
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 

 
16 квітня 2018 р.                                м. Миколаїв        № 52 
 
 

Про підсумки проведення змагань з 

баскетболу (дівчата) ХVІІ обласних 

Спортивних ігор серед студентів 

вищих навчальних закладів типу 

коледж 
 

 

 На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 28.03.2018 року № 38 «Про проведення змагань з баскетболу (дівчата) ХVІІ 

обласних Спортивних ігор серед студентів вищих навчальних закладів типу 

коледж», 03-05.04.2018 року на базі Миколаївського національного аграрного 

університету проведені змагання з баскетболу (дівчата). 

В змаганнях взяли участь 8 команд, із загальною кількістю учасників – 

96. Захід відбувся на належному організаційному рівні, об’єктивність 

суддівства забезпечувала суддівська бригада у складі: головного судді –    

Рябова Є.І., головного секретаря – Макарової І.О.  

 Команди підготовлено на задовільному рівні. Достатній рівень 

підготовки мала команда Миколаївського базового медичного коледжу – тренер 

Жиговський Д.Ф. 

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії,  
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки змагань баскетболу (дівчата) ХVІІ обласних 

Спортивних ігор серед студентів вищих навчальних закладів типу коледж, що 

додаються. 

2. Нагородити дипломами та грамотами Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця у змаганнях з 

баскетболу (дівчата): 

за І місце – Миколаївського базового медичного коледжу; 

за ІІ місце –  Миколаївського політехнічного коледжу; 

за ІІІ місце – Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста      

Юсупову С.В. 

 

Начальник відділення                                                     О.Ю.Кулішов



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України 

 

16 квітня 2018  № 52 

 

 

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ  

результатів змагань з баскетболу (дівчата), 

в залік ХVІІ обласних Спортивних ігор серед студентів  

вищих навчальних закладів типу коледж 

 
 

№ 

з/п 
Назва вищого навчального закладу Місце Очки 

1.  Миколаївський базовий медичний коледж І 1 

2.  Миколаївський політехнічний коледж ІІ 2 

3.  Миколаївський коледж транспортної 

інфраструктури 

ІІІ 3 

4.  Миколаївський будівельний коледж ІV 4 

5.  Технолого-економічний коледж МНАУ V 5 

6.  Миколаївський коледж МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського 

VІ 6 

7.  Миколаївський державний коледж економіки та 

харчових технологій 

VІІ 7 

8.  Миколаївський коледж бізнесу і права  VІІІ 8 
 


