
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

20 квітня 2018 р.              м. Миколаїв       № 62 
 

Про підсумки проведення обласних 

змагань з волейболу серед юнаків 

та дівчат, учнів загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів 2017-2018 н.р. 

 

 

Відповідно до наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 05 квітня 2018 року № 47 «Про проведення змагань з волейболу серед 

юнаків та дівчат, учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів», 12-13 квітня 2018 

року в спортивному залі комунального закладу «Загальноосвітня школа-

інтернат I-III ступенів – центр загальної і профільної освіти та комплексної 

реабілітації» проведені зазначені змагання, в яких взяли участь 7 команд юнаків 

та 7 команд дівчат.  

У попередніх (шкільних) змаганнях взяли участь більше 90 команд, понад 

900 учасників. 

Добре підготувалися до обласних змагань команди учнів Миколаївської 

санаторної ЗОШ-інтернату I-III ст. № 4 (юнаки, дівчата), Мішково-

Погорілівської санаторної ЗОШ-інтернату (юнаки), Очаківської санаторної 

ЗОШ-інтернату I-III ст. (дівчата), комунального закладу «Березківський НВК 

«ЗОШ-інтернат – ліцей I-III ст.» (юнаки), комунального закладу «ЗОШ-інтернат 

I-III ст.– центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації» 

(дівчата), Вознесенської ЗОШ-інтернату I-III ст. «Обдарованість» (юнаки), 

Володимирівської  ЗОШ-інтернату  I-III ст. (дівчата). 

Задовільний рівень підготовки до обласних змагань мали команди: 

Шевченківської ЗОШ-інтернату I-II ст. (юнаки, дівчата), Вознесенської ЗОШ -

інтернату I-III ст. «Обдарованість» (дівчата),  Комунального закладу «ЗОШ-

інтернат I-III ступенів – центр загальної і профільної освіти та комплексної 

реабілітації» (дівчата),  Миколаївської   ЗОШ-інтернату  I-III ст. № 3 (юнаки), 

Мішково-Погорілівської санаторної ЗОШ-інтернату  I-III ст. (дівчата).   

Не взяла участі у змаганнях команда учнів Антонівської ЗОШ-інтернату.  

За підсумками проведення обласних змагань з волейболу та на підставі 

рішення суддівської колегії, 



НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки обласних змагань з волейболу, в залік XIV 

обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів 2017-2018 

навчального року, що додаються. 

2. Нагородити дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України: 

серед команди юнаків: 

за I місце – Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату 

I-III ступенів № 4; 

за II місце – Мішково-Погорілівської санаторної загальноосвітньої 

школи-інтернату I-III  ступенів; 

за III місце – команду учнів комунального закладу «Березківський 

навчально-виховний комплекс «ЗОШ-інтернат – ліцей I-III  ступенів». 

серед команд дівчат: 

 за I місце – Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату 

I-III ступенів № 4; 

за II місце – Очаківської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату          

I-III ступенів; 

за III місце – команду учнів Комунального закладу «ЗОШ-інтернат I-III 

ступенів – центр загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації”. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

Миколаївського обласного відділення (філії) Гаєвську А.Г. 

 

 

Начальник відділення                                                               О. Ю. Кулішов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаєвська 53-55-83 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту 

МОН України 

20 квітня 2018 № 62 

 

 

 

Підсумкова таблиця 

результатів обласних змагань з волейболу,  в залік 

 XIV обласної Спартакіади серед учнів загальноосвітніх 

 шкіл-інтернатів 2017-2018 навчального року 

 

№ 

п/п 
Назва навчального закладу 

юнаки дівчата 

м о м о 

1 Миколаївська санаторна загальноосвітня 

школа інтернат I-III ст. № 4 
I 1 I 1 

2 Комунальний заклад «Березківський НВК  

«ЗОШ-інтернат – ліцей I-III ст.» 
III 3 н/у - 

3 Миколаївська загальноосвітня школа-інтернат  

I-III ст. № 3 

VI 6 н/у - 

4 Мішково-Погорілівська санаторна ЗОШ-

інтернат I-III ст. 
II 2 V 5 

5 Комунальний заклад «ЗОШ-інтернат I-III ст. – 

центр загальної і профільної освіти та 

комплексної реабілітації» 

VII 7 III 3 

6 Володимирівська загальноосвітня школа-

інтернат I-III ст. 

н/у - IV 4 

7 Вознесенська загальноосвітня школа-інтернат 

I-III ст. «Обдарованість» 

IV 4 VI 6 

8 Шевченківська загальноосвітня школа-

інтернат I-II ст. 

V 5 VII 7 

9 Очаківська санаторна загальноосвітня школа-

інтернат I-III ст. 

н/у - II 2 

10 Антонівська загальноосвітня школа-інтернат 

I-III ст. 

н/у - н/у - 

  
 


