
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

«22» лютого 2022 р.            м. Миколаїв       № 29 
 

Про підсумки проведення  

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 14.09.2021 № 72 «Про проведення  XVIІІ обласної Спартакіади серед учнів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів 2021-2022 навчального року», з 01 жовтня 

2021 року по 01 лютого 2022 року відбулася зазначена вище Спартакіада, до 

програми якої входили такі види:  «Cool Games» у трьох вікових групах, шахи, 

теніс настільний, волейбол (юнаки), волейбол (дівчата), онлайн-змагання з вису 

на зігнутих руках та зі стрибків через скакалку. 

В усіх видах програми Спартакіади взяли участь лише Мішково-

Погорілівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. (в.о. директора 

Шиян В.П.) та Миколаївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. № 3 

(директор Селіванова-Зеркаль І.О.). Керівники зазначених закладів освіти 

здійснювали матеріально-технічне, методичне та медичне забезпечення 

обласних спортивно-масових заходів на високому професійному рівні. 

Антонівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. № 3 взяла участь у 

змаганнях «Cool Games» та з шахів, Вознесенська загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІІ ст. «Обдарованість» та Очаківська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат І-ІІІ ст.  – в онлайн-змаганнях. 

Не брали участі у XVIІІ обласній Спартакіаді Миколаївські загальноосвітні 

санаторні школи-інтернати І-ІІІ ст.  № 4 та № 7. 

Всього в обласній Спартакіаді взяли участь 370 учасників. 

За підсумками проведення змагань та на підставі рішення суддівських 

колегій,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки 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: 

за І місце - Мішково-Погорілівську санаторну ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст.: 

- в.о. директора Шияна Володимира Петровича; 

- вчителя фізичної культури Мошківа Миколу Михайловича; 

- вчителя фізичної культури Сладкова Андрія Ігоровича; 

за ІІ місце - Миколаївську ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. №3: 

- директора Селіванову-Зеркаль Ірину Олександрівну; 

- вчителя фізичної культури Маленка Павла Вікторовича; 

- вчителя фізичної культури Василюка Романа Васильовича; 

за ІІІ місце - Антонівську ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст: 

- директора Скопіну Валентину Василівну; 

- вчителя фізичної культури Полового Василя Юрійовича; 

- вчителя фізичної культури Коротчука Ігоря Івановича. 

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 директорів, вчителів 

фізичної культури, керівників гуртків спортивного спрямування  за підготовку 

команд, які показали високі результати в обласних 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. 

 

 

Т.в.о. начальника відділення                       Наталія КУЧІВ 
 

 

 

 

  


