
 

29.10.2019 р.  № 402                          На №___________  від __________ 

                                                                                            

                                                                                         Директорам аграрних                          

технікумів та коледжів 

     
Про підсумки проведення Всеукраїнських  

спортивних ігор серед  студентів аграрних  

технікумів та коледжів  у  2019  році 

   

Згідно з Положенням про проведення Всеукраїнських спортивних ігор 

серед студентів аграрних закладів вищої освіти у 2016–2019 роках у 2019  році  

було  проведено  змагання серед студентів аграрних технікумів та коледжів з 

восьми видів спорту. 

У фінальних змаганнях брали участь  70 команд (70  команд – у 2018 році), 

419 учасників (436 учасників – у 2018 році). У зональних та фінальних 

змаганнях були представлені команди 35 закладів освіти (40 ЗВО – у 2018 році). 

        У фінальній частині змагань брали участь команди з 19 областей України.  

Найбільше представництво мали  заклади освіти Миколаївської та 

Житомирської областей – по 7 команд,  Кіровоградської, Рівненської та 

Харківської –  по 6, Вінницької, Донецької та Запорізької –  по  5  команд. 

Не були представлені у фінальній частині змагань Дніпропетровська, 

Закарпатська,  Івано-Франківська, Херсонська, Черкаська  області. 

Житомирський агротехнічний коледж став єдиним аграрним закладом 

освіти, який взяв участь у всіх видах зональних або фінальних змагань.  

Переможцями з окремих видів спорту стали: ВСП «Рівненський коледж 

НУБіП України» (волейбол (дівчата), легкоатлетичний крос),  Технолого-

економічний коледж  Миколаївського  НАУ (баскетбол (юнаки), ВСП 

«Мелітопольський коледж Таврійського ДАТУ» (гирьовий спорт),  Коледж 

Подільського ДАТУ (волейбол (юнаки),  Глухівський коледж Сумського НАУ 

(настільний теніс), Житомирський агротехнічний коледж (міні-футбол), 

Борщівський агротехнічний коледж (боротьба вільна).  Результати проведення 

фінальних змагань Всеукраїнських спортивних ігор серед студентів аграрних 

технікумів та коледжів  у 2019  році додаються   ( додаток 1). 



 У загальнокомандному заліку найкращі результати показали 

Кропивницький коледж механізації сільського господарства – 1 місце, 

Житомирський агротехнічний коледж  – 2 місце, ВСП «Рівненський  коледж 

НУБіП України» – 3 місце, Вознесенський коледж Миколаївського НАУ          

4 місце, Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ – 5 місце,    

ВСП «Мелітопольський коледж Таврійського ДАТУ»  6 місце.  Підсумки 

участі команд у Всеукраїнських спортивних іграх серед студентів аграрних 

технікумів та коледжів  у 2019 році додаються  (додаток 2). 

За підсумками Всеукраїнських спортивних ігор серед студентів аграрних 

закладів вищої освіти у 2005 2019 роках у комплексному загальнокомандному 

заліку перше місце займає Кропивницький коледж механізації сільського 

господарства. Наступні місця відповідно: Технолого-економічний коледж 

Білоцерківського НАУ (2), ВСП «Рівненський  коледж НУБіП України» (3), 

Житомирський агротехнічний коледж (4), ВСП “Мелітопольський коледж 

Таврійського ДАТУ” (5), Іллінецький державний аграрний коледж (6). 

       Перелік аграрних технікумів і коледжів, які показали кращі результати у 

Всеукраїнських спортивних іграх серед студентів аграрних закладів освіти у 

2005 2019 роках, додається (додаток 3).       

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти   

рекомендує керівникам закладів освіти на педагогічних радах розглянути та 

проаналізувати підсумки Всеукраїнських спортивних ігор серед студентів 

аграрних технікумів та коледжів у 2019 році, вжити заходів щодо створення 

належних умов для систематичних занять фізичною культурою і спортом 

студентської молоді, підготовки збірних команд до фінальних змагань у  2020 

році та заохочення кращих спортсменів, тренерів, викладачів і керівників 

фізичного виховання.  

  

 

  Додатки: на 5 арк. 
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