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13 серпня 2021 р.                       м. Миколаїв               № 62 
    

Про підсумки участі закладів загальної 

середньої  освіти в IIІ літній Гімназіаді 

України 2021 року 

 

 

Відповідно до Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів Комітету з  фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 04.01.2021 № 3, Регламенту проведення IIІ літньої Гімназіади України (далі – 

Гімназіада) від 12.03.2021 року № 20, протягом травня-липня 2021 року 

проведено вищезазначений захід з 16 видів спорту, в якому взяли участь 

команди з 24 регіонів України та м. Києва. 

Згідно із результатами, затвердженими наказом КФВС МОН від 21.07.2021 

№ 132 «Про нагородження за результатами IIІ літньої Гімназіади України» у 

загальнокомандній першості серед дев’яти команд регіонів України третьої 

групи Миколаївська область посіла ІІ місце, набравши 263 очка, поступившись 

на 109 очок Сумській області, але випередивши Чернівецьку область на 10, 

Черкаську на 50, Херсонську на 73, Тернопільську на 75, Чернігівську на 76, 

Кіровоградську на 118, Луганську на 144 очка. 

Команди закладів освіти Миколаївської області взяли участь у змаганнях 

Гімназіади з дев’яти видів спорту:  

м. Миколаєва, у т.ч. Миколаївського фахового коледжу фізичної культури: з 

бадмінтону, футболу (юнаки, дівчата),  гімнастики художньої, тхеквондо, 

боротьби греко-римської, легкої атлетики, плавання, боксу; 

Южноукраїнської територіальної громади - плавання, боксу та боротьби 

греко-римської; 

Вознесенської, Веселинівської, Баштанської територіальних громад –  

боротьби греко-римської; 

Новоодеської та Бузької територіальних громад – з легкої атлетики; 

Костянтинівської територіальної громади (Себинська ЗОШ І-ІІІ ст.) – боксу. 

У командному заліку серед усіх регіонів України Миколаївська область 

здобула призові місця з бадмінтону (ІІ місце) та  боротьби греко-римської (ІІІ 

місце). 

 В особистому заліку медалі різного ґатунку вибороли такі спортсмени: 



- боротьба греко-римська: Султанов Максут – ІІІ місце (до 38 кг, тренери 

С.Белобаба, О.Баламутов), Щербина Володимир ІІ місце (до 44 кг, тренери 

С.Гринчук, І. Зайченко), Ярченко Сергій – ІІ місце (до 48 кг, тренери А. Єрьомін, 

О. Баламутов), Шульга Нікіта – І місце (до 52 кг, тренери Д.Чебанов, Б. Карая) 

Максимишин Богдан (до 52 кг, тренери  С.Белобаба, О. Баламутов);    

- бадмінтон: Вишневий Михайло та Леонтьєв Єгор – І місце, Коваленко 

Анна та Корягіна Марія – ІІ місце (парна категорія), Вішневий Михайло – ІІ 

місце, Корягіна Анна – ІІ місце (одиночна категорія), Леонтьєв Єгор та 

Коваленко Анна – ІІ місце (змішана категорія); 

- бокс: Єм Анатолій –  І місце (до 54 кг, тренер Л. Мальков); 

- тхеквондо: Мірзоєв Сімур – I місце, Мірзоєв Самір – III місце, Сломов 

Микита – II місце ( тренери Григорій Хозяінов, Павло Жуковський); 

- плавання: Гречка Любов – ІІ місце (тренери Якуба О., Бондар В.) 

- легка атлетика: Тінкован Андрій – I місце (тренер В. Кілярський). 

Миколаївська область не була представлена на Гімназіаді з таких видів 

програми як дзюдо, шахи та теніс настільний, хоча відділення із зазначених 

видів спорту працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, які 

підпорядковані відділам (управлінням) освіти.  

На підставі вищезазначеного 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Результати участі у ІІІ літній Гімназіаді України взяти до відома. 

2. Начальникам відділів (управлінь) освіти, директорам дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, Миколаївського фахового коледжу фізичної культури  

рекомендувати: 

2.1. впроваджувати у закладах загальної середньої освіти Рекомендації щодо 

стратегічного розвитку фізичного виховання та спортивної підготовки серед 

учнівської  молоді на період до 2025 року, затверджених наказом МОН від 

15.02.2021 №194; 

2.2. проаналізувати стан підготовки учнів до участі в обласних та 

Всеукраїнських змаганнях; 

2.3. винайти можливість матеріального заохочення тренерів-викладачів за 

підготовку спортсменів, які показали високі результати в ІІІ літній Гімназіаді 

України; 

2.4. сприяти участі учнів закладів загальної середньої освіти у змаганнях з 

видів спорту ІV літньої Гімназіади України 2021-2022 навчального року. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста  

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України Мошків О.В. 

  

 

Начальник відділення           Олександр КУЛІШОВ 


