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«21» липня 2021 р.                        м. Миколаїв       № 61 

 

Про підсумки участі закладів вищої 

освіти м. Миколаєва в ХVІ літній 

Універсіаді України 2021 року 

 

 

Відповідно до Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України від 04.01.2021 № 3, Регламенту проведення ХVІ літньої 

Універсіади України (далі – Універсіада) від 12.05.2021 року № 21, протягом 

травня-червня 2021 року проведено вищезазначений захід з 17 видів спорту, в 

якому взяли участь 112 закладів вищої освіти з 24 регіонів України та м. Києва. 

Згідно з результатами, затвердженими наказом КФВС МОН від 21.07.2021 

№ 133 «Про нагородження за результатами ХVІ літній Універсіаді України», у 

загальнокомандній першості серед регіонів України в другій групі 

Миколаївська область посіла п’яте місце з дев’яти, набравши 2025 очок, 

поступившись лідерам групи – Хмельницькій області на 4202 очка, 

Тернопільській області – на 1435 очок, Черкаській області – на 745 очок, Івано-

Франківській – на 473 очка, випередивши Вінницьку область на 516, 

Полтавську область на 1049, Рівненську область на 1446, Донецьку область на 

1964,5 очок. 

Миколаївську область на Універсіаді представляли команди студентів 

трьох закладів вищої освіти. 

 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили (1029 

очок) у загальному рейтингу учасників Універсіади посів 22 місце із 112,  серед 

ЗВО ІІ категорії, які мають факультети фізичного виховання і спорту - 12 місце 

із 28.  

 Університет мав своє представництво у трьох видах програми 

Універсіади:  

- волейбол (жінки) - 3 місце (270 очок): Булаковська Валерія, Кузьменко 

Ліана, Охрімчук Ірина, Куземчак Дар’я, Плахтир Ірина, Яковенко Олександра, 

Мищенко Інна, Шкура Альона, Дубова Катерина, тренери Василь Маєр, 

Марина Андрющенко; 



- футбол (чоловіки) – 2 місце (660 очок): Жемчужний Сергій, Сергєєв 

Дмитро, Паланіца Сергій, Ялосоветський Ілля, Скрипніченко Максим, 

Солдатов Олександр, Каранга Ян, Біневський Сергій, Штирбу Ян, Козуб 

Олександр, Царинний Богдан, Аловацький Тимур, Виноградов Вадим, 

Дмитроченко Вадим, Змієвський Сергій, Березянський Павло, Ткаченко 

Дмитро, Швець Владислав, Береснев Іван, Дімітрієв Юрій, Цвєтков Диниїл, 

Хуссін Тимофій, Бабенко Артем, Ілляшенко Андрій, Барладим Віталій, 

Барладим Дмитро, Переверзев Юрій, Студенко В’ячеслав, Кучеренко 

Владислав, Ляшевський Владислав, тренер Геннадій Кураса; 

- плавання: командний залік - 18 місце (99 очок), в особистому заліку 

Шамян Артем – три медалі (1, 2, 3 місця). 

100% учасників змагань – студентів ЧНУ ім. Петра Могили здобули медалі 

різного ґатунку. 

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (889 очок) серед ЗВО V категорії, в яких навчається до 5000 

студентів, посів ІІ загальнокомандне місце із 41, у загальному рейтингу 

учасників Універсіади  - 25 місце із 112. 

Заклад вищої освіти гідно представили студенти у чотирьох видах спорту: 

- бадмінтон – 1 командне  місце ( 285 очок, у т.ч. 36 заохочувальних очка), 

в особистому заліку: Масайло Валерія – три медалі за 1 місце, Іванов Владислав 

– три медалі за 1, 1, 2 місця, Пойда Дар’я та Калініченко Ігор по одній медалі за 

1 місце, тренер Олександр Кунін; 

- гандбол (жінки) – 2 місце (264 очка): Каганець Дарина, Ситенька Наталя, 

Шлюхтіна Ольга, Рябоконь Лілія, Граненко Владислава, Тримпол Катерина, 

Соловьйова Тетяна, Руда Вікторія, тренер Наталя Пархоменко; 

- легка атлетика – командний залік - 287 очок, в особистому заліку призові 

місця посіли: Соколов Олександр одна медаль за 1 місце, Василевськтй Андрій 

– дві медалі за 2 місце, Щербунь Анатолій, Грипіч Юрій - по одній медалі за 2 

місце, Гринько Вікторія – одна медаль за 3 місце, тренери Іван Гриник, Ірина 

Шаповалова, Вікторія Львова-Грицак, Віталій Дудник; 

- важка атлетика – командний залік – 53 очка, університет представив 

Чернега Сергій, тренер Юрій Гурін. 

 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 
(107  очок) серед ЗВО ІІ категорії, які мають факультети фізичного виховання і 

спорту,  посів 23 місце з 28, у загальному рейтингу учасників Універсіади  - 74 

місце із 112.  

Університет був представлений двома учасниками у змаганнях з легкої 

атлетики: Ізбаш Ілля (медаль за 2 місце) та Нікітіна Катерина, які набрали 107 

залікових очка, тренери Іван Гриник, Лілія Маринець.  

 

Слід зазначити, що наряду з високими та достатніми особистими та 

командними результатами в семи видах програми Універсіади, показники 

офіційних результатів загальнокомандної першості серед регіонів та усіх 

закладів вищої освіти знизилися у порівнянні з минулими роками. На це 



вплинуло ряд суб’єктивних та об’єктивних факторів, серед яких основними є: 

виключення з програми Універсіади 2021 року видів спорту, які є найбільш 

пріоритетними у регіоні (веслування академічне, фехтування, стрибки у воду, 

бокс, боротьба греко-римська тощо), а також суворі карантинні обмеження у 

період підготовки до змагань. Також працівникам, які відповідають за 

підготовку та участь в Універсіаді на усіх рівнях (обласне відділення, заклади 

вищої освіти, тренери-викладачі), слід ретельніше вивчати регламенти 

Універсіади та окремих змагань, особливу увагу приділяти розділам «Учасники 

заходу», «Умови визначення першості», «Строки та порядок подачі заявок на 

участь у заході», у т.ч. оформлення всіх необхідних документів. Слід звернути 

увагу, що згідно з чинним Регламентом в Універсіаді окремо змагається 

кожний заклад і кількість очок, яка нараховується університету напряму 

залежить від кількісно-якісного складу спортсменів та їх представництва у 

різних видах програми.  

На підставі вищезазначеного 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Результати участі закладів вищої освіти м. Миколаєва у ХVІ літній 

Універсіаді України взяти до уваги. 

2. Оголосити подяку Чорноморському національному університету імені 

Петра Могили, Національному університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова, Миколаївському національному університету імені В.О. 

Сухомлинського за участь в ХVІ літній Універсіаді України. 

2.  Рекомендувати ректорам закладів вищої освіти: 

2.1. винайти можливість матеріального та морального заохочення 

завідувачів кафедр фізичного виховання, голів спортивних клубів, викладачів, 

студентів, а також тренерів-викладачів спортивних закладів за проведену роботу 

по підготовці та участі в ХVІ літній Універсіаді України; 

2.2. впроваджувати у закладах вищої освіти Рекомендації щодо 

стратегічного розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської 

молоді на період до 2025 року, затверджених наказом МОН від 15.02.2021 №193; 

2.3. проаналізувати стан підготовки команд закладів вищої освіти до 

обласних та Всеукраїнських змагань; 

2.4. сприяти участі студентів у ХVІІ літній Універсіаді України. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України Мошків О.В. 

 

 

Начальник відділення            Олександр КУЛІШОВ 
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