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МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 

 
01 липня 2021 р.                                    м. Миколаїв               № 60 
    

Про підсумки проведення ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу 

на кращий стан фізичного виховання в 

дитячо-юнацьких спортивних школах 

 

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 23.04.2012 

№ 491 «Про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного 

виховання в навчальних закладах системи освіти України», від 14.05.2021 

№ 529 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий 

стан фізичного виховання в дитячо-юнацьких спортивних школах та 

спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву», 

Миколаївського обласного відділення (філії)  Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки України від 25.05.2021 № 49 «Про 

проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий 

стан фізичного виховання в дитячо-юнацьких спортивних школах» (далі – 

конкурс)  підведено підсумки ІІ етапу зазначеного вище заходу.  

В конкурсі взяли участь 10 дитячо-юнацьких спортивних шкіл: 

Баштанська, Врадіївська, Доманівська, Снігурівська, Вознесенська, 

Веселинівська, Щербанівська,  Очаківська дитячо-юнацькі спортивні школи, 

дитячо-юнацька спортивна школа Ольшанської селищної ради Миколаївського 

району, комунальна організація (установа, заклад) «Єланецька дитячо-юнацька 

спортивна школа». 

Відповідно до чинного Положення конкурсу оцінювання матеріалів 

здійснювалося за найбільшою кількістю зазначених в інформаційних листах 

балів за такими розділами: витрачені кошти на капітальний (поточний) ремонт 

спортивних споруд, придбання спортивного інвентарю, обладнання, спортивної 

форми, заробітну плату тренерів, наявна спортивна база, організація навчально-

спортивної, методичної та фізкультурного-оздоровчої роботи, медичне 

обслуговування, присвоєння спортивних звань та розрядів, спортивно-масова 

робота з батьками, участь у змаганнях різного рівню, пропагандистська та 

агітаційна робота. 



За наданими матеріалами за всіма напрямками діяльності, визначеними у 

Положенні, проводилася робота у Вознесенській, Баштанській, Доманівській, 

Щербанівській та Веселинівській дитячо-юнацьких спортивних школах.  

В інших закладах або не достатньо приділялося уваги деяким напрямкам 

роботи, у т.ч. методичній, навчально-спортивній, агітаційній тощо, або в 

інформаційних листах спортивних шкіл не у повному обсязі надана фактична 

інформація та підраховані бали, що вплинуло на загальний результат при 

визначені переможців та призерів конкурсу.  

За підсумками участі в обласному етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу 

спортивні школи посіли такі місця: 

І місце – Баштанська дитячо-юнацька спортивна школа; 

ІІ місце – Вознесенська дитячо-юнацька спортивна школа; 

ІІІ місце – Щербанівська дитячо-юнацька спортивна школа; 

ІV місце – Веселинівська дитячо-юнацька спортивна школа; 

V-Х місця: Очаківська, Доманівська, Снігурівська, Врадіївська дитячо-

юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацька спортивна школа Ольшанської 

селищної ради Миколаївського району, комунальна організація (установа, 

заклад) «Єланецька дитячо-юнацька спортивна школа».  

Не взяли участі в огляді-конкурсі комунальний заклад «Дитячо-юнацька 

спортивна школа Арбузинської селищної ради»,  Березанська дитячо-юнацька 

спортивна школа Березанської селищної ради, Березнегуватська, Братська, 

Казанківська дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацька спортивна 

школа Первомайської міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа 

Кривоозерської селищної ради, Новоодеськая районна дитячо-юнацька 

спортивна школа, Первомайська дитячо-юнацька спортивна школа з видів 

спорту ім. Тофана В.В. Первомайської міської ради, комунальний заклад 

«Дитячо-юнацька спортивна школа» Мигіївської сільської ради  

Первомайського району. 

 

На підставі вищезазначеного 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дитячо-юнацьких 

спортивних школах.  

2.  Нагородити кубками та дипломами відповідних ступенів Миколаївського 

обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України:  

за І місце – Баштанську дитячо-юнацьку спортивну школу; 

за ІІ місце – Вознесенську дитячо-юнацьку спортивну школу; 

за ІІІ місце – Щербанівську дитячо-юнацьку спортивну школу. 

3. Рекомендувати начальникам управлінь (відділів) освіти міських, 

сільських (селищних) рад, керівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл: 

2.1 винайти можливість матеріального заохочення працівників дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, які посіли І-ІІІ місця в обласному етапі Конкурсу; 



2.2 поширювати передовий досвід роботи кращих педагогічних працівників 

спортивних шкіл; 

2.3 приділяти більше уваги організації та контролю за проведенням 

навчально-спортивної та методичної роботи, впровадженню інноваційних форм 

та методів підготовки спортсменів до змагань, присвоєнню спортивних розрядів, 

вдосконаленню матеріально-технічної бази та навчально-методичного 

забезпечення,  стимулювати педагогічних працівників до творчої роботи тощо. 

4. До 10 липня 2021 року направити до Всеукраїнського журі конкурсні 

матеріали Баштанської дитячо-юнацької спортивної школи для участі у ІІІ етапі 

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дитячо-

юнацьких спортивних школах. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста  

Мошків О.В. 

 

 

 

Начальник відділення            Олександр КУЛІШОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Олена Мошків 0990646502 
 


