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Про підсумки проведення 
змагань з волейболу серед 
команд дівчат, в залік 
XVII обласних Спортивних 
ігор

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
від 06.11.2017 року № 157 «Про проведення змагань з волейболу (дівчата), 
XVII обласних Спортивних ігор серед студентів вищих навчальних закладів 
типу коледж», 07-10 листопада 2017 року на базах Миколаївського коледжу 
транспортної інфраструктури та Миколаївського базового медичного коледжу 
проведені змагання з волейболу серед команд дівчат, студентів вищих 
навчальних закладів типу коледж, в залік XVII обласних Спортивних ігор.

В змаганнях взяли участь 8 команд, із загальною кількістю 74 учасники. 
Захід відбувся на належному організаційному рівні, об’єктивність суддівства 
забезпечувала кваліфікована суддівська бригада у складі: головного судді 
Роленко М.Г., суддів Овчарука С.В., Бічинашвіллі Р.Г.

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити підсумки змагань з волейболу (дівчата), в залік 
XVII обласних Спортивних ігор серед студентів вищих навчальних закладів 
типу коледж, що додаються.

2. Нагородити дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
команди, які посіли І, II, III місця у змаганнях з волейболу:

за І місце -  команду Технолого-економічного коледжу Миколаївського 
національного аграрного університету ;

за II місце -  Миколаївського базового медичного коледжу;
за III місце -  Миколаївського державного коледжу економіки та харчових 

технологій.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

обласного відділення (філії) України Копус С.В.

Начальник відділення
Копус С.В. 53 55 83

О.Ю. Кулішов

■



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України

УУ / /  оШ ¥  № /& ¥

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ 
результатів змагань з волейболу (дівчата), 

в залік XVII обласних Спортивних ігор серед студентів 
вищих навчальних закладів типу коледж

№
з/п

Назва вищого навчального закладу Місце Очки

1. Технолого-економічний коледж Миколаївського 
національного аграрного університету

І 1

2. Миколаївський базовий медичний коледж II 2
3. Миколаївський державний коледж економіки та 

харчових технологій
III 3

4. Миколаївський коледж бізнесу і права IV 4
5. Миколаївський коледж транспортної 

інфраструктури
V 5

6. Миколаївський політехнічний коледж VI 6
7. Миколаївський будівельний коледж VII 7
8. Коледж Миколаївського національного 

університету ім. В.О. Сухомлинського
VIII 8


