
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

«14» лютого 2022 р.                м. Миколаїв    № 19 

 

Про підсумки проведення змагань з 

волейболу (дівчата, юнаки) XXI 

обласних Молодіжних спортивних  

ігор серед учнів закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти 

м. Миколаєва 
 

 

На виконання Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів на 2022 рік та наказу Миколаївського обласного відділення 

(філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України від 25 січня 2022 року № 9 «Про проведення змагань з волейболу 

(дівчата, юнаки) XXI обласних Молодіжних спортивних ігор серед учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Миколаєва у 2021-2022 

навчальному році», 07-11 лютого 2022 року проведені змагання з волейболу. 

У змаганнях взяли участь 10 команд учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Миколаєва: 6 команд юнаків та 4 - дівчат.  

Захід відбувся на належному організаційному рівні. Суддівську колегію 

очолив Тітушин Дмитро Миколайович, керівник фізичного виховання Вищого 

професійного училища № 21 м. Миколаєва.  

Належний рівень підготовки до обласних змагань мали команди юнаків: 

Миколаївського професійного суднобудівного ліцею, Вищого професійного 

училища суднобудування м. Миколаєва, Миколаївського професійного ліцею 

будівництва та сфери послуг та команди дівчат: Миколаївського професійного 

ліцею будівництва та сфери послуг, Державного навчального закладу 

«Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну», Вищого 

професійного училища № 21 м. Миколаєва. 

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії, 
  

НАКАЗУЮ: 

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

Молодіжних спортивних ігор серед команд учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Миколаєва, що додаються. 



 2. Нагородити дипломами та грамотами Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України команди: 

2.1. серед юнаків: 

за І місце – Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери 

послуг; 

за ІІ місце  – Вищого професійного училища № 21 м. Миколаєва; 

за ІІІ місце – Миколаївського професійного суднобудівного ліцею. 

2.2. серед дівчат:  

за І місце – Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери 

послуг; 

за ІІ місце – Вищого професійного училища № 21 м. Миколаєва; 

за ІІІ місце – Державного навчального закладу «Миколаївське вище 

професійне училище технологій та дизайну». 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на спеціаліста I категорії 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України Тітушину О.М. 

 

 

 

Начальник відділення                                              Олександр КУЛІШОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України 

14 лютого 2022 р. № 19 

 
 

 

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ  
 

змагань з волейболу (юнаки, дівчата) XXI обласних Молодіжних спортивних 

ігор серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

м. Миколаєва 

 

 

№ 

з/п 

Назва закладу  

 
Очки Місце 

юнаки 

1. 
Миколаївський професійний ліцей будівництва та 

сфери послуг 
15 І 

2. Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва 11 ІІ 

3. Миколаївський професійний суднобудівний ліцей 9 ІІІ 

4. 
Вище професійне училище суднобудування 

м. Миколаєва 
7 ІV 

5.  Миколаївський професійний промисловий ліцей 3 V 

6. Миколаївський професійний машинобудівний ліцей 0 VІ 

7. Надбузький професійний аграрний ліцей н/у 

дівчата 

1. 
Миколаївський професійний ліцей будівництва та 

сфери послуг 
9 І 

2. Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва 6 ІІ 

3. 
Державний навчальний заклад «Миколаївське вище 

професійне училище технологій та дизайну» 
3 ІІІ 

4. Миколаївський професійний промисловий ліцей 0 ІV 

5. Надбузький професійний аграрний ліцей н/у 

 

 

 
 


