
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 

 
«04» грудня 2019 р.            м. Миколаїв    № 183 
 
 

Про підсумки проведення фінальних 

змагань  з волейболу (юнаки, дівчата) XIX 

обласних Молодіжних спортивних ігор 

серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти районів і 

міст області у 2019-2020 навчальному 

році 
 

 

Відповідно до наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 30 жовтня 2019 року № 149 «Про проведення фінальних змагань з 

волейболу  XIX обласних Молодіжних спортивних ігор серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти районів та міст області у 2019-2020 

навчальному році», 20 листопада 2019 року на спортивних базах 

Вознесенського професійного аграрного ліцею та Вознесенської ДЮСШ 

проведені фінальні змагання з волейболу серед команд юнаків та дівчат.  

У змаганнях взяли участь 5 команд дівчат та 4 команди  юнаків закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти районів та міст області. Загальна 

кількість учасників склала 81 чоловік (35 юнаків та 46 дівчат ). Захід відбувся 

на належному організаційному рівні.  

Достатній рівень підготовки до змагань мали команди дівчат 

Маринівського професійного аграрного ліцею, Вознесенського професійного 

ліцею та команди юнаків Державного навчального закладу «Южноукраїнський 

професійний ліцей», Вознесенського професійного ліцею. 

Не взяли участі у змаганнях команди учнів Снігурівського професійного 

аграрного ліцею та Кривоозерського професійного аграрного ліцею. 

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії,  
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки фінальних змагань з волейболу (юнаки, дівчата) 

ХIX обласних Молодіжних спортивних ігор серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти районів та міст області у 2019-2020 навчальному 

році, що додаються. 



2. Нагородити дипломами команди закладів професійної (професійно-

технічної) освіти районів та міст області: 

Серед команд юнаків: 

за I місце – Вознесенського професійного ліцею; 

за II місце – Державного навчального закладу «Южноукраїнський 

професійний ліцей»; 

за III місце – Вознесенського професійного аграрного ліцею. 

Серед команд дівчат: 

за I місце – Маринівського професійного аграрного ліцею; 

за II місце – Вознесенського професійного ліцею; 

за III місце – Державного навчального закладу «Южноукраїнський  

професійний ліцей». 

3. Керівникам фізичного виховання закладів професійної (професійно-

технічної) освіти рекомендувати: 

3.1. Підвищити рівень залучення учнів до рухової активності та участі у 

обласних спортивно-масових заходах. 

3.2. Звернути увагу на якість підготовки команд до обласних змагань. 

3.3. З метою запобігання травматизму обов’язково проводити з учнями 

інструктажі з техніки безпеки та правил поведінки під час участі у змаганнях. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста Миколаївського 

обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України Тітушину О.М.  

 

 

Начальник відділення                                                      О.КУЛІШОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України 

 
 

       04 грудня 2019 № 183 
 

 
 

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ  

результатів змагань з волейболу (юнаки, дівчата) 

ХІХ обласних Молодіжних спортивних ігор серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти районів та міст області  

 у 2019-2020 навчальному році 
 

 

№ 

з/п 
Назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти Місце 

команди юнаків: 

1 Вознесенський професійний ліцей  
 

І 

2 
Державний навчальний заклад «Южноукраїнський 

професійний  ліцей»  
ІІ 

3 Вознесенський професійний аграрний ліцей 
 

ІII 

4 Березнегуватський професійний ліцей 
 

IV 

5

  
Снігурівський професійний аграрний ліцей н/у 

6 
Кривоозерський професійний аграрний ліцей 

 
н/у 

 команди дівчат: 

1 
Маринівський професійний аграрний ліцей  

 
I 

2 
Вознесенський  професійний ліцей 

 
II 

3 
Державний навчальний заклад "Южноукраїнський 

професійний  ліцей" 
III 

4 
Березнегуватський  професійний ліцей 

 
IV 

5 
Новоодеський професійний аграрний ліцей  

 
V 

6 
Cнігурівський професійний аграрний ліцей 

 
н/у 

 


