
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)

Про підсумки проведення 
обласних змагань з легкої 
атлетики серед учнів професійно- 
технічних навчальних закладів 
2017-2018 навчального року

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
від 04.10.2017 року № 121 «Про проведення обласних змагань з легкої 
атлетики серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 2017-2018 
навчального року», 12 жовтня 2017 року на Центральному міському стадіоні 
відбулись змагання з легкої атлетики, в залік XVII обласних Молодіжних 
спортивних ігор, в яких прийняли участь 21 команда, 199 учнів професійно- 
технічних навчальних закладів м. Миколаєва, міст та районів області.

Змагання проведені на достатньому організаційному рівні, якісне 
суддівство яких забезпечила головний суддя Терещенко І.В., керівник 
фізичного виховання державного навчального закладу «Миколаївське вище 
училище технологій та дизайну», майстер спорту України з легкої атлетики.

В І групі (команди юнаків м. Миколаєва) прийняли участь в змаганнях
10 команд. Кращу технічну підготовку продемонстрували команди, які 
вибороли призові місця: І місце посіла команда Вищого професійного 
училища № 21 (директор Сироватський І.М., керівник фізичного виховання 
Леоненко Л.Г.), II місце посіла команда Миколаївського професійного ліцею 
будівництва та сфери послуг (директор Машков О.В., керівник фізичного 
виховання Федорчак С.М.); III місце посіла команда Миколаївського 
професійного суднобудівного ліцею (директор Лисейко О.И., керівник 
фізичного виховання Петров О.П).

В II групі (команди дівчат м. Миколаєва) прийняли участь в змаганнях 
7 команд. Кращу технічну підготовку продемонстрували команди, які вибороли 
призові місця: І місце посіла команда Миколаївського професійного ліцею
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будівництва та сфери послуг (директор Машков О.В., керівник фізичного 
виховання Федорчак С.М.), II місце посіла команда державного навчального 
закладу «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» 
(директор Белоусова Т.П., керівник фізичного виховання Терещенко І.В.), 
III місце посіла команда Миколаївського професійного ліцею сфери послуг 
(директор Сергієнко В.И., керівник фізичного виховання Давиденко A.JL).

В III групі (команди учнів міст і районів області) прийняли участь в 
змаганнях 4 команди, які продемонстрували гарну фізичну підготовку та 
вибороли призові місця: І місце посіла команда державного навчального 
закладу «Вознесенський професійний ліцей» (директор Путієнко С.П., керівник 
фізичного виховання Кіпер С.С.), II місце посіла команда Вознесенського 
професійного аграрного ліцею (директор Цимбалюк М.М., керівник фізичного 
виховання Яценко Ю.В.); III місце посіла команда Новоодеського професійного 
аграрного ліцею (директор Українець В.M., керівник фізичного виховання 
Ілюхін P.O.)» команда Казанківського професійного аграрного ліцею (в.о. 
директора Кваша Т.В., керівник фізичного виховання Шинкарук A.A.) 
посіла IV місце.

Не прийняли участі у змаганнях команди: Миколаївського професійного 
ліцею торгівлі та ресторанного сервісу, Професійно-технічного училища № 33 
Веселинівського району, Маринівського професійного аграрного ліцею, 
державного навчального закладу «Первомайський професійний промисловий 
ліцей», Кривоозерського професійного аграрного ліцею, державного 
навчального закладу «Южноукраїнський професійний ліцей», Арбузинського 
професійного аграрного ліцею, Снігурівського професійного ліцею, державного 
навчального закладу «Баштанський професійний ліцей», Березнегуватського 
професійного ліцею, Професійно-технічного училища № 42 Баштанського 
району, Єланецького професійного аграрного ліцею, Професійно-технічного 
училища № 17 Братського району.

За підсумками проведення обласних змагань з легкої атлетики та на 
підставі рішення суддівської колегії,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити результати обласних змагань з легкої атлетики, в залік 

XVII обласних Молодіжних спортивних ігор серед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів 2017-2018 навчального року, що додаються.

2. Нагородити грамотами Миколаївського обласного відділення (філії) 
комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
учнів, які посіли І, II, III особисті місця в окремих видах програми змагань з 
легкої атлетики:

4.1. По І групі серед юнаків:
1). З бігу на 100м:
за І місце -  Вітковського Дмитра, учня Вищого професійного 

училища №21;



за II місце -  Савченка Івана, учня Вищого професійного 
училища № 21;

за III місце -  Кафтаєва Андрія, учня Миколаївського професійного 
суднобудівного ліцею.

2). З бігу на 400 м:
за І місце -  Товта Андрія, учня Вищого професійного училища № 21; 
за II місце -  Косінова Юрія, учня Миколаївського професійного 

суднобудівного ліцею.
за III місце -  Григор’єва Станіслава, учня Вищого професійного 

училища №21.
3). Зі стрибків у довжину з розбігу:
за І місце -  Чуприкова Юрія, учня Миколаївського професійного ліцею 

будівництва та сфери послуг;
за II місце -  Товта Андрія, учня Вищого професійного училища № 21; 
за III місце — Вітковського Дмитра, учня Вищого професійного 

училища № 21.
4). Зі штовхання ядра::
за І місце -  Каліберду Євгена, учня Вищого професійного училища 

суднобудування;
за II місце -  Нуждова Дениса, учня Надбузького професійного аграрного 

ліцею;
за III місце -  Санкевича Костянтина, учня Миколаївського професійного 

ліцею будівництва та сфери послуг.

2.2. По II групі серед дівчат:
1). З бігу на 100м:
за І місце -  Вєдрову Надію, ученицю Миколаївського професійного ліцею 

будівництва та сфери послуг;
за II місце -  Атакову Анастасію, ученицю Миколаївського професійного 

ліцею будівництва та сфери послуг;
за III місце -  Деркач Тетяну, ученицю державного навчального закладу 

«Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну».

2). З бігу на 200м:
за І місце -  Лєбєдєву Наталію, ученицю Миколаївського професійного 

промислового ліцею;
за II місце -  Шеболдіну Дар’ю, ученицю Миколаївського професійного 

ліцею сфери послуг;
за III місце -  Луценко Ксенію, ученицю Миколаївського професійного 

ліцею будівництва та сфери послуг.

3). Зі стрибків у довжину з розбігу:
за І місце -  Лєбєдєву Наталію, ученицю Миколаївського професійного 

промислового ліцею;
за II місце -  Атакову Анастасію, ученицю Миколаївського професійного



ліцею будівництва та сфери послуг.
за III місце -  Пацюк Тетяну, ученицю Надбузького професійного 

аграрного ліцею
4). Зі штовхання ядра:
за І місце -  Харченко Діану, ученицю Миколаївського професійного 

ліцею сфери послуг;
за II місце -  Воскобойт Альону, ученицю державного навчального 

закладу «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну». •
за III місце -  Авраменко Дар’ю, ученицю державного навчального 

закладу «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну».
2.3.По III групі (юнаки, дівчата):
1). З бігу на 100м:
за І місце -  Чернова Валентина, учня Вознесенського професійного 

аграрного ліцею; Петрову Анастасію, ученицю Вознесенського професійного 
ліцею;

за II місце -  Пуду Артема, учня Новоодеського професійного аграрного 
ліцею, Буско Вікторію, ученицю Вознесенського професійного аграрного 
ліцею;

за III місце -  Гнатюка Андрія, учня Вознесенського професійного ліцею, 
Загоруйко Катерину, ученицю Вознесенського професійного ліцею.

2). З бігу на 200м:
за І місце -  Готру Наталію, ученицю Казанківського професійного 

агарного ліцею;
за II місце -  Ковальчук Діану, ученицю Вознесенського професійного 

ліцею;
за III місце -  Данилюк Юлію, ученицю Вознесенського професійного 

аграрного ліцею.
3). З бігу на 400м:
за І місце -  Шевченка Дмитра, учня Вознесенського професійного 

агарного ліцею;
за II місце -  Мізана Романа, учня Новоодеського професійного аграрного 

ліцею;
за III місце -  Ільченка Владислава, учня Новоодеського професійного 

аграрного ліцею.
4). Зі стрибків у довжину з розбігу:
за І місце -  Бузулана Олександра, учня Новоодеського професійного 

аграрного ліцею; Кучер Аліну ученицю Вознесенського професійного 
аграрного ліцею;

за II місце -  Шульжука Володимира, учня Вознесенського професійного 
ліцею; Решетняк Юлію, ученицю Вознесенського професійного аграрного 
ліцею;

за III місце -  Шевченка Дмитра, учня Вознесенського професійного 
аграрного ліцею; Загоруйко Катерину, ученицю Вознесенського професійного ліцею.



5). Зі штовхання ядра:
за І місце -  Кушніра Івана, учня Вознесенського професійного ліцею; 

Петрову Анастасію, ученицю Вознесенського професійного ліцею;
за II місце -  Прокопенка Станіслава, учня Казанківського професійного 

аграрного ліцею; Гончаренко Юлію, ученицю Вознесенського аграрного ліцею;
за III місце -  Кисильова Ігоря, учня Вознесенського професійного ліцею; 

Готру Наталію, ученицю Казанківського професійного аграрного ліцею.

3. Нагородити грамотами Миколаївського обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
команди учнів, які посіли І, II, III місця по групам в естафеті 4x100м:

1). По І групі (юнаки):
за І місце -  команду Вищого професійного училища № 21; 
за II місце -  Миколаївського професійного суднобудівного ліцею; 
за III місце -  Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери 

послуг.
2). По II групі (дівчата):
за І місце -  команду Миколаївського професійного ліцею будівництва та 

сфери послуг;
за II місце -  Миколаївського професійного промислового ліцею; 
за III місце -  державного навчального закладу «Миколаївське вище 

професійне училище технологій та дизайну».
3). По III групі (юнаки, дівчата):
I місце -  команди Вознесенського професійного ліцею (юнаки та дівчата);
II місце -  Вознесенського професійного аграрного ліцею (юнаки та 

дівчата);
III місце -  команду Новоодеського професійного аграрного ліцею 

(юнаки), Казанківського професійного аграрного ліцею (дівчаїа).

4. Нагородити дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
команди учнів, які посіли І, II, III місця по групам:

1). По І групі (юнаки):
за І місце -  команду Вищого професійного училища № 21; 
за II місце -  Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери 

послуг;
за III місце -  Миколаївського професійного суднобудівного ліцею.
2). По II групі (дівчата):
за І місце -  команду Миколаївського професійного ліцею будівництва та 

сфери послуг;
за II місце -  державного навчального закладу «Миколаївське вище 

професійне училище технологій та дизайну»;
за III місце -  Миколаївського професійного ліцею сфери послуг.



3). По III групі (юнаки, дівчата):
за І місце -  команду Вознесенського професійного ліцею;
за II місце -  Вознесенського професійного аграрного ліцею;
за III місце -  Новоодеського професійного аграрного ліцею.

5. Директорам професійно-технічних навчальних закладів 
рекомендувати:

1) забезпечити подальшу участь збірних команд учнів в оібласних 
спортивно-масових заходах 2017-2018 навчального року;

2) винайти можливість матеріального заохочення керівників фізичного 
виховання, викладачів та керівників гуртків за підготовку команд, які посіли 
І, II, III місця у змаганнях;

3) до 27 жовтня 2017 року керівникам фізичного виховання команд, які 
не прийняли участь в обласних змаганнях з легкої атлетики, надати в обласне 
відділення (філію) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України копію технічного звіту про проведення змагань І етапу 
XVII Молодіжних спортивних ігор 2017-2018 н.р.

6: Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста І категорії 
Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки України Маляран Н.С.

Начальник відділення О.Ю. Кулішов

Маляран 53-55-83



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ обласного відділення, (філії) 
Комітету з фізичного виховання 
та спорту МОН України 
-ҐЗ.УР.М2/-/ №

Результати змагань з ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ, 
в залік XVII обласних Молодіжних спортивних ігор 

серед команд професійно-технічних навчальних закладів 
2017-2018 навчального року

12.10.2017 р. Центральний міський стадіон м. Миколаїв

№ Назва навчального 
закладу Місце Кількість очок

І група -  серед команд юнаків ПТНЗ м. Миколаєва

1. Вище професійне училище № 21 
м. Миколаєва І 1

2. Миколаївське Вище професійне 
училище суднобудування 4 4

3. Миколаївський професійний 
суднобудівний ліцей III 3

4. Миколаївський професійний 
промисловий ліцей 7 7 ‘

5. Миколаївський професійний 
машинобудівний ліцей 10 10

6. Миколаївський професійний ліцей 6 6

7. Миколаївський професійний ліцей 
будівництва та сфери послуг II 2

8. ДНЗ «Вище професійне училище 
№ 7 м. Миколаєва» 8 8

9. Надбузький професійний аграрний 
ліцей 5 5

10. Професійно-технічне училище №4 9 9
II група -  серед команд дівчат ПТНЗ м. Миколаєва

1. Вище професійне училище № 21 
м. Миколаєва

7 7

2.
ДНЗ «Миколаївське вище 
професійне училище технологій та 
дизайну»

II 2

3. Миколаївський професійний 
промисловий ліцей

5 5

4. Миколаївський професійний ліцей 
будівництва та сфери послуг

І 1



5. ДНЗ «Вище професійне училище 
№ 7 м. Миколаєва»

6 6

6. Миколаївський професійний ліцей 
торгівлі та ресторанного сервісу 8+3 11

7. Миколаївський професійний ліцей 
сфери послуг

III 3

8. Надбузький професійний аграрний 
ліцей

4 4

III група -  серед команд учнів ПТНЗ міст і районів області

1. Вознесенський професійний 
аграрний ліцей II 2

2. Вознесенський професійний ліцей І 1

3. Новоодеський професійний 
аграрний ліцей III 3

4. Казанківський професійний 
аграрний ліцей IV 4

5. Професійно-технічне училище 
№33 Веселинівського району 16+3 19

6. Маринівський професійний 
аграрний ліцей 16+3 19

7. ДНЗ «Первомайський 
професійний ліцей» 16+3 19

8. Кривоозерський професійний 
аграрний ліцей 16+3 19

9. ДНЗ «Южноукраїнський 
професійний ліцей» 16+3 19

10. Арбузинський професійний 
аграрний ліцей 16+3 19

11. Снігурівський професійний ліцей 16+3 19

12. ДНЗ «Баштанський професійний 
ліцей» 16+3 19

13. Березнегуватський професійний 
ліцей 16+3 19

14. Професійно-технічне училище 
№ 42 Баштанського району. 16+3 19

15. Єланецький професійний аграрний 
ліцей 16+3 19

16. Професійно-технічне училище 
№ 17 Братського району. 16+3 19


