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Про підсумки проведення 

змагань з легкої атлетики 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 27.04.2018 року № 72 «Про проведення змагань з легкої атлетики ХVІІ 

обласних Спортивних ігор серед студентів вищих навчальних закладів типу 

коледж», 10-11 травня 2018 року на  центральному стадіоні м. Миколаєва  

проведені змагання  з легкої атлетики. 

В змаганнях взяли участь 6 команд, із загальною кількістю 112 учасників. 

Захід відбувся на належному організаційному рівні. Суддівську колегію очолив 

головний суддя змагань Кілярський В.Г., вчитель відділення легкої атлетики 

Миколаївського вищого училища фізичної культури.  

 Протягом 10-11 травня 2018 року студенти закладів вищої освіти типу 

коледж  визначали особисту першість з 13 видів програми:  

1) серед команд юнаків: 

– естафета 4х100м (переможець – команда Миколаївського 

політехнічного коледжу, результат –  48,4 сек.);  

– 100м (І місце – Ізбаш Ілля, Миколаївський політехнічний коледж, 

результат – 11.1 сек.); 

– 200м (І місце – Ізбаш Ілля, Миколаївський політехнічний коледж, 

результат – 22,7 сек.); 

– 400м (І місце – Романовський Одександр, Миколаївський 

політехнічний коледж, результат – 52,9 сек.); 

– 800м (І місце – Романовський Одександр, Миколаївський 

політехнічний коледж, результат – 2,08,5 сек.);  

– штовхання ядра (І місце – Проскура Владислав, Миколаївський 

базовий медичний коледж, результат – 14,25 м); 

– стрибки у довжину з розбігу (І місце – Губкін  Руслан, Миколаївський 

базовий медичний коледж, результат – 5, 75 м). 

 

 



2) серед команд дівчат: 

– естафета 4х100м (переможець – команда Технолого-економічного 

коледжу Миколаївського національного аграрного університету, 

результат – 51,6 сек.); 

– 100м (І місце – Неделіковська Катерина, Технолого-економічний 

коледж Миколаївського національного аграрного університету, 

результат –  25,3 сек. ); 

– 200м (І місце – Барсукова Вікторія, Технолого-економічний коледж 

Миколаївського національного аграрного університету, результат – 

28,3 сек.); 

– 400м (І місце – Дзюба Ніка, Технолого-економічний коледж 

Миколаївського національного аграрного університету, результат –  

1,07,7 сек.);  

– штовхання ядра (І місце – Скороход Анастасія, Миколаївський 

державний коледж економіки та харчових технологій, результат –        

8, 95 м ); 

– стрибки у довжину з розбігу (І місце – Неделіковська Катерина, 

Технолого-економічний коледж Миколаївського національного 

аграрного університету, результат – 4,75 м ). 

Згідно з Положенням про проведення змагань з легкої атлетики ХVІІ 

обласних Спортивних ігор серед студентів вищих навчальних закладів типу 

коледж, до загальнокомандного заліку зараховуються 15 кращих  особистих 

результатів команди та кращий результат однієї естафети.  

В результаті підрахунку очок  команда Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського національного аграрного університету здобула – 553 очка, 

команда Миколаївського політехнічного коледжу – 527 очок, команда 

Миколаївського базового медичного коледжу – 487 очок, команда 

Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури – 416 очок, команда 

Миколаївського державного коледжу економіки та харчових технологій – 415 

очок, команда Миколаївського будівельного коледжу – 324 очка. 

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії,  
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки змагань з легкої атлетики, в залік ХVІІ 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: 

за І місце – Технолого-економічного коледжу Миколаївського 

національного аграрного університету; 

за ІІ місце – Миколаївського політехнічного коледжу; 

за ІІІ місце – Миколаївського базового медичного коледжу. 

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 
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ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ  

результатів змагань з легкої атлетики, 

в залік ХVІІ 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 політехнічний коледж ІІ 2 

3.  
Миколаївський базовий медичний коледж ІІІ 3 

4.  Миколаївський коледж транспортної 

інфраструктури 
ІV 4 

5.  Миколаївський державний коледж економіки та 

харчових технологій 
V 5 

6.  Миколаївський будівельний коледж 

 
VІ 6 

 

 

 
 


