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Н А К А З 
 

«20» травня 2021 р.                      м. Миколаїв       № 48 

  

Про підсумки ХІХ Спортивних  

ігор серед студентів закладів  

вищої освіти м. Миколаєва   

 

 

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 02.03.2021 № 21 «Про проведення ХІХ Спортивних ігор серед студентів 

закладів вищої освіти м. Миколаєва у 2021 році», з метою подальшого розвитку 

та широкого впровадження фізичної культури і спорту у повсякденне життя 

студентської молоді, збереження та зміцнення здоров'я, активізації спортивно-

масової та фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах вищої освіти, відбору 

кандидатів до збірних команд області для участі в XVІ літній Універсіаді 

України, у березні 2021 року проведені змагання з бадмінтону, тенісу 

настільного та волейболу (чоловіки), в яких взяли 73 учасника, з них 12 жінок, з 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 

Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова, 

Миколаївського національного аграрного університету, Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. 

Заходи проводилися з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 19.11.2020 № 58 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період 

карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби «СОVІD-19)». 

З окремих видів програми Спортивних ігор переможцями змагань стали 

команди: Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова 

– з бадмінтону, Чорноморського національного університету ім. Петра Могили 

– з тенісу настільного, Миколаївського національного аграрного університету – 

з волейболу (чоловіки). 



У зв’язку з перебуванням Миколаївської області з 27 березня по 05 травня 

2021 року у «червоній» зоні карантину та переведенням студентів у зазначений 

період на дистанційну форму навчання, на нараді із завідувачами кафедр, 

головами Спортивних клубів закладів вищої освіти м. Миколаєва         

12.05.2021 року прийнято рішення щодо дострокового завершення ХІХ 

Спортивних ігор та підведення підсумків за результатами проведених видів 

програми.  

На підставі вищезазначеного 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки ХІХ Спортивних ігор серед студентів закладів 

вищої освіти м. Миколаєва 2021 року, що додаються. 

2. Нагородити дипломами та кубками Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України заклади вищої освіти: 

за І місце – Національний університет кораблебудування імені адм. 

Макарова (ректор Трушляков Є.І., голова Спортивного клубу Вакуліна Л.М.); 

за І місце – Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

(ректор Клименко Л.П., голова Спортивного клубу Петренко О.В.); 

за ІІ місце – Миколаївський національний агарний університет (ректор           

Шебанін  В.С., завідувач кафедри Фізичного виховання Петренко Н.В.);  

за ІІІ місце – Миколаївський національний університет імені В.О. 

Сухомлинського (ректор Будак В.Д., голова Спортивного клубу Кулаков Ю.Є.). 

3. Рекомендувати ректорам закладів вищої освіти:  

3.1. з метою забезпечення учасників освітнього процесу закладів вищої 

освіти оздоровчою руховою активністю, фізичним вихованням та спортом 

впроваджувати у навчальних закладах Рекомендації щодо стратегічного 

розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді на період до 

2025 року, затверджених наказом МОН від 15.02.2021 №193;  

3.2. удосконалювати матеріально-технічну базу спортивних споруд, 

створювати належні умови для підготовки та участі збірних команд закладів 

вищої освіти у змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів; 

3.3. здійснювати контроль за якістю підготовки команд до участі у 

змаганнях;  

3.4. розвивати в закладах вищої освіти сучасні види спорту; 

3.5. винайти можливість матеріального заохочення завідувачів кафедр 

фізичного виховання, голів Спортивних клубів та тренерів за підготовку 

команд, які стали переможцями та призерами в окремих видах програми та  у 

ХІХ Спортивних іграх. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

Мошків О.В. 

 

 

Начальник відділення            Олександр КУЛІШОВ 


