
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

«23» грудня 2021 р.            м. Миколаїв       № 133 
 

Про підсумки проведення онлайн-

змагань з жонглювання м’яча за  

30 сек. серед студентів закладів 

фахової передвищої освіти  

(І група) 

 

 

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 07.12.2021 № 127 «Про проведення онлайн-змагань з жонглювання м’яча за 

30 сек. серед студентів закладів фахової передвищої освіти (І група)»,                      

09-24 грудня 2021 року у закладах фахової передвищої освіти м. Миколаєва 

проведено зазначений вище захід, відповідно до Регламенту. 

Захід відбувся на належному організаційному рівні. Суддівство змагань 

здійснювалося керівниками та викладачами фізичного виховання 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 6 закладів освіти: ТЕК МНАУ, ВСП «МФКТІ 

УДУНТ», МБМФК, ВСП «МБФК КНУБА», МПФК, МФКЕХТ, із загальною 

кількістю 133 учасника. 

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки онлайн-змагань з жонглювання м’яча за 30 сек. 

серед студентів закладів фахової передвищої освіти (І група), 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 – Технолого-економічний коледж Миколаївського національного 

аграрного університету; 



 

 

за І місце – Миколаївський базовий медичний фаховий коледж; 

за ІІІ місце - Миколаївський політехнічний фаховий коледж.  

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 – Тоточенка Максима, студента Технолого-економічного 

коледжу Миколаївського національного аграрного університету (87 разів); 

за ІІ місце – Гончарука Олександра, Робулеця Тимофія, студентів   

Миколаївського базового медичного фахового коледжу (78 разів); 

за ІІІ місце – Сухотька Владислава, студента  Миколаївського фахового 

коледжу економіки та харчових технологій  (76 разів). 

3. Рекомендувати директорам закладів фахової передвищої освіти:  

3.1. сприяти вдосконаленню фізичного виховання в закладах освіти 

відповідно до Рекомендацій, затверджених наказом МОН від 15.02.2021 №193; 

3.2. винайти можливість матеріального заохочення керівників (викладачів) 

фізичного виховання за підготовку студентів, які показали високі результати в 

обласних онлайн-змаганнях. 

4. Контроль за виконанням цього 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 

23 грудня 2021 № 133 

 

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ 

онлайн-змагань з жонглювання м’яча за 30 сек.  

серед студентів закладів фахової передвищої освіти (І група) 

 

№ 

з/п 

Назва закладу освіти Командний 

результат (разів) 

Місце 

1. ТЕК МНАУ 156 І 

2. МБМФК 156 І 

3. МПФК 143 ІІІ 

4. МФКЕХТ 139 ІV 

5. ВСП «МБФК КНУБА» 130 V 

6. ВСП «МФКТІ УДУНТ» 114 VІ 

7. МФКБП Не приймали участі 

8. МФК МНУ ім. Сухомлинського Не приймали участі 

 

 

  


