
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

«07» грудня 2021 р.            м. Миколаїв       № 128 
 

Про підсумки проведення онлайн- 

змагань зі стрибків через скакалку  

серед учениць загальноосвітніх  

шкіл-інтернатів  

 

 

 

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 23.11.2021 № 118 «Про проведення онлайн-змагань зі стрибків через 

скакалку серед учениць загальноосвітніх шкіл-інтернатів», з 29 листопада по         

06 грудня 2021 року у загальноосвітніх школах-інтернатах Миколаївської 

обласної ради проведено зазначений вище захід, відповідно до Регламенту. 

Захід відбувся на належному організаційному рівні. Суддівство змагань 

здійснювалося вчителями фізичної культури закладів освіти під керівництвом 

головного судді Мошків О.В., головного спеціаліста Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України. 

У заході взяли участь 4 заклади освіти: Миколаївська ЗОШ-інтернат І-ІІІ 

ст. № 3, Очаківська ЗОСШ-інтернат І-ІІІ ст., Мішково-Погорілівська ЗОСШ-

інтернат І-ІІІ ст., Вознесенська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. «Обдарованість»,  із 

загальною кількістю 162 учасника. 

Не взяли участі в онлайн-змаганнях Антонівська та Володимирівська 

ЗОШ-інтернати. 

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки онлайн-змагань зі стрибків через скакалку серед 

учениць загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що додаються. 

2. Нагородити: 

2.1.дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України переможців 

та призерів онлайн-змагань у командному заліку: 



 

 

- за І місце – Вознесенську ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. «Обдарованість»; 

- за ІІ місце – Мішково-Погорілівську ЗОСШ-інтернат І-ІІІ ст.; 

- за ІІІ місце – Очаківську ЗОСШ-інтернат І-ІІІ ст.;  

2.2. грамотами Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України переможців 

та призерів онлайн-змагань в особистому заліку: 

- за І місце – Мудрик Олександру (Вознесенська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. 

«Обдарованість») - 96 разів; 

- за ІІ місце – Єрьоміну Марію (Вознесенська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. 

«Обдарованість») - 93 рази; 

- за ІІІ місце – Савушкіну Жасміну (Вознесенська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. 

«Обдарованість») - 85 разів. 

3. Рекомендувати директорам загальноосвітніх (санаторних) шкіл-

інтернатів:  

3.1. сприяти вдосконаленню фізичного виховання в закладах освіти 

відповідно до Рекомендацій, затверджених наказом МОН від 15.02.2021 №194; 

3.2. винайти можливість матеріального заохочення вчителів фізичної 

культури за підготовку учасниць та команд, які показали високі результати в 

обласних онлайн-змаганнях. 

4. Контроль за виконання наказу покласти на головного спеціаліста 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України Мошків О. 

 

 

 

 

Начальник відділення                      Олександр КУЛІШОВ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Миколаївського обласного відділення  

(філії) Комітету з фізичного виховання та  

спорту Міністерства освіти і науки України 

07 грудня 2021 № 128 

 

 

 

Підсумкова таблиця 

результатів онлайн-змагань зі стрибків через скакалку  

серед учениць загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

 

№ 

з/п 

Назва закладу освіти Командний 

результат 

(разів) 

Місце 

1 Вознесенська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. 

«Обдарованість» 

274 І 

2 Мішково-Погорілівська ЗОСШ-інтернат І-ІІІ ст. 

 

232 ІІ 

3 Очаківська ЗОСШ-інтернат І-ІІІ ст.  

 

201 ІІІ 

4 Миколаївська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. № 3  

 

197 ІV 

5 Антонівська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. 

 

Не приймали участі 

6 Володимирівська ЗОШ-інтернат І-ІІ ст. 

 

Не приймали участі 

 

 

 

 


