
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 

 
27 квітня 2018 р.             м. Миколаїв       № 69 

 

 

Про підсумки проведення 

обласних змагань з міні-футболу 

серед команд учнів професійно-

технічних навчальних закладів 

районів і міст області 

 

 Відповідно до наказів Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України від 03 квітня 2018 року № 44 та від 20 квітня 2018 року № 60,        

12-13 квітня 2018 року проведені зональні та 26-27 квітня 2018 року фінальні 

змагання з міні-футболу, в яких взяли участь 9 команд, учнів професійно-

технічних навчальних закладів районів і міст області, із загальною    

кількістю – 107 учасників. 

  Суддівство змагань у 4 зонах забезпечили: Яценко Юрій Валерійович, 

керівник фізичного виховання Вознесенського професійного аграрного 

ліцею, Бугай Сергій Миколайович, керівник фізичного виховання 

Арбузинського професійного аграрного ліцею, Кирпенко Вадим Вікторович, 

керівник фізичного виховання Маринівського професійного аграрного ліцею, 

Бурлака Віктор Миколайович, керівник фізичного виховання Єланецького 

професійного аграрного ліцею. 

У фінальних змаганнях взяли участь 4 команди, із загальною 

кількістю 45 учасників. 

Достатній рівень фізичної та технічної підготовки показали команди: 

Первомайського професійного промислового ліцею, Вознесенського 

професійного аграрного ліцею, Єланецького професійного аграрного ліцею. 

Не прийняли участі у змаганнях команди: Професійно-технічного 

училища № 33 Веселинівського району, Снігурівського професійного ліцею, 

Березнегуватського професійного ліцею, Професійно-технічного училища   

№ 42 Баштанського району, Професійно-технічного училища № 17 

Братського району, Кривоозерського професійного аграрного ліцею, 

Казанківського професійного аграрного ліцею. 



За підсумками обласних змагань з міні-футболу та на підставі рішення 

суддівської колегії,   

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити результати обласних змагань з міні-футболу серед 

команд учнів професійно-технічних навчальних закладів районів і міст 

області, що додаються. 

2. Нагородити дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України команди учнів: 

за I місце – команду Первомайського професійного промислового ліцею; 

за II місце – Вознесенського професійного аграрного ліцею; 

за IІI місце – Єланецького професійного аграрного ліцею. 

3.  Директорам: професійно-технічного училища № 17 Братського 

району (Решетілов А.В.), професійно-технічного училища № 42 

Баштанського району (Бенюх Ю.І.), професійно-технічного училища № 33 

Веселинівського району (Хоменко Г.І.), Березнегуватського професійного 

ліцею (Павліченко Л.С.), Снігурівського професійного ліцею     

(Дмитрусенко С.Д.), Кривоозерського професійного аграрного ліцею 

(Шевченко Г.І.), Казанківського професійного аграрного ліцею     

(Дорошенко В.Г.) посилити контроль щодо підготовки та участі команд в 

обласних змаганнях. 

4. 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 Н.С. 53-55-83 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ обласного відділення (філії) 

Комітету     з   фізичного    виховання  

та спорту МОН України 

27.04.2018 № 69 
 

ПІДСУМКОВА  ТАБЛИЦЯ  

результатів обласних змагань з  міні-футболу 

серед команд учнів професійно-технічних 

навчальних закладів районів і міст області 

№ 
Назва навчального 

закладу 
місце очки 

Загальна кількість 

очок ХVІІ обласних 

Молодіжних ігор 

ІІІ група – команди ПТНЗ районів і міст області 

1. 
Вознесенський професійний 

аграрний ліцей 
ІІ 2 2 

2. Вознесенський професійний ліцей 5-7 6 6 

3. 
Новоодеський професійний 

аграрний ліцей 
8-9 8,5 8,5 

4. 
Професійно-технічне училище №33 

Веселинівського району 
н/у 16+3 19 

5. 
Маринівський професійний 

аграрний ліцей 
8-9 8,5 8,5 

6. 
ДНЗ «Первомайський професійний 

промисловий ліцей» 
І 1 1 

7. 
Кривоозерський професійний 

аграрний ліцей 
н/у 16+3 19 

8. 
ДНЗ «Южноукраїнський 

професійний ліцей» 
5-7 6 6 

9. 
Арбузинський професійний 

аграрний ліцей 
4 4 4 

10. Снігурівський професійний ліцей н/у 16+3 19 

11. 
ДНЗ «Баштанський професійний 

ліцей» 
5-7 6 6 

12. 
Березнегуватський професійний 

ліцей 
н/у 16+3 19 

13. 
Професійно-технічне училище             

№ 42 Баштанського району. 
н/у 16+3 19 

14. 
Єланецький професійний аграрний 

ліцей 
ІІІ 3 3 

15. 
Професійно-технічне училище       

№ 17 Братського району. 
н/у 16+3 19 

16. 
Казанківський  професійний 

аграрний ліцей 
н/у 16+3 19 

 


