
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

«01» грудня 2021 р.            м. Миколаїв       № 124 
 

Про підсумки проведення змагань з  

шахів ХХІ Спортивних ігор серед 

студентів закладів фахової передвищої 

освіти – обласного етапу Спортивних  

ігор України 2021-2022 навчального  

року (І група) 

 

 

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 23.11.2021 № 116 «Про проведення змагань з шахів ХХІ Спортивних ігор 

серед студентів закладів фахової передвищої освіти – обласного етапу 

Спортивних ігор України 2021-2022 навчального року (І група)», 30 листопада 

2021 року на базі Миколаївської обласної дитячо-юнацької спортивної школи 

"Обласний шахово-шашковий клуб" імені М.В. Шелеста проведено змагання з 

шахів. 

Захід відбувся на належному організаційному рівні під керівництвом 

головного судді Хамзіна Р.А.  

У змаганнях взяли участь 7 команд, із загальною кількістю 21 учасник. 

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки змагань з шахів ХХІ Спортивних ігор серед 

студентів закладів фахової передвищої освіти – обласного етапу Спортивних 

ігор України 2021-2022 навчального року, що додаються. 

2. Нагородити дипломами та грамотами Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України переможців та призерів змагань: 

за І місце – ВСП Миколаївський будівельний фаховий коледж КНУБА: 

Гальченка М., Фарафонову Є., Гончарова В.;  

за ІІ місце – Миколаївський базовий медичний фаховий коледж:  

Черноусова А., Панченрка А., Вісневську К.; 



 

 

за ІІІ місце - Миколаївський політехнічний фаховий коледж:          

Симоненка О., Жуйкова А., Петрик О. 

3. Рекомендувати директорам закладів фахової передвищої освіти:  

3.1. сприяти вдосконаленню фізичного виховання в закладах освіти 

відповідно до Рекомендацій, затверджених наказом МОН від 15.02.2021 №193; 

3.2. винайти можливість матеріального заохочення керівників (викладачів) 

фізичного виховання, керівників гуртків (секцій) спортивного спрямування  за 

підготовку команд, які показали високі результати в обласних змаганнях з 

шахів. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного 

спеціаліста Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Мошків О. 

 

 

Начальник відділення                      Олександр КУЛІШОВ 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Миколаївського обласного відділення  

(філії) Комітету з фізичного виховання та  

спорту Міністерства освіти і науки України 

01 грудня 2021 № 124 

 

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ 

змагань з шахів 

ХХІ Спортивних ігор серед студентів закладів фахової передвищої освіти – 

обласного етапу Спортивних ігор України 2021-2022 навчального року (І група) 

 

№ 

з/п 

Назва ЗФПО Місце Кількість 

очок 

1. Відокремлений структурний підрозділ 

Миколаївський будівельний фаховий коледж 

Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

І 1 

2. Миколаївський базовий медичний фаховий 

коледж 

ІІ 2 

3. Миколаївський політехнічний фаховий 

коледж  

ІІІ  3 

4. Відокремлений структурний підрозділ 

«Миколаївський фаховий коледж 

транспортної інфраструктури Українського 

державного університету науки і технологій» 

ІV 4 

5. Миколаївський фаховий коледж економіки та 

харчових технологій 

V 5 

6. Технолого-економічний коледж  

Миколаївського національного аграрного 

університету 

VІ 6 

7. Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж» Миколаївського 

національного університету імені  

В.О.Сухомлинського 

VІІ 7 

8. Миколаївський фаховий коледж бізнесу і 

права Вищого навчального закладу 

Укоопспілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі" 

Не брали участі 

  


