
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

03 лютого 2022 р.            м. Миколаїв       № 12 
 

Про підсумки проведення змагань з  

волейболу (юнаки, дівчата) XVIІІ 

обласної Спартакіади серед учнів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів  

2021-2022 навчального року 

 

 

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 20.01.2022 № 6 «Про проведення змагань з волейболу (юнаки, дівчата)  

XVIІІ обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 2021-

2022 навчального року», 28 січня 2022 року на базі Миколаївської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. № 3 проведені змагання з 

волейболу, в яких взяли участь 5 команд загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

Миколаївської обласної ради, із загальною кількістю 52 учасника. 

Захід пройшов на належному організаційному рівні. Організаційні заходи 

забезпечувалися під керівництвом директора Миколаївської загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ст. № 3 Селіванової-Зеркаль І.О. та вчителя фізичної 

культури Маленка П.В. Суддівство змагань здійснювалося вчителем Мішково-

Погорілівської ЗОСШ-інтернату І-ІІІ ст. Мошківим М.М.   

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки змагань з волейболу (юнаки, дівчата) XVIІІ 

обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 2021-2022 

навчального року, що додаються. 

2. Нагородити дипломами та грамотами Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України переможців та призерів змагань: 

- серед команд юнаків: 

за І місце - Мішково-Погорілівської санаторної ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст.;  

за ІІ місце - Миколаївської ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст. №3; 

за ІІІ місце - Вознесенської ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст. «Обдарованість». 



 

 

- серед команд дівчат: 

за І місце - Мішково-Погорілівської санаторної ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст.;  

за ІІ місце - Миколаївської ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст. №3. 

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, керівників гуртків спортивного спрямування за підготовку команд, 

які показали високі результати в обласних змаганнях з волейболу. 

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 

03 лютого 2022 № 12 

 

 

 

Підсумкова таблиця 

змагань з волейболу (юнаки, дівчата) 

XVIІІ обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

 2021-2022 навчального року 

 

№ 

з/п 

Назва закладу освіти юнаки дівчата 

Місце Кількість 

очок 

Місце Кількість 

очок 

1. Мішково-Погорілівська ЗОСШ-

інтернат І-ІІІ ст.  
І 1 І 1 

2. Миколаївська ЗОШ-інтернат  

І-ІІІ ст. № 3 

ІІ 2 ІІ 2 

3. Вознесенська ЗОШ-інтернат  

І-ІІІ ст. «Обдарованість» 

 

ІІІ 3 - - 

 


