
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

Н А К А З 
 

«25» березня 2022 р.            м. Миколаїв              № 31 

 

Про підсумки проведення змагань   

XXI обласних Молодіжних спортивних  

ігор серед учнів закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти 

м. Миколаєва 
 

 

На виконання Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та наказу 

від 02.09.2021 № 66 «Про проведення XXI обласних Молодіжних спортивних 

ігор серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021-

2022 навчальному році» (далі – Спортивні ігри), з метою масового залучення 

учнівської молоді до систематичних занять фізичною культурою і спортом, 

підвищення рухової активності та зміцнення їх здоров’я, протягом навчального 

року проведені Спортивні ігри серед закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Миколаєва у двох групах: І – серед команд юнаків, ІІ – 

серед команд дівчат.  

До програми Спортивних ігор увійшли змагання з міні-футболу (юнаки), 

баскетболу 3х3 (юнаки, дівчата), волейболу (юнаки, дівчата), тенісу настільного 

(юнаки, дівчата). У зв’язку із введенням воєнного стану змагання з шахів та 

легкої атлетики відмінені. 

Під час дистанційного навчання у листопаді-грудні 2021 року проведені  

онлайн-змагання «Sport in our life» зі стрибків у довжину з місця та 

«Баскетбольний снайпер», які відповідно до розділу VІ Регламенту проведення 

ХХI обласних Молодіжних спортивних ігор серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти увійшли до загальнокомандного заліку 

Спортивних ігор.  

У всіх видах програми Спортивних ігор взяли участь команди 

Миколаївського професійного суднобудівного ліцею, Вищого професійного 

училища № 21 м. Миколаєва, Вищого професійного училища суднобудування 

м. Миколаєва, Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери 

послуг, Миколаївського професійного промислового ліцею, Державного 

навчального закладу «Миколаївське вище професійне училище технологій та 

дизайну». 



За підсумками змагань та на підставі рішення суддівських колегій, 
  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки XXI обласних Молодіжних спортивних ігор серед 

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Миколаєва у 2021-

2022 навчальному році, що додаються. 

 2. Нагородити дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

переможців та призерів змагань: 

2.1. у І групі (серед команд юнаків): 

за І місце – Миколаївський професійний суднобудівний ліцей; 

за ІІ місце  – Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери 

послуг; 

за ІІІ місце – Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва. 

2.2. у ІІ групі (серед команд дівчат):  

за І місце - Миколаївський професійний промисловий ліцей; 

за ІІ місце – Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери 

послуг; 

за ІІІ місце – Державний навчальний заклад «Миколаївське вище 

професійне училище технологій та дизайну». 

3. Рекомендувати директорам закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Миколаєва: 

3.1. сприяти вдосконаленню фізичного виховання в закладах освіти 

відповідно до Рекомендацій щодо стратегічного розвитку фізичного виховання 

та спортивної підготовки серед учнівської молоді на період до 2025 року, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.02.2021 

№194;  

3.2. винайти можливість матеріального заохочення керівників фізичного 

виховання, викладачів, за підготовку команд, які досягли високих спортивних 

результатів у змаганнях. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста I категорії 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України Тітушину О.М. 

 

 

Начальник відділення                                                        Олександр КУЛІШОВ 


