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Н А К А З 
 

«13» червня 2022 р.            м. Миколаїв       № 37 
 

Про підсумки 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 21.09.2021 № 75 «Про проведення обласного етапу ХVІІ літньої Універсіади 

України серед студентів закладів вищої освіти 2021-2022 навчального року», у 

грудні 2021 року та лютому 2022 року відбулися обласні змагання з баскетболу 

серед чоловіків, баскетболу серед жінок, тенісу настільного та бадмінтону, в 

залік зазначеного вище заходу, в яких взяли участь 4 заклади вищої освіти: 

Миколаївський національний аграрний університет, Миколаївський 

національний університет імені В.О. Сухомлинського, Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, із загальною кількістю 132 

учасника. 

Заплановані у березні та травні 2022 року змагання з волейболу (чоловіки, 

жінки) та футболу не проведені у зв’язку з  введенням воєнного стану в 

Україні. 

Підсумки обласного етапу ХVІІ літньої Універсіади України підведені 

відповідно до п. 7 чинного регламенту, в якому передбачено: «якщо в 

залежності від об’єктивних обставин (введення жорстких карантинних вимог, 

природні катаклізми тощо) в зазначені терміни змагання з видів спорту не 

відбулися, дані види програми не переносяться, а відміняються. У цьому 

випадку до заліку обласного етапу Універсіади будуть зараховані очки, які 

набрала команда в усіх проведених видах програми». 

В окремих видах програми обласного етапу ХVІІ літньої Універсіади 

України найкращі результати показали команди: 

- з баскетболу (жінки) – Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова; 



- з баскетболу (чоловіки) – Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова; 

- з тенісу настільного – Чорноморського національного університету імені 

Петра Могили; 

- з бадмінтону – Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова. 

За підсумками проведених змагань та на підставі рішення суддівських 

колегій,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити підсумки  обласного етапу ХVІІ літньої Універсіади України 

серед студентів закладів вищої освіти 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 обласного етапу ХVІІ літньої Універсіади України: 

- за І місце - Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова; 

- за ІІ місце - Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили; 

- за ІІІ місце - Миколаївський національний аграрний університет. 

3. Рекомендувати ректорам закладів вищої освіти:  

3.1. сприяти вдосконаленню фізичного виховання в закладах вищої освіти 

відповідно до Рекомендацій 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. винайти можливість матеріального заохочення завідувачів кафедр 

фізичного виховання, голів спортивних клубів, керівників  спортивних секцій 

за підготовку команд, які посіли призові місця в обласному етапі ХVІІ літньої 

Універсіади України. 

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.В. 

 

 

Начальник відділення                       Олександр КУЛІШОВ 
 

 

 


