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Про підсумки проведення 
обласних змагань з настільного 
тенісу серед учнів професійно- 
технічних навчальних закладів 
районів і міст області

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
від 17.10.2017 року № 129 «Про проведення обласних змагань з настільного 
тенісу серед учнів професійно-технічних навчальних закладів районів і міст 
області», 19 жовтня 2017 року на базі Вознесенського професійного аграрного 
ліцею відбулись змагання з настільного тенісу серед команд юнаків та дівчат, 
учнів професійно-технічних навчальних закладів районів і міст області, в залік 
XVII обласних Молодіжних спортивних ігор, в яких взяли участь 11 команд, 
33 учасника.

Суддівство обласних змагань очолював головний суддя Яценко Юрій 
Валерійович, керівник фізичного виховання Вознесенського професійного 
аграрного ліцею.

Достатній рівень підготовки до змагань мали команди: Вознесенського 
професійного аграрного ліцею (директор Цимбалюк М.М., керівник фізичного 
виховання Яценко Ю.В.), Новоодеського професійного ліцею (директор 
Українець В.М., керівник фізичного виховання Ілюхін Р.О.), Арбузинського 
професійного аграрного ліцею (директор Петренко Л.М., керівник фізичного 
виховання Бугай С.М.), Вознесенського професійного ліцею (директор 
Путієнко С.П., керівник фізичного виховання Кіпер С.С.).

Активну участь у змаганнях взяли команди: державного навчального 
закладу «Южноукраїнський професійний ліцей», Професійно-технічного 
училища № 17, державного навчального закладу «Баштанський професійний 
ліцей», Казанківського професійного аграрного ліцею, Єланецького 
професійного аграрного ліцею, державного навчального закладу 
«Первомайський професійний промисловий ліцей».



Низький рівень підготовки продемонструвала команда Кривоозерського 
професійного аграрного ліцею.

Не прийняли участі в змаганнях команди учнів: Професійно-технічного 
училища № 42 с. Андріївна Баштанського району, Березнегуватського 
професійного ліцею, Професійно-технічного ліцею № 33 с. Широколанівка 
Веселинівського р-ну, Снігурівського професійного ліцею, Маринівського 
професійного аграрного ліцею.

Переможцями обласних змагань з настільного тенісу стали Тумасян 
Рафік, Нікітін Сергій, Невдаха Олена, учні Новоодеського професійного 
аграрного ліцею.

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити підсумки обласних змагань з настільного тенісу серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів районів і міст області, в залік 
XVII обласних Молодіжних спортивних ігор 2017-2018 навчального року, що 
додаються.

2. Нагородити дипломами та грамотами Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України 
команди учнів, які посіли І, II, III місця у змаганнях:

за І місце -  команду Новоодеського професійного аграрного ліцею;
за II місце -  Вознесенського професійного ліцею;
за III місце -  Арбузинського професійного аграрного ліцею.
3; Директорам професійно-технічних навчальних закладів рекомендувати 

забезпечити участь команд в обласних спортивно-масових заходах 
2017-2018 навчального року.

4. Керівникам фізичного виховання професійно-технічних навчальних 
закладів, команди яких не прийняли участь в обласних змаганнях з настільного 
тенісу, до 05 листопада 2017 року надати копію технічного звіту про 
проведення змагань І етапу до обласного відділення (філії) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

5. 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
£3- Л&/У № '/дб '

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
обласних змагань з настільного тенісу серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів районів і міст області, 
в залік XVII обласних Молодіжних спортивних ігор 

2017-2018 навчального року

№ Назва навчального 
закладу Місце Очки

III група -  команди учнів ПТНЗ районів і міст області
1. Арбузинський професійний аграрний ліцей III 3

2. Державний навчальний заклад «Баштанський 
професійний ліцей» 7 7

3. Професійно-технічне училище № 17 10 ю

4. Професійно-технічне училище № 42 с. 
Андріївка Баштанського району

не взяли 
участі 16+3

5. Березнегуватський професійний ліцей не взяли 
участі 16+3

6. Державний навчальний заклад «Вознесенський 
професійний ліцей» II 2

7. Вознесенський професійний аграрний ліцей 5 5
8. Єланецький професійний аграрний ліцей 9 9
9. Кривоозерський професійний аграрний ліцей 11 11
10. Казанківський професійний аграрний ліцей 8 8

11. Державний навчальний заклад «Первомайський 
професійний промисловий ліцей» 6 6

12. Маринівський професійний аграрний ліцей не взяли 
участі 16+3

13. Новоодеський професійний аграрний ліцей І 1

14. Сніїурівський професійний ліцей не взяли 
участі 16+3

15. Професійно-технічне училище № 33 с. 
Широколанівка Веселинівського р-ну

не взяли 
участі 16+3

16. Державний навчальний заклад 
«Южноукраїнський професійний ліцей» 4 4
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