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Про підсумки XХІ Спортивних ігор серед 

студентів закладів фахової передвищої 

освіти - обласного етапу Спортивних ігор 

України 2021-2022 навчального року 

 

На виконання наказу Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

від 14.09.2021 № 73 «Про проведення ХХІ Спортивних ігор серед студентів 

закладів фахової передвищої освіти - обласного етапу Спортивних ігор України 

2021-2022 навчального року», у жовтні - грудні 2021 року відбулися обласні 

змагання з тенісу настільного (юнаки, дівчата – І, ІІ групи), шахів (І, ІІ групи), 

онлайн-змагання з жонглювання м’яча за 30 сек. (І група), в залік зазначених 

вище Спортивних ігор, в яких взяли участь 14 закладів фахової передвищої 

освіти, із загальною кількістю 216 учасників. 

Заплановані змагання у жовтні 2021 року з футзалу (І група), у листопаді 

2021 року з волейболу (юнаки, дівчата ІІ група) не проведені у зв’язку зі 

встановленими карантинними обмеженнями, у березні-квітні 2022 року з 

волейболу та баскетболу 3х3 (юнаки, дівчата – І група) - у зв’язку з введенням 

воєнного стану в Україні. 

Підсумки XХІ обласних Спортивних ігор підводяться відповідно до п. 7 

Регламенту, в якому передбачено при неможливості проведення залікової 

кількості видів за причинами об’єктивних обставин (введення жорстких 

карантинних вимог тощо), враховувати результати усіх проведених заходів, у 

тому числі онлайн-змагань. Визначальним фактором при розподілі місць між 

двома або трьома командами, які набрали однакову кількість очок, є показник 

послідовної кількості спочатку перших, а потім других та третіх місць з видів 

спорту.  

Обласні змагання проводилися окремо серед студентів восьми закладів 

фахової передвищої освіти міста Миколаєва (І група): Технолого-економічного 

коледжу Миколаївського національного аграрного університету, 

Миколаївського базового медичного фахового коледжу, Миколаївського 

політехнічного фахового коледжу, Миколаївського фахового коледжу 

економіки та харчових технологій, ВСП «Миколаївський будівельний фаховий 



коледж Київського національного університету будівництва і архітектури», 

ВСП «Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури 

Українського державного університету науки і технологій», Фахового коледжу 

Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, 

Миколаївського фахового коледжу бізнесу і права та шести закладів області (ІІ 

група): ВСП «Первомайський фаховий коледж Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова», Первомайського медичного 

фахового коледжу, Мигійського, Вознесенського, Новобузького коледжів 

Миколаївського національного аграрного університету, КЗФПО «Новобузький 

фаховий педагогічний коледж». 

В окремих видах Спортивних ігор найкращі результати показали команди: 

у І групі:  

- з тенісу настільного серед юнаків - Миколаївського фахового коледжу 

економіки та харчових технологій, Миколаївського політехнічного фахового 

коледжу, Технолого-економічного коледжу МНАУ;   

- з тенісу настільного серед дівчат - Миколаївського фахового коледжу 

економіки та харчових технологій, ВСП «Миколаївський фаховий коледж 

транспортної інфраструктури УДУНТ», Миколаївського політехнічного 

фахового коледжу;  

- з шахів - ВСП «Миколаївський будівельний фаховий коледж КНУБА»,  

Миколаївського базового медичного фахового коледжу, Миколаївського 

політехнічного фахового коледжу; 

- в онлайн-змаганнях -  Технолого-економічного коледжу МНАУ, 

Миколаївського базового медичного фахового коледжу, Миколаївського 

політехнічного фахового коледжу; 

у ІІ групі:  

- з тенісу настільного - КЗФПО «Новобузький фаховий педагогічний 

коледж», Первомайського медичного фахового коледжу; 

- з шахів - Вознесенського коледжу МНАУ, ВСП «Первомайський фаховий 

коледж НУК імені адмірала Макарова». 

За підсумками проведених змагань та на підставі рішення суддівських 

колегій,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки ХХІ Спортивних ігор серед студентів закладів 

фахової передвищої  освіти – обласного етапу Спортивних ігор України 2021-

2022 навчального року, що додаються. 

2. Нагородити дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

переможців та призерів Спортивних ігор: 

по першій групі: 

за І місце - Миколаївський фаховий коледж економіки та харчових 

технологій; 

за ІІ місце - Миколаївський політехнічний фаховий коледж; 

за ІІІ місце - Миколаївський базовий медичний фаховий коледж; 



по другій групі: 

за І місце - ВСП «Первомайський фаховий коледж НУК імені адм. 

Макарова»; 

за І місце - Первомайський медичний фаховий коледж Миколаївської 

обласної ради; 

за ІІІ місце - КЗФПО «Новобузький фаховий педагогічний коледж»; 

за ІІІ місце - Вознесенський коледж Миколаївського національного 

аграрного університету. 

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 за підготовку команд, які посіли призові місця в обласних 

Спортивних іграх. 

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 
 

 

 


