
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

«04» лютого 2022 р.             м. Миколаїв       № 13 
 

Про підсумки проведення змагань з 

бадмінтону обласного етапу ХVІІ 

літньої Універсіади України серед 

студентів закладів вищої освіти 

2021-2022 навчального року 

 

 

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від  19.01.2022 № 5 «Про проведення змагань з бадмінтону обласного етапу 

ХVІІ літньої Універсіади України серед студентів закладів вищої освіти 2021-

2022 навчального року», 03 лютого 2022 року на базі ФОК  НУК ім. адмірала 

Макарова проведені змагання, в яких взяли участь 4 команди закладів вищої 

освіти: Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова, Чорноморського національного університету імені Петра Могили, 

Миколаївського національного аграрного університету, Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського, із загальною кількістю 

21 учасник. 

Змагання відбулися на належному організаційному рівні під керівництвом 

головного судді Ірини Колоскової, викладача кафедри фізичного виховання та 

спорту НУК імені адмірала Макарова. 

За підсумками змагань та на підставі рішення суддівської колегії,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки змагань з бадмінтону обласного етапу ХVІІ літньої 

Універсіади України серед студентів закладів вищої освіти 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: 

2.1. у командному заліку: 



 

 

за І місце – команду Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова (представник команди Людмила Вакуліна); 

за ІІ місце – команду Чорноморського національного університету імені 

Петра Могили (представник команди Олег Конопляник); 

за ІІІ місце – команду Миколаївського національного аграрного 

університету (представник команди Сергій Овчарук); 

2.2. в особистому заліку: 

- в жіночій одиночній категорії: 

за І місце – Пойда Дар’ю (НУК імені адмірала Макарова); 

за ІІ місце – Ткач Поліну (НУК імені адмірала Макарова); 

за ІІІ місце – Сімакову Ірину (ЧНУ імені Петра Могили); 

- в чоловічій одиночній категорії: 

за І місце – Яковлєва В'ячеслава (НУК імені адмірала Макарова); 

за ІІ місце – Калініченка Ігора (НУК імені адмірала Макарова); 

за ІІІ місце – Сокола Віталія (МНАУ); 

- в змішаній категорії: 

за І місце – Колузаєва Володимира, Ткач Поліну (НУК імені адмірала 

Макарова); 

за ІІ місце – Іванова Владислава, Пойда Дар’ю (НУК імені адмірала 

Макарова); 

за ІІІ місце – Яковлева Олексія, Сімакову Ірину  (ЧНУ імені Петра 

Могили); 

3. Рекомендувати директорам закладів вищої 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 спортивних 

секцій за підготовку команд-переможців та призерів змагань.  

4. Контроль за виконання 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 

04 лютого 2022 р. № 13 

 

 

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ 

змагань з бадмінтону 

обласного етапу ХVІІ літньої обласного етапу Універсіади України  

серед студентів закладів вищої освіти 2021-2022 навчального року 

 

 

№ 

з/п 
Назва ЗВО Місце Кількість 

очок 

1. Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

І 1 

2. Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили  

ІІ 2 

3. Миколаївський національний аграрний 

університет 

ІІІ 3 

4. Миколаївський національний університет імені 

В.О. Сухомлинського 

VІ  4 

 

  


