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Н А К А З 

 
08 травня 2018 р.                        м. Миколаїв        № 80 
 

 

 

Про підсумки проведення 

змагань з футболу ХVІ обласних 

Спортивних ігор серед студентів 

вищих навчальних закладів типу 

університет 

 

 

 На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 18.04.2018 року № 58 «Про проведення змагань з футболу ХVІ обласних 

Спортивних ігор серед студентів вищих навчальних закладів типу університет», 

23-24 та 26 квітня 2018 року на стадіоні парку «Перемога» проведені змагання  

з футболу. 

В змаганнях взяли участь 4 команди, із загальною кількістю 67 учасників. 

Захід відбувся на належному організаційному рівні.   

Команда Чорноморського національного університету ім. П. Могили 

показала високий рівень фізичної та тактико-технічної підготовки. (тренер – 

Кураса  Г.О.). Команди Миколаївського національного університету ім. В.О. 

Сухомлинського (тренер – Богатир В.Г.), Національного університету 

кораблебудування ім. адм. Макарова (тренер – Кулин І.М.), Миколаївського 

національного аграрного університету (тренер – Соколюк-Орел А.Л.) мали 

достатній рівень підготовки до змагань з футболу. 

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії,  
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки змагань з футболу, в залік ХVІ обласних 

Спортивних ігор серед студентів вищих навчальних закладів типу університет, 

що додаються. 

2. Нагородити дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

команди: 

за І місце – Чорноморського національного університету ім. П.Могили; 

за ІІ місце – Миколаївського національного університету ім. В.О. 

Сухомлинського; 

за ІІІ місце – Національного університету кораблебудування ім. адм. 

Макарова. 



3. З метою подальшого розвитку масового студентського футболу 

керівникам закладів вищої освіти  рекомендувати збільшити кількість та якість  

проведення змагань серед команд  студентів І-V курсів, факультетів, студентів, 

що мешкають у гуртожитках.  

4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста      

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 

 

08 травня 2018 № 80 

 

 

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ  

результатів змагань з футболу, 

в залік ХVІ обласних Спортивних ігор серед студентів  

вищих навчальних закладів типу університет 
 

№ 

з/п 
Назва вищого навчального закладу Місце Очки 

1.  Чорноморський національний університет 

ім. П.Могили  
І 1 

2.  Миколаївський національний університет            

ім. В.О. Сухомлинського 
ІІ 2 

3.  Національний університет кораблебудування  

ім. адм. Макарова 
ІІІ 3 

4.  Миколаївський національний аграрний 

університет 
ІV 4 

 

 

 
 


