
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 
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Н А К А З 
 

«13»листопада 2019 р.            м. Миколаїв        № 167 

 
 

Про підсумки змагань з бадмінтону 

ХVІІІ Спортивних ігор серед 

студентів закладів вищої освіти 

м. Миколаєва у 2019-2020 

навчальному році 

 

 
 

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 21 жовтня 2019 року № 131 «Про проведення змагань з бадмінтону ХVІІІ 

Спортивних ігор серед студентів закладів вищої освіти м. Миколаєва у 2019-

2020 навчальному році», 24 жовтня 2019 року на базі фізкультурно-оздоровчого 

комплексу Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова 

проведено змагання бадмінтону. 

Відповідно до Регламенту проведено особисті змагання з командним 

заліком. Система проведення змагань – олімпійська з визначенням усіх місць у 

трьох категоріях: одиночна чоловіча, одиночна жіноча, змішана парна категорії.  

У заході взяли участь 4 команди закладів вищої освіти м. Миколаєва із 

загальною кількістю учасників 20 спортсменів, з них: 4 майстри спорту 

України, 4 кандидати у майстри спорту України та два учасника, які мають І 

спортивний розряд.  

Захід відбувся на належному організаційному рівні. Суддівську колегію 

очолила викладач кафедри Фізичного виховання Національного університету 

кораблебудування ім. адм. Макарова, майстер спорту міжнародного класу з 

бадмінтону Колоскова І.В. 

За результатами змагань та на підставі рішення суддівської колегії,  
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки змагань з бадмінтону ХVІІІ Спортивних ігор серед 

студентів закладів вищої освіти м. Миколаєва у 2019-2020 навчальному році, 

що додаються. 

2. Нагородити дипломами та грамотами: 

1) призерів особистих змагань у одиночній чоловічій категорії: 



за І місце – Іванова Владислава (НУК ім. адм. Макарова);  

за ІІ місце – Калініченка Ігоря (НУК ім. адм. Макарова); 

за ІІ місце – Ковальова Дмитра (МНАУ); 
 

2) призерів  особистих змагань  у одиночній жіночій категорії: 
 

за І місце – Кутузову Анну (НУК ім. адм. Макарова); 

за ІІ місце – Бурлаченко Марію (ТЕК МНАУ); 

за ІІІ місце – Гончаренко Аліну (ЧНУ ім. П. Могили); 
 

3) призерів  особистих змагань у змішаній парній категорії: 
 

за І місце – Іванова Владислава, Кутузову Ганну (НУК ім. адм. Макрова); 

за ІІ місце – Шундяк Анастасію, Калініченка Ігоря (НУК ім. адм. 

Макарова); 

ІІІ місце – Сокола Віталія, Ткаченко Аліну (МНАУ); 
 

4) команди: 
 

за І місце – Національного університету кораблебудування ім. адм. 

Макарова; 

за ІІ місце – Миколаївського національного аграрного університету; 

за ІІІ місце – Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили; 

3. З метою запобігання травматизму рекомендувати відповідальним 

викладачам фізичного виховання  та тренерам перед початкам змагань 

проводити зі студентами інструктаж з техніки безпеки під час участі у 

змаганнях. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України Юсупову С.В. 

 

 

 

Начальник відділення        О.КУЛІШОВ 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України 
 

13 листопада 2019 № 167 

 

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ  

результатів змагань з бадмінтону  

ХVІІІ Спортивних ігор серед студентів закладів вищої освіти м. Миколаєва у 

2019-2020 навчальному році 

 

 

№ 

з/п 
Назва закладу вищої освіти  Очки Місце 

1 
Національний університеті кораблебудування  

ім. адм. Макарова 
1 І 

2 Миколаївський національний аграрний університет 2 ІІ 

3 
Чорноморський національний університет  

імені  Петра Могили 
3 ІІІ 

4 
Миколаївський національний університет  

ім. В.О. Сухомлинського 
4 ІV 

 
 


