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Про підсумки проведення змагань 
з легкої атлетики XVIII обласних 
Молодіжних спортивних ігор 
серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти 
м. Миколаєва, районів та міст 
області у 2018 - 2019 навчальному 
році

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
від 09 жовтня 2018 року № 129 «Про проведення змагань з легкої атлетики 
XVIII обласних Молодіжних спортивних ігор серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти м. Миколаєва, районів та міст області у 
2018 - 2019 навчальному році», 11 жовтня 2018 року на Центральному міському 
стадіоні проведені змагання з легкої атлетики.

В змаганнях взяли участь 7 команд дівчат, 9 команд юнаків закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти м. Миколаєва та 3 команди закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти районів та міст області. Загальна 
кількість 190 учасників. Захід відбувся на належному організаційному рівні. 
Суддівську колегію очолив головний суддя змагань вчитель відділення легкої 
атлетики Миколаївського вищого училища фізичної культури Кілярський В.Г.

Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти визначали 
першість у таких видах програми: естафета 4x100 м (юнаки, дівчата), біг 100 м 
(юнаки, дівчата), 200 м дівчата, 400 м (юнаки), штовханні ядра, стрибки у 
довжину з розбігу. Команди закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, що взяли участь у змаганнях, достатньо фізично та технічно 
підготовлені.

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії, 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити підсумки змагань з легкої атлетики XVIII обласних 

Молодіжних спортивних ігор серед учнів закладів професійної (професійно-



технічної) освіти м. Миколаєва, районів та міст області у 2018 - 2019 
навчальному році, що додаються.

2. Нагородити кубками та дипломами Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України команди закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти:

серед команд дівчат м. Миколаєва:
за І місце — команду Державного навчального закладу «Миколаївське 

вище професійне училище технологій та дизайну»;
за II місце -  команду Миколаївського професійного ліцею будівництва та 

сфери послуг;
за III місце -  команду Миколаївського професійного промислового ліцею;
серед команд юнаків м. Миколаєва:
за І місце -  команду Миколаївського вищого професійного училища 

суднобудування;
за II місце -  команду Миколаївського професійного суднобудівного 

ліцею;
за III місце -  команду Миколаївського професійного ліцею будівництва 

та сфери послуг;
серед команд районів та міст області:
за І місце -  команду Вознесенського професійного ліцею;
за II місце -  команду Новоодеського професійного аграрного ліцею;
за III місце -  команду Казанківського професійного аграрного ліцею;
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

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
змагань з легкої атлетики (юнаки)

XVIII обласних Молодіжних спортивних ігор серед учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти м. Миколаєва 

у 2018 - 2019 навчальному році

№
з/п

Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти Очки Місце

1. Миколаївське вище професійне училище 
суднобудування 45 І

2. Миколаївський професійний суднобудівний ліцей 74 II
3. Миколаївський професійний ліцей будівництва та 

сфери послуг 102 III

4. Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва 124 IV
5. Державний навчальний заклад «Вище професійне 

училище № 7 м. Миколаєва» 128 V

6. Миколаївський професійний промисловий ліцей 131 VI
7. Миколаївський професійний ліцей 143 VII
8. Надбузький професійний аграрний ліцей 170 VIII
9. Миколаївський професійний машинобудівний ліцей 201 IX

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ 
змагань з легкої атлетики (дівчата)

XVIII обласних Молодіжних спортивних ігор серед учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти м. Миколаєва 

у 2018 - 2019 навчальному році

№
з/п

Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти Очки Місце

1 2 3 4

1. Державний навчальний заклад «Миколаївське 
вище професійне училище технологій та дизайну» 50 І



1 2 3 4

2. Миколаївський професійний ліцей будівництва та 
сфери послуг 66 II

3. Миколаївський професійний промисловий ліцей 83 III
4. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг 86 IV
5. Надбузький професійний аграрний ліцей 135 V
6. Державний навчальний заклад «Вище професійне 

училище № 7 м. Миколаєва» 148 VI

7. Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва 149 VII
8. Миколаївський професійний ліцей торгівлі та 

ресторанного сервісу н/у

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
змагань з легкої атлетики XVIII обласних Молодіжних спортивних ігор 

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти районів та 
міст області у 2018 - 2019 навчальному році

№
з/п

г Назва закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти Очки Місце

1. Вознесенський професійний ліцей 1 І
2. Новоодеський професійний аграрний ліцей 2 II
3. Казанківський професійний аграрний ліцей 3 III
4. Вознесенський професійний аграрний ліцей н/у
5. ЗПО № 33 Веселинівського району н/у
6. Новоодеський професійний аграрний ліцей н/у
7. Маринівський професійний аграрний ліцей н/у
8. Єланецький професійний аграрний ліцей н/у
9. Арбузинський професійний аграрний ліцей н/у

10. ДНЗ «Первомайський професійний промисловий 
ліцей» н/у

11. Кривоозерський професійний аграрний ліцей н/у
12. ДНЗ «Южноукраїнський професійний ліцей» н/у
13. ЗПО № 17 Братського району н/у
14. Снігурівський професійний ліцей н/у
15. ДНЗ «Баштанський професійний ліцей» н/у
16. Березнегуватський професійний ліцей н/у
17. ЗПО № 42 Баштанського району н/у
18. Казанківський професійний аграрний ліцей н/у


