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Про підсумки проведення ХVІ 

обласних Спортивних ігор серед 

студентів вищих навчальних 

закладів типу університет 

2017/2018 навчального року 

 

 

На виконання Календарного плану спортивно-масових заходів 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання га 

спорту Міністерства освіти і науки України, наказу від 13.09.2017 року № 113 

«Про проведення ХVІ обласних Спортивних ігор серед студентів вищих 

навчальних закладів типу університет», з метою подальшого розвитку та 

широкого впровадження фізичної культури і спорту в повсякденний побут 

студентської молоді, збереження та зміцнення здоров'я, залучення студентів до 

систематичних занять фізичною культурою та спортом, активізації спортивно-

масової та фізкультурно-оздоровчої роботи у ВНЗ, відбору кандидатів до 

збірних команд області з видів спорту, Миколаївським обласним відділенням 

(філією) проведено протягом 2017-2018 навчального року XVІ обласні 

Спортивні ігри серед студентів вищих навчальних закладів типу університет 

(далі Спортивні ігри). 

 До програми XVІ Спортивних ігор увійшли 9 видів спорту: бадмінтон, 

баскетбол (жінки), футзал, шахи, настільний теніс, волейбол (жінки, чоловіки), 

футбол, легка атлетика.  

У Спортивних іграх брали участь команди чотирьох закладів вищої 

освіти м. Миколаєва: Миколаївського національного університету ім. В.О. 

Сухомлинського, Національного університету кораблебудування ім. адм. 

Макарова, Миколаївського національного аграрного університету, 

Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.  

Кількість студентів, що взяли участь у ХVІ обласних Спортивних іграх 

склала 350 чол., із них 109 жінок. 117 студентів мають спортивні розряди та 

звання: 88 чол. – І спортивний розряд, 16 чол. – кандидати у майстри спорту, 12 

чол. – майстри спорту, 1– майстер спорту міжнародного класу.  

Підсумовуючи результати участі команд вищих навчальних закладів типу 

університет можна визначити наступне:  



Високий рівень фізичної та тактико-технічної підготовки показали 

команди закладів вищої освіти типу університет, що посіли перші місця з видів 

спорту: 

– бадмінтон – Національний університет кораблебудування ім. адм. 

Макарова, тренери Колоскова І.В., Яцунський Є.О.;  

– шахи – Національний університет кораблебудування ім. адм. 

Макарова, (до складу команди увійшов майстер спорту міжнародного 

класу з шахів Бортник Микола); 

– волейбол (чоловіки) – Національний університет кораблебудування           

ім. адм. Макарова, тренер Чернега С.С.; 

– легка атлетика – Національний університет кораблебудування    ім. 

адм. Макарова,  тренер Деркач В.М.;  

– футзал – Чорноморський національний університет  ім. Петра Могили, 

тренер Кураса Г.О.; 

– футбол – Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

тренер Кураса Г.О.;  

– волейбол (жінки) – Миколаївський національний аграрний 

університет, тренер Овчарук С.В.;  

– баскетбол (жінки) – Миколаївський національного університет ім. В.О. 

Сухомлинського, тренер Кулаков Ю. Є. 

За результатами участі вищих навчальних закладів у ХVІ обласних 

Спортивних іграх, 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки ХVІ обласних Спортивних ігор серед студентів 

вищих навчальних закладів типу університет 2017/2018 навчального року, що 

додаються. 

2. Нагородити дипломами та кубками Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України команди: 

за І місце – Національного університету кораблебудування ім. адм. 

Макарова (ректор Трушляков Є.І.); 

за ІІ місце – Чорноморського національного університету ім. Петра 

Могили (ректор Клименко Л.П.); 

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

Сухомлинського (ректор – Будак В.Д.); 

3. Рекомендувати ректорам закладів вищої освіти:  

3.1. забезпечити проведення спортивно-масових заходів в навчальному 

закладі та сприяти створенню належних умов для підготовки та участі збірних 

студентських команд з видів спорту в обласних та всеукраїнських змаганнях. 

3.2. здійснювати контроль за виконанням планів спортивно-масової та 

фізкультурно-оздоровчої роботи;  

3.3. винайти можливість матеріального заохочення фахівців фізичного 

виховання, які брали участь у підготовці команд до змагань. 
3. 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 

01 червня 2018 № 95 
 

 

 

Підсумкова таблиця  

 XVI  обласних Спортивних ігор серед студентів вищих навчальних закладів типу університет  

2017-2018 навчального року 
 

 

№ 

 

ЗАКЛАД  

ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Бадмінтон 
Баскетбол 

(жінки) 

 

Футзал 

 

 

Шахи 

 

Волейбол 

(чоловіки, жінки) 

Настільний 

теніс 

Футбол 

 

Легка 

атлетика 

Підсумки 

20.09. 

2017 р. 

21-24.11. 

2017 р.  

28-30.11. 

2017 р. 

05.03. 

2018 р. 

13-15.03. 

2018 р. 

04.04. 

2018 р. 
24-26.04. 

2018 р. 

10-11.05. 

2018 р. 
ч ж  

м о м о м о м о   м о м о м о м о м о О М 

1. 

 

Національний 

університет 

кораблебудування  

ім. адм. Макарова 

І 1 ІІ 2 IV 4 І 1 І 1 ІІІ 3 IV 4 ІІІ І І 1 20 І 

2. 

 

Чорноморський 

національний 

університет  

ім. Петра Могили 

III 3 III 3 І 1 ІV 4 ІІІ 3 ІІ 2 ІІ 2 І 1 ІІІ 3 22 ІІ 

3. 

Миколаївський 

національний 

університет ім. В.О. 

Сухомлинського 

IV 4 І 1 ІІ 2 ІІІ 3 IV 4 IV 4 І 1 ІІ ІІ ІІ 2 23 ІІІ 

4. 

Миколаївський 

національний 

аграрний університет 

II 2 IV 4 ІІІ 3 ІІ 2 ІІ 2 І 1 ІІІ 3 IV 4 IV 4 25 IV 

 

Начальник відділення             О.Ю. Кулішов 


