
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З 
 

від  _________________ 20 __ року                                           №  _______________                                                                                   

 

Про проведення обласного етапу  

Всеукраїнського огляду-конкурсу на  

кращий стан фізичного виховання в  

дитячо-юнацьких спортивних школах  

та спеціалізованих дитячо-юнацьких  

школах олімпійського резерву 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2021      

№ 529 ,,Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнського етапу огляду-конкурсу на 

кращий стан фізичного виховання в дитячо-юнацьких спортивних школах та 

спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву”, Положення 

про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в 

навчальних закладах освіти України, зареєстрованого Міністерством юстиції 

України від 15.05.2012 № 754/21067, з метою підвищення якості освітнього 

процесу, вивчення, узагальнення і поширення кращого досвіду роботи з фізичного 

виховання, активізації діяльності працівників закладів позашкільної освіти, 

популяризації здорового способу життя серед молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Тернопільському обласному відділенню Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки України (Олександр Бірюков) спільно з 

Тернопільським  обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної 

освіти (Олександр Петровський) провести обласний етап Всеукраїнського огляду-

конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дитячо-юнацьких спортивних 

школах та спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву      

 

 

 

Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації 

№ 93/01-07 від 24.05.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA1040000000412270083D02002  

Підписувач ХОМА ОЛЬГА ЗІНОВІЇВНА 

Дійсний з 16.03.2021 9:06:43 по 16.03.2022 23:59:59 

 

Н4ВВzВВD4'xpJО   
 

 



(далі – Конкурс) у номінації ,,Кращий заклад  дитячо-юнацької спортивної 

школи” з дотриманням законодавства в частині запобігання поширення на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CоV-2. 

 

2.  Затвердити склад організаційного комітету та склад журі обласного  етапу 

Всеукраїнського  конкурсу (додаток 1, 2). 

 

3. Керівникам місцевих органів управління  освітою забезпечити участь 

колективів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у проведенні Конкурсу і до             

1 липня 2021 року оформлені кращі роботи надіслати в Тернопільське обласне 

відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України на електронну адресу sportgart@ukr.net.  

 

4. Організаційному комітету та журі обласного етапу Конкурсу розглянути 

подані матеріали, відповідно до номінації, визначити зайняті місця та до 15 липня 

2021 року надіслати роботи переможців на Всеукраїнський огляд-конкурс. 

 

5.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти і науки – начальника відділу реформування освітньої діяльності 

Ганну Зварич. 

 

Начальник управління                                                                      Ольга ХОМА 
 

Ганна Зварич 

Тетяна Боровська  

Олександр Бірюков 

Віталій Вітер 

 

                 

 

 

   

  

 

mailto:sportgart@ukr.net


 

                                                                                                                   Додаток 1                              

  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

наказ управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації  

від ___________ № _________ 

 

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету 

обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу  

на кращий стан фізичного виховання в дитячо-юнацьких спортивних школах 

 

 

 ЗВАРИЧ 

 Ганна Володимирівна          

- 

 

 

заступник начальник управління 

освіти і науки – начальник відділу 

реформування освітньої діяльності, 

голова організаційного комітету 

БІРЮКОВ 

Олександр Володимирович 

- начальник Тернопільського 

обласного відділення Комітету з 

фізичного виховання та спорту МОН 

України, заступник голови 

організаційного комітету 

ПЕТРОВСЬКИЙ 

Олександр Миколайович 

- директор Тернопільського  

обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ФІГУРСЬКА 

Наталія Василівна 

- начальник відділу Тернопільського 

обласного відділення Комітету з 

фізичного виховання та спорту МОН 

України 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                     Додаток 2 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

наказ управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації  

від ___________ № _________ 

 

 

СКЛАД 

журі обласного етапу  

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного  виховання  

в дитячо-юнацьких спортивних школах 

 

 

ФІГУРСЬКА 

Наталія Василівна 

- голова журі, начальник відділу 

Тернопільського обласного відділення 

Комітету з фізичного виховання та 

спорту МОН України 

ЄДНАК 

Галина Михайлівна            

- методист Тернопільського  обласного 

комунального інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

МАЦИК 

Степан Степанович           

- методист навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у 

Тернопільській області 

БОРОВСЬКА 

Тетяна Федорівна 

- головний спеціаліст відділу дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної 

освіти,  виховної роботи управління 

освіти і науки облдержадміністрації 

ЦЬОМИК 

Іван Петрович 

- провідний спеціаліст Тернопільського 

обласного відділення Комітету з 

фізичного виховання та спорту МОН 

України 

 

 


