
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

«13» листопада 2019 р.               м. Миколаїв       № 169 

 
 

Про підсумки проведення змагань з  

волейболу (дівчата) ХІХ обласних 

Спортивних ігор серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти 

м. Миколаєва у 2019-2020 

навчальному році 

 

 

 

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 30 жовтня 2019 року № 146 «Про проведення змагань з волейболу (дівчата) 

ХІХ обласних Спортивних ігор серед студентів закладів фахової передвищої 

освіти м. Миколаєва у 2019-2020 навчальному році», 05-08 листопада 2019 року 

на базі Миколаївського національного аграрного університету проведені 

змагання з волейболу (дівчата). 

У змаганнях взяли участь 7 команд дівчат закладів фахової передвищої 

освіти м. Миколаєва. Загальна кількість учасниць склала 72 особи. Захід 

відбувся на належному організаційному рівні. Суддівську колегію очолив 

викладач фізичного виховання Миколаївського державного коледжу економіки 

та харчових технологій Бардовський М.В. 

У ході змагань визначено, що достатньо тактико-технічно та фізично 

підготовлені команди Миколаївського базового медичного коледжу (тренер 

Білецький О.В.), Миколаївського державного коледжу економіки та харчовий 

технологій (тренер Осадча А.А.), Миколаївського будівельного коледжу 

(тренер Роленко М.Г.).  

У змаганнях не взяли участі студенти коледжу Миколаївського 

національного університету ім. В.О. Сухомлинського. 

За результатами змагань та на підставі рішення суддівської колегії,  
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки змагань з волейболу (дівчата) ХІХ обласних 

Спортивних ігор серед студентів закладів фахової передвищої освіти 

м. Миколаєва у 2019-2020 навчальному році, що додаються. 



2. Нагородити дипломами та грамотами команди: 

за І місце – Миколаївського базового медичного коледжу (директор 

Губанов С.М., керівник фізичного виховання Капуста В.Г.); 

за ІІ місце – Миколаївського державного коледжу економіки та харчових 

технологій (директор Олійник А.І., керівник фізичного виховання                  

Семенова Т.О.); 

за ІІІ місце – Миколаївського будівельного коледжу (директор            

Бондаренко Г.Г., керівник фізичного виховання Роленко М.Г.). 

3. Керівникам закладів фахової передвищої освіти рекомендувати 

посилити контроль за підготовкою команд до участі у змаганнях.  

4. З метою запобігання травматизму рекомендувати відповідальним 

викладачам фізичного виховання та тренерам перед початком змагань 

проводити зі студентами інструктаж з техніки безпеки під час участі у 

змаганнях. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України Юсупову С.В. 

 

 

 

Начальник відділення                                                      О.КУЛІШОВ 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України 
 

13 листопада 2019 № 169 

 

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ  

результатів змагань з волейболу (дівчата)  

ХІХ обласних Спортивних ігор серед студентів закладів фахової передвищої 

освіти м. Миколаєва у 2019-2020 навчальному році 
 

№ 

з/п 
Назва закладу фахової передвищої освіти  Очки Місце 

1 Миколаївський базовий медичний коледж 1 І 

2 
Миколаївський державний коледж економіки та 

харчових технологій 
2 ІІ 

3 Миколаївський будівельний коледж 3 ІІІ 

4 Миколаївський коледж транспортної інфраструктури 4 ІV 

5 
Технолого-економічний коледж Миколаївського 

національного аграрного університету 
5 V 

6 Миколаївський коледж бізнесу і права 6 VІ 

7 Миколаївський політехнічний коледж 7 VІІ 

8 
Коледж Миколаївського національного університету 

ім. В.О. Сухомлинського 
н/у 

 


