
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)

Н А К А З

Про підсумки проведення обласних 
змагань з настільного тенісу серед 
учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів

Відповідно до наказів Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету 
з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України від 
23.01.2017 року № 4 «Про проведення змагань з настільного тенісу XIII обласної 
Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів», від 20.02.2017 року 
№ 16 «Про внесення змін до наказу від 23.01.2017 № 4 «Про проведення змагань 
з настільного тенісу XIII обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл- 
інтернатів», 28 лютого 2017 року у спортивному залі Миколаївської 
спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи паралімпійського резерву 
проведені змагання з настільного тенісу, в яких взяли участь 11 команд.

Обласним змаганням передували проведення шкільних заходів з настільного 
тенісу, в яких взяли участь 64 команди.

До обласних змагань добре підготувалися команДи Миколаївської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 4, Миколаївської 
загальноосвітньої школи-інтернату № 3, комунального закладу «Березківський 
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей», 
Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату, комунального закладу 
«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. -  центр загальної і профільної освіти та 
комплексної реабілітації».

Задовільний рівень технічної підготовки мали команди Вознесенської 
«Обдарованість», Шевченківської, Володимирівської, Очаківської 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів.

За підсумками проведення обласних змагань з настільного тенісу та на 
підставі рішення суддівської колегії,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити результати обласних змагань з настільного тенісу, в залік 

XIII обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 2016-2017 
навчального року, що додаються.
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2. Нагородити дипломами команди, які посіли І, II, III місця у змаганнях з 
настільного тенісу:

за І місце -  команду Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи- 
інтернату № 4;

за II місце -  Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату № 3;
за III місце -  комунального закладу «Березківський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей».
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

Миколаївського обласного відділення (філії) Гаєвську А.Г.

Начальник відділення О.Ю. Кулішов

І'аєнська 535583



Додаток
до наказу Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з фізичного 
виховання та спорту МОН України

Об. 0 3  /  № <*3 

Результати
обласних змагань з настільного тенісу XIII обласної Спартакіади 

серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 
2016-2017 навчального року

№
з/п

Назва навчального закладу Місце Очки

1 Миколаївська загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат № 4 І 1

2 Миколаївська загальноосвітня школа- 
інтернат № 3 II 2

3 КЗ «Березківський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат- 
ліцей».

III 3

4 Миколаївська загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат № 7 4 4

5 КЗ «Загальноосвітня школа-інтернат -  
центр загальної і профільної освіти та 
комплексної реабілітації»

5 5

6 Антонівська загальноосвітня школа- 
інтернат 6 6

7 Вознесенська загальноосвітня школа- 
інтернат «Обдарованість» 7 7

8 Шевченківська загальноосвітня школа- 
інтернат 8 8

9 Володимирівська загальноосвітня школа- 
інтернат 9 9

10 Очаківська загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат 10 10

11 Мішково-Погорілівська загальноосвітня 
школа-інтернат 11 11


