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МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

«11» квітня 2022 р.          м. Миколаїв               № 33 
    

Про підсумки ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського огляду-конкурсу  

на кращий стан фізичного виховання в 

закладах дошкільної освіти 

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 23.04.2012 № 491 «Про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий 

стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України», 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України від 14.09.2021 № 70 «Про 

проведення ІІ етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан 

фізичного виховання в закладах дошкільної освіти» (далі - конкурс),  у січні-

квітні 2022 року проведено обласний етап конкурсу у номінаціях:  «Кращі 

сільські (селищні) заклади дошкільної освіти», «Кращі міські заклади 

дошкільної освіти», «Кращі заклади дошкільної освіти компенсуючого типу». 

Організаційним комітетом конкурсу розглянуто матеріали від 25 закладів 

дошкільної освіти, проте до розгляду журі направлено лише 14 робіт: 8 - від 

відділів освіти Горохівської, Галицинівської, Братської, Олександрівської та 

Березанської сільських (селищних) рад та 6 від управлінь освіти Первомайської, 

Южноукраїнської, Очаківської міських рад, які відповідають усім критеріям, 

визначеним у чинному Положенні. 

Журі оцінювало стан організації фізичного виховання в закладах 

дошкільної освіти, у т.ч. матеріально-технічну базу, навчально-методичну, 

фізкультурно-оздоровчу, фізкультурно-масову роботу, впровадження 

інноваційних технологій і методик, медико-педагогічний контроль, 

пропагування здорового способу життя тощо. 

Вивчалися інформаційні листи, творчі матеріали, фото та відео-презентації 

закладів дошкільної освіти.  

Журі відмітило, що у закладах дошкільної освіти, які взяли участь в 

конкурсі, проводиться належна робота щодо зміцнення матеріально-технічної 

бази та методичного забезпечення з фізичного виховання, систематично 

проводяться фізкультурно-оздоровчі заходи, спрямовані на покращення 



фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дошкільнят, здійснюється медико-

педагогічний контроль за організацією фізичного виховання. 

Досвід організації фізичного виховання у Галицинівському та 

Лиманівському закладах дошкільної освіти Галицинівської сільської ради 

Миколаївського району (директори Зурнаджи З.І., Єгорова Л.М.), 

комунальному закладі «Центр розвитку дитини «Гармонія» Южноукраїнської 

територіальної громади Вознесенського району (директор Левицька Л.А.), 

Первомайських ЗДО № 24 та № 5 Первомайської міської ради (директори 

Черненко С.О., Маслова Л.І.) заслуговує на вивчення, узагальнення та 

впровадження в роботу закладів дошкільної освіти області. 

Слід відмітити високий рівень професійності та творчого потенціалу 

досвідчених інструкторів з фізичної культури КЗ «Центр розвитку дитини 

«Гармонія» Южноукраїнської територіальної громади Ганни Ніконової, ЗДО 

№ 24 «Гвоздичка» Первомайської міської ради Марини Кирилової, ЗДО № 2 

«Золота рибка» Очаківської міської ради Світлани Ільїної, вихователів 

Олександрівського ЗДО № 1 «Вербичка» Олександрівської селищної ради 

Вікторії Апостолової та ЗДО № 6 «Дзвіночок» Первомайської міської ради, а 

також креативність та драйвовість інструкторів з фізичної культури 

Березанського ЗДО «Сонечко» Березанської селищної ради Олега Савчука, 

Галицинівського ЗДО «Веселка» Євгенія Задираки та Лиманівського ЗДО 

«Струмочок» Галицинівської сільської ради Валерії Маринець, Братського ЗДО 

Братської селищної ради Анни Жермоли, ЗДО № 1 «Ластівка» та ЗДО  № 5 

«Золота рибка» Первомайської міської ради Анастасії Стройної та Оксани 

Білової, вихователів Новотимофіївського, Промінського, Олександрівського 

ЗДО Горохівської сільської ради. 

Більшість конкурсних робіт естетично оформлені, змістовні, 

конструктивні, сучасні, цікаві. Матеріали викладено стисло та конкретно, 

фактичні данні  підтверджуються фото та відео презентаціями. 

Проте в деяких роботах описові матеріали передруковані з методичних 

посібників, мають перевищений обсяг, зміст не підтверджується фактичними 

прикладами або фотографіями; в інформаційних листах не визначена як 

загальна сума балів так і за окремі розділи; у відеоматеріалах інструктори не 

вимагають від дітей якісного виконання вправ, не достатньо звертають увагу на 

правильну поставу тощо. 

На підставі вищезазначеного 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського огляду-

конкурсу на кращий стан фізичного виховання в закладах дошкільної освіти. 

2. Нагородити дипломами Миколаївського обласного відділення (філії)  

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

відповідних ступенів заклади дошкільної освіти, які посіли призові місця у 

номінаціях: 

 2.1. «Кращі сільські (селищні) заклади дошкільної освіти»: 



І місце – Галицинівський заклад дошкільної освіти "Веселка" 

Галицинівської сільської ради Миколаївського району; 

І місце – Лиманівський заклад дошкільної освіти "Струмочок" 

Галицинівської сільської ради Миколаївського району; 

ІІ місце – Братський заклад дошкільної освіти Братської селищної ради 

Вознесенського району Миколаївської області; 

ІІ місце – Березанський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" 

Березанської селищної  ради Миколаївського району; 

ІІІ місце – Олександрівський заклад дошкільної освіти № 1 "Вербичка" 

Олександрівської селищної ради Вознесенського району; 

ІІІ місце – Олександрівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

Горохівської сільської ради Баштанського району; 

2.2. «Кращі міські заклади дошкільної освіти»: 

І місце – Комунальний заклад «Центр розвитку дитини «Гармонія» 

Южноукраїнської міської ради Вознесенського району; 

ІІ місце – Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 24 «Гвоздичка» 

Первомайської міської ради; 

ІІ місце – Заклад дошкільної освіти № 2 Очаківської міської ради 

Миколаївського району; 

ІІІ місце – Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1 «Ластівка» 

Первомайської міської ради; 

ІІІ місце – Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 6 «Дзвіночок» 

Первомайської міської ради; 

2.3. «Кращі заклади дошкільної освіти компенсуючого типу»: 

І місце – Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 5 комбінованого 

типу «Золота рибка» Первомайської міської ради. 

3. Рекомендувати начальникам управлінь (відділів) освіти міських, 

сільських (селищних) рад: 

3.1. винайти можливість матеріального заохочення педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти, які посіли І-ІІІ місця в обласному етапі 

конкурсу; 

3.2. поширювати передовий досвід роботи з організації фізичного виховання 

кращих педагогічних працівників закладів дошкільної освіти; 

3.3. сприяти вдосконаленню фізичного виховання, зміцненню матеріально-

технічної бази та навчально-методичного забезпечення закладів дошкільної 

освіти, стимулюванню педагогічних працівників до творчої діяльності. 

4. Направити конкурсні матеріали переможців обласного етапу конкурсу до 

участі у фіналі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного 

виховання в закладах дошкільної освіти. 

5. 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 
 


