освіти» (1 категорія – 

кількість учнів більше 700): 

за І місце – Миколаївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 54; 

- директора Звоника Олега Валентиновича; 

- вчителя фізичної культури Мешкова Івана Івановича; 

за ІІ місце – Миколаївську спеціалізовану І-ІІІ ст. школу № 22 з 

поглибленим вивченням англійської мови з першого класу; 

- директора Богуна Петра Михайловича; 

- вчителя фізичної культури Данилова Віталія Юрійовича; 

за ІІІ місце – Южноукраїнський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. 

№ 3; 

- директора Кокол Олену Миколаївну; 

- вчителя фізичної культури Самойленка Андрія Андрійовича; 

2) «Кращі міські заклади загальної середньої освіти (2 категорія – кількість 

учнів до 700)»: 

за І місце – Миколаївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 61; 

- директора Шипілова Володимира Андрійовича; 

- вчителя фізичної культури Ануфрієву Лілію Володимирівну; 

за ІІ місце – Миколаївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.        

№ 18; 

- директора Колечко Ніну Костянтинівну; 

- вчителя фізичної культури Костюченка Дениса Олександровича; 

за ІІІ місце – Вознесенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 5; 

- директора Варзар Наталю Миколаївну; 

- вчителя фізичної культури Кострубського Дмитра Васильовича; 

3) «Кращі сільські заклади загальної середньої освіти»: 

за І місце – Український заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ст. 

Коблівської сільської ради Березанського району; 

- директора Бараболю Юрія Васильовича; 

- вчителя фізичної культури Бараболю Віктора Васильовича; 

за ІІ місце – Кір’яківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. 

Миколаївського району; 

- директора Торопенко Леоніда Миколайовича; 



- вчителя фізичної культури Трофімова Петра Станіславовича; 

за ІІІ місце – Горохівський заклад загальної середньої освіти 

Снігурівського району 

- директора Ліхацьку Аллу Львівну; 

- вчителя фізичної культури Концевого Олександра Анатолійовича; 

4) «Кращі спеціальні загальноосвітні школи-інтернати»: 

за І місце – Лисогірську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат» 

Первомайського району Миколаївської міської ради; 

- директора Івашка Валерія Дмитровича; 

- вчителя фізичної культури Чепурного Андрія Володимировича; 

за ІІ місце – Вознесенську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат 

Миколаївської обласної ради; 

- директора Хоронжук Наталію Олександрівну; 

- вчителя фізичної культури Мельніченка Сергія Сергійовича; 

за ІІІ місце – Миколаївську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат       

№ 3 Миколаївської обласної ради; 

- директора Воробйову Світлану Анатоліївну; 

- вчителя фізичної культури Павелка Анатолія Володимировича. 

2. Рекомендувати начальникам управлінь освіти: Миколаївської міської 

ради Личко Г.В., Южноукраїнської  міської ради Сінчуку Ю.М., Вознесенської 

міської ради Кисільовій С.В., відділів освіти: Коблівської сільської ради 

Олефіренко О.Ю., Миколаївської райдержадміністрації Завгородній О.А., 

Снігурівської райдержадміністрації Мендус Л.І., директорам Лисогірської 

СЗОШ-інтернату Івашко В.Д., Вознесенської СЗОШ-інтернату Хоронжук Н.О., 

Миколаївської СЗОШ-інтернату № 3 Воробйовій С.А. розглянути питання 

щодо заохочення педагогічних працівників, які взяли участь в огляді-конкурсі. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

Гаєвську А.Г. 

  

  

 

  

Начальник відділення          О.КУЛІШОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А. Гаєвська 53 55 83  


