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Про підсумки проведення
XV М олодіжних спортивних ігор 
серед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів

Відповідно до наказу Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України від 
16 вересня 2015 року № 117 «Про проведення XV Молодіжних спортивних ігор серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів 2015-2016 навчального року», протягом жовтня- 
квітня 2015-2016 навчального року проведені обласні змагання з 5 видів спорту: легкої 
атлетики, настільного тенісу, шахів, волейболу, міні-футболу.

На першому етапі комплексних змагань, які відбулися в навчальних групах, між 
групами, взяли участь '70% учнівської молоді.

У фіналі обласних змагань з легкої атлетики найкращі результати в окремих видах 
програми мали учні: Вищого професійного училища № 21, Миколаївського професійного 
ліцею будівництва та сфери послуг. Вищого професійного училища суднобудування 
м. Миколаєва, ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну», 
Миколаївського професійного промислового ліцею.

В змаганнях з настільного тенісу кращі результати мали команди юнаків Вищого 
професійного училища суднобудування м. Миколаєва, Вищого професійного училища № 21. 
Серед команд дівчат професійно-технічних навчальних закладів м. Миколаєва призові місця 
посіли: ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» -  І місце. 
Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг -  II місце, Миколаївський 
професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу -  III місце.

45 учнів професійно-технічних навчальних закладів м. Миколаєва взяли участь в 
обласних змаганнях з шахів, з них переможцем серед команд юнаків стала команда Вищого 
професійного училища № 21, II місце виборола команда юнаків Миколаївського професійного 
промислового ліцею, III місце -  у команди Миколаївського професійного ліцею. Команда 
дівчат ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» посіла І місце у
II групі ПТНЗ м. Миколаєва, II місце у команди Вищого професійного училища № 21,
III місце отримала команда Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного 
сервісу.

Добре підготувалися до обласних змагань з волейболу команди юнаків Вищого 
професійного училища № 21, Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери 
послуг, Надбузького професійного аграрного ліцею, Миколаївського професійного 
суднобудівного ліцею. Серед команд дівчат кращі результати гри мали команди: ДНЗ 
«Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну», Миколаївського 
професійного ліцею будівництва та сфери послуг, Миколаївського професійного ліцею сфери 
послуг, Вищого професійного училища № 21.
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В обласних змаганнях з міні-футболу серед команд ПТНЗ м. Миколаєва взяли участь 8 
команд. Найбільша кількість перемог у команди Вищого професійного училища 
суднобудування м. Миколаєва, яка і посіла І місце, II місце виборола команда Вищого • ■ 
професійного училища № 21, III місце посіла команда Миколаївського професійного \  ' 
суднобудівного ліцею.

В обласних змаганнях з волейболу та міні-футболу не приймали участі учні 
Миколаївського професійного машинобудівного ліцею (директор Матвійчук Олександр 
Анатолійович). :

Значну підтримку в організації та проведенні обласних змагань (підготовка спортивних 
баз, забезпечення медичного обслуговування учасників змагань) надали директори: Вищого 
професійного училища № 2.1 Сироватський Іван Михайлович, Миколаївського професійного 
ліцею торгівлі та ресторанного сервісу Сухопяткіна Ірина Юріївна, Вознесенської дитячо- 
юнацької спортивної школи Абдуллаєв М.А.

На підставі вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити результати XV Молодіжних спортивних ігор серед учнів професійно- 

технічних навчальних закладів 2015-2016 навчального року, що додаються.
2. Нагородити дипломами та кубками Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України збірні команди 
професійно-технічних навчальних закладів, які посіли у загальнокомандному заліку призові 
місця:

2.1. По першій групі (м. Миколаїв, юнаки) :
- за І місце -  Вище професійне училище № 21;
- за II місце -  Вище професійне училище суднобудування;
- за III місце -  Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг.

2.2. По другій групі (м. Миколаїв, дівчата):
- за І місце -  ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну»;
- за II місце -  Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг;
- за III місце -  Вище професійне училище №21.

3. Нагородити грамотами Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок в 
розвиток фізичної культури і спорту в навчальних закладах, підготовку та успішний виступ 
команд в XV Молодіжних спортивних іграх 2015-2016 навчального року: . ■

3.1. Тітушина Дмитра Миколайовича, керівника фізичного виховання Вищого . ■' 
професійного училища № 21;

3.2. Мєзінова М.П., керівника фізичного виховання Вищого професійного училища 
суднобудування;

3.3. Федорчака Сергія Мирославовича, керівника фізичного виховання Миколаївського 
професійного ліцею будівництва та сфери послуг;

3.4. Терещенко Інну Володимирівну, керівника фізичного виховання ДНЗ 
«Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну».

4. Преміювати директорів (за рахунок професійно-технічних навчальних закладів) за • 
досягнуті успіхи в XV Молодіжних спортивних іграх:

4.1. Вищого професійного училища № 21 Сироватського І.М.;
4.2. ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» 

Білоусову Т.П.
4.3. Вищого професійного училища суднобудування Глазачева Ю.Б.;
4.4. Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери послуг Машкова О.В.
5. Директорам професійно-технічних навчальних закладів рекомендувати: • ■’
5.1. Винайти можливість матеріального заохочення керівників, викладачів фізичного \

виховання, керівників гуртків, команди яких посіли І, II, III місця у загальнокомандному 
заліку;
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5.2. До 01 вересня 2015 року обговорити на нарадах стан роботи з фізичного виховання 
за 2015-2016 навчальний рік, проведення спор гивно-масових заходів в навчальному закладі;

5.3. Збільшити кількість гуртків спортивного та оздоровчого спрямування та залучити 
не менше 40% учнівської молоді до занять в гуртках та секціях;

5.4. Продовжити роботу по переоснащенню та поповненню спортивним інвентарем та 
обладнанням спортивні споруди навчальних закладів в межах вимог державної програми 
предмету «Фізична культура».

6. Нагородження грамотами, дипломами та кубками провести за рахунок 
Миколаївського обласного відділення (філії) КФВС МОН України.

7 Визнати таким, що втратив чинність наказ Миколаївського обласного відділення 
(філії) КФВС МОН України від 05.06.2016 року № 53 «Про підсумки проведення 
XV Молодіжних обласних спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних 
закладів».

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділення О.Ю. Кулішов

Гаєвська 53 55 83



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ обласного відділення (філії) 
Комітету з ФВС МОН України

Результати
участі в XV Молодіжних обласних спортивних іграх серед учнів професійно-технічних навчальних закладів м. Миколаєва

2015-2016 навчального року

№
ІДИ

Навчальний заклад Легка
атлетика

Настільний
теніс

Шахи Волейбол Міні
футбол

Всього
очок

Місце

місце очки місце очки місце очки місце очки місце очки
І група -  команди юнаків

1. Вище професійне училище №21 II 2 III 3 І 1 І 1 II 2 9 І
2. Вище професійне училище суднобудування III 3 І 1 6 6 5 5 І 1

3
16 II

3. Миколаївський професійний суднобудівний ліцей 4 4 II 2 7 7 4 4 III 20 IV-
4. Миколаївський професійний промисловий ліцей 9 9 8 8 II 2 7 7 5 5 31 VI
5. Миколаївський професійний машинобудівний 

ліцей
6 6 9 9 8 8 н/у 15 н/у 15 53 IX

6. Миколаївський професійний ліцей 5 5 5 5 III 3 6 6 6 6 25 V
7. Миколаївський професійний ліцей будівництва та 

сфери послуг
І 1 6 6 4 4 II 2 4 4 17 III

8. ДНЗ «Вище професійне училище № 7» 8 8 4 4 5 5 8 8 7 7 32 VII
9. Надбузький професійний аграрний ліцей 7 7 7 7 н/у 15 III 3 8 8 40 VIII

II група -  команди дівчат
1. Вище професійне училище № 21 4 4 5 5 II 2 III 3 - - 14 III
2. ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище 

технологій та дизайну»
І 1 І 1 І 1 І 1 - - 4 І

3. Миколаївський професійний промисловий ліцей 5 5 8 8 5 5 5 5 - - 23 VI
4, Миколаївський професійний ліцей будівництва та 

сфери послуг
III о3 II 2 6 6 II 2 - - 13 II

5. ДНЗ «Вище професійне училище №7» 7 1 7 7 7 7 7 7 - - 28 VII
6. Миколаївський професійний ліцей торгівлі та 

ресторанного сервісу
II 2 4 4 III 3 8 8 - - 17 IV

7. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг 6 6 Ш о
Э 4 4 4 4 - - 17 V

8. Надбузький професійний аграрний ліцей 8 8 6 6 н/у 15 6 6 - - 35 VIII


