
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

Н А К А З 
 

«04» квітня 2022 р.            м. Миколаїв       № 32 

 

Про підсумки XVIІ обласної  

Спартакіади серед учнів  

спеціальних шкіл 2021-2022  

навчального року 

 

 

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 14.09.2021 № 71 «Про проведення XVIІ обласної Спартакіади серед учнів 

спеціальних шкіл 2021-2022 навчального року» (далі – Спартакіада) у жовтні-

листопаді 2021 року проведені обласні спортивно-масові заходи в залік 

Спартакіади: змагання з тенісу настільного, онлайн-змагання з вису на зігнутих 

руках та зі стрибків через скакалку. Заплановані на травень 2022 року обласні 

змагання з міні-футболу відмінені у зв’язку із введенням воєнного стану в 

Україні.  

В усіх видах програми Спартакіади взяли участь команди Комунальних 

закладів Миколаївської обласної ради: «Миколаївська спеціальна школа № 3» 

(директор Воробйова С.А.), «Вознесенська спеціальна школа» (директор 

Хоронжук Н.О.), «Широколанівська спеціальна школа» (директор Шпак С.М.), 

у двох – комунальні заклади «Миколаївська спеціальна школа № 6» та 

«Первомайська спеціальна школа», в одному - «Миколаївська спеціальна школа 

№ 2», «Лисогірська спеціальна школа» та «Рацинська спеціальна школа». 

Не взяли участі в обласній Спартакіаді комунальний заклад «Миколаївська 

спеціальна школа № 1». 

Перемогу у змаганнях з тенісу настільного здобули команди КЗ 

«Новопетрівська спеціальна школа» та КЗ «Широколанівська спеціальна 

школа», зі стрибків через скакалку - КЗ «Вознесенська спеціальна школа», з 

вису на зігнутих руках - КЗ «Первомайська спеціальна школа». 

Учасники обласних змагань продемонстрували достатній та середній 

рівень фізичної і технічної підготовки.  

Всього у Спартакіаді взяли участь 382 учасника із 9 спеціальних шкіл. 

За підсумками проведення змагань та на підставі рішення суддівських 

колегій,  



НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки XVIІ обласної Спартакіади серед учнів 

спеціальних шкіл 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: 

за І місце – комунальний заклад «Вознесенська спеціальна школа» 

Миколаївської обласної ради: 

- директора Хоронжук Наталію Олександрівну; 

- вчителя фізичної культури Мельниченка Сергія Сергійовича; 

за І місце - комунальний заклад «Широколанівська спеціальна школа» 

Миколаївської обласної ради: 

- в.о. директора Ракшу Валентину Анатоліївну; 

- вчителя фізичної культури Чорнія Лонгіна Спиридоновича; 

за ІІІ місце - комунальний заклад «Миколаївська спеціальна школа № 3» 

Миколаївської обласної ради: 

- директора Воробйову Світлану Анатоліївну; 

- вчителя фізичної культури Павелка Анатолія Володимировича; 

3. Рекомендувати директорам спеціальних шкіл винайти можливість 

матеріального заохочення директорів, вчителів фізичної культури, керівників 

гуртків спортивного спрямування за підготовку команд, які показали високі 

результати у Спартакіаді. 

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 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


