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Про підсумки завершального туру 
Всеукраїнського огляду - конкурсу на 
кращий стан фізичного виховання та 
спорту у вищих навчальних закладах 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2005 № 742 
„Про Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного 
виховання та спорту у вищих навчальних закладах України", зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 12.01.2006 за № 18/11892,проведено Всеукраїнський 
огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних 
закладах України (далі Всеукраїнський огляд-конкурс). 

За підсумками стану організації роботи з фізичного виховання 
результативності навчального процесу, організації фізкультурно-оздоровчої ТЕ 
спортивно-масової роботи серед вищих навчальних закладів у 2014/20 
навчальному році, що додаються, визначені переможці та призери Всеукраїнськогс 
огляду-конкурсу в кожній номінації. 

На підставі рішення журі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стаь 
фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити список переможців Всеукраїнського огляду-конкурсу н 
кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах з 
2014/2015 навчальний рік (далі - Конкурс), що додаються. 

2. Керівникам вищих навчальних закладів відзначити кращих фахівці 
фізичного виховання за високі досягнення у спортивно-масовій роботі : 
студентською молодцю. 

3. Комітету з фізичного виховання та спорту (Мельник М. Г.): 
3.1.Забезпечити нагородження переможців Конкурсу за рахунок кошт 

Спортивної студентської спілки України, відповідно до затвердженого Положення. 
3.2. Здійснити фінансування витрат на нагородження переможців Конкурсу 
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межах відповідних асигнувань. 
4.3абезпечити оприлюднення результатів Конкурсу в інформаційному 

збірнику Міністерства, на сайтах Міністерства, Комітету з фізичного виховання та 
спорту, періодичних фахових виданнях, за згодою учасників. 

5.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Гребу Р. В. 



Додаток 
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 2016 № 

Список переможців 
Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту у 

вищих навчальних закладах України за 2014/2015 навчальний рік 

І номінація 
Вищі навчальні заклади типу: інститут, академія, університет 

(крім вищих навчальних закладів з факультетами фізичного виховання та вищі 
навчальні заклади, підпорядковані Міністерству молоді та спорту України) 

І місце - Тернопільський національний економічний університет (ректор 
Крисоватий Андрій Ігорович). 

П місце - Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут»(ректор Згуровський Михайло Захарович). 

Ш місце - Національна металургійна академія України (ректор Величк( 
Олександр Григорович). 

П номінація 
Вищі навчальні заклади типу: інститут, академія, університет 

(з факультетами фізичного виховання та вищі навчальні заклади, підпорядковані 
Міністерству молоді та спорту України) 

І місце - Національний університет фізичного виховання і спорту України (рекго 
Імас Євгеній Вікторович). 

П місце - Херсонський державний університет (ректор Стратонов Васил 
Миколайович). 

Ш місце - Житомирський державшій університет імені Івана Франка (ректор Сау 
Петро Юрійович). 

III номінація 
Вищі навчальні заклади типу: коледж, технікум,училище 

(крім спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та коледжів 
фізичного виховання за згодою) 

І місце - Дніпропетровський транспортно-економічий коледж (директс 
Таберко Лев Миколайович). 

П місце - Дніпропетровський монтажний технікум (директор Ватагії 
Вероніка Василівна). 

Ш місце - Київський технікум готельного господарства (директор Матвієн 
Анатолій Тихонович). 

Голова Комітету М. Г. Мельні 


