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МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

НАКАЗ 

21.09.2018 Миколаїв №324 
 

Про затвердження Положення 

про проведення Спартакіади  

МНУ імені В. О. Сухомлинського серед 

студентів факультетів та кафедр  

 
З метою розвитку студентського спорту МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

удосконалення спортивної та фізично-оздоровчої роботи зі студентами, 

широкого залучення студентської молоді до занять фізичною культурою та 

спортом, пропагування та формування засад здорового способу життя серед 

студентів, 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2018/2019 навчальному році Спартакіаду серед студентів 

факультетів та кафедр з видів спорту. 

2. Затвердити Положення про проведення Спартакіади МНУ імені 

В. О. Сухомлинського серед студентів факультетів та кафедр з видів спорту 

(додаток 1). 

3. Деканам факультетів / завідувачам кафедр університету рекомендувати 

здійснити організаційно-практичні заклади з підготовки та участі команд у 

Спартакіаді МНУ імені В. О. Сухомлинського. 

4. Контроль за виконання наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Василькову Н. І. 

 

 

Ректор         В. Д. Будак 

 
 

 

 

Проект наказу вносить:  

Голова спортклубу  

____________В.В.Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:  

Проректор із науково-педагогічної роботи 

_____________ Н. І. Василькова 

Декан факультету фізичної культури та 

спорту_________ Г. Б. Жигадло 

Начальник юридичного відділу 

_____________   М. М. Бєлан 
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Додаток до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 21.09.2018 № 324  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 21.09.2018 № 324  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Спартакіади  серед студентів 

МНУ імені  В.О.Сухомлинського у 2018/2019 навчальному році 

 
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ 

- Популяризація спорту; 

- Формування збірних команд з видів для участі у обласних спортивних іграх серед 

студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

 

2. СТРОКИ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ 
 

№ 

з/п 

Види 

спорту 

Термін 

прове-

дення 

Кількість 

учасників 

Місце 

проведення 

Відповідальні 

 

1. 
 

Шахи 
 

26-27.09. 

2018 

 

2 (чол.)+ 

2 (жін.) 

МНУ  
імені В.О.Сухомлинського 

 

Гол. суддя           

Козубенко О.С.,    
Гол. секретар 

В.В.Архипов 

2. Футзал 
(чоловіки) 

03-
06.10. 

2018 

12 
МНУ  

імені В.О.Сухомлинського 

 

Гол. суддя      
Богатир В.Г, 

Гол. секретар 

В.В.Архипов 

3.  

Бадмінтон  09-
10.10. 

2018 

 

2 (чол.)+ 
    2 (жін.) 

МНУ  

імені В.О.Сухомлинського 
 

Гол. суддя 

Семерджян М.Г. , 
Гол. секретар 

В.В.Архипов 

 

4. 
 

Настільний 

теніс 

 
16.10. 

2018 

 
2 (чол.)+ 

    2 (жін.) 

 

МНУ  
імені В.О.Сухомлинського 

 

Гол. суддя 

Семерджян М.Г., 
Гол. секретар 

В.В.Архипов 

 

5. Волейбол 
(чоловіки) 

 

20-
21.11. 

2018 

 

12 

МНУ  

імені В.О.Сухомлинського 
 

Гол. секретар 
В.В.Архипов 

6. 
Волейбол

 (жін

ки) 

 

22-
23.11. 

2018 

 

12 

МНУ  

імені В.О.Сухомлинського 

 

Гол. суддя 
Вертєлецький О.І.,  

Гол. секретар 
В.В.Архипов 

 

7. 

 

Баскетбол 
(чоловіки) 

 
06-

08.11. 

2018 

 

12 

МНУ  
імені В.О.Сухомлинського 

 

 

Гол. суддя 
Вертелецький О.І.,  
Гол. секретар 

В.В.Архипов 
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8. 
 

Баскетбол 

(жінки) 

 

06-

08.11 

2018 

 

12 

МНУ  

імені В.О.Сухомлинського 

 

Гол. суддя       

Кулаков Ю.Є., 

Гол. секретар 

В.В.Архипов 

 

9. 
 

Легка атлетика 

 

травень 

2019 

 

16 

МНУ  

імені В.О.Сухомлинського 

 

Гол. суддя 

Чумаченко О.Ю., 

Гол. секретар 

В.В.Архипов 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

 Загальне керівництво проведенням змагань здійснюється спортивним 

клубом МНУ імені В. О. Сухомлинського.  

Головний суддя Спартакіади – голова спортивного клубу Архипов В.В. 

(конт. тел.: 093 36 41 242), головний секретар Спартакіади – Семерджян М.Г. (конт. 

тел.: 067 34 98 288).  

 Безпосереднє проведення змагань здійснюється суддівською колегією, яка 

складається з викладачів кафедри спорту МНУ імені  В.О.Сухомлинського та 

студентів-волонтерів по кожному виду спорту. 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

В змаганнях приймають участь студенти денного відділення МНУ імені 

В. О. Сухомлинського. В змаганнях беруть участь  збірні команди кожного курсу 

факультету фізичної культури та спорту та збірні команди інших факультетів та 

кафедр.  

А саме: 
1. Механіко-математичний факультет 

2. Факультет фізичної культури та спорту 

3. Факультет педагогіки та психології 

4. Факультет дошкільної та початкової освіти 

5. Факультет іноземної філології 

6. Історичний факультет 

7. Факультет економіки 

8. Кафедра лабораторної діагностики 

9. Кафедри біології та хімії 

10. Кафедра української мови і літератури 

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ФІНАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

Протягом проведення Спартакіади визначаються: 

- командна першість видів спорту; 

- загальнокомандна першість Спартакіади. 

Командні та загальнокомандні місця Спартакіади визначаються за 

найменшою сумою очок, відповідно: 1 очко – І місце, 2 очка – ІІ місце, 3 очка – 

ІІІ і т. ін. 

За рівної кількості очок у двох і більше команд у загальнокомандному 

заліку перевага надається команді, яка має більше І, ІІ, ІІІ і т.д. місць. 

 

6. НАГОРОДЖЕННЯ 
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Переможці та призери змагань з видів спорту в командному заліку 

нагороджуються дипломами. За підсумками Спартакіади збірні команди 

факультетів та кафедр МНУ імені  В.О.Сухомлинського нагороджуються 

кубками та дипломами. 

 

7. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 

проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 

8. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

Представник команди в день змагань подає до суддівської колегії наступні 

документи: 

– іменну заявку, надруковану за формою (додаток 1), завірену підписом 

та печаткою лікаря, підписом керівника закладу освіти та печаткою закладу 

освіти; 

– технічну заявку; 

 На кожного учасника змагань подаються наступні документи: 

– студенти 1-го курсу: пластиковий студентський квиток; 

– студенти 2, 3, 4, 5-го курсу: пластиковий студентський квиток та 

залікову книжку (в заліковій книжці студента повинно бути зазначено, що його 

переведено на наступний курс 2018/2019 навчального року, де поставлено підпис 

та печатку деканату); 

У разі втрати студентом одного з документів (студентського квитка, 

залікової книжки) необхідно надати довідку з фотографією з місця навчання (де 

вказати курс, спеціальність, дату видачі довідки), завірену підписом керівника та 

печаткою закладу вищої освіти. 
 

ЗАЯВКА 

на участь у змаганнях  Спартакіади 

(вид спорту) 

2018/2019 навчального року серед студентів Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського факультету (кафедри) 

__________________________________________________________________ 
 

№ 

З/П 

ПРІЗВИЩЕ, 

ІМ’Я 

(ПОВНІСТЮ) 

РІК 

НАРОДЖЕННЯ 

СТАТЬ ФАКУЛЬТЕТ № 

ГРУПИ 

ДОЗВІЛ 

ЛІКАРЯ 

ПІДПИС 

ЛІКАРЯ, 

ПЕЧАТКА 

        

        

        

        

        
 

До змагань допущено   студентів  
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Лікар    
(підпис) 

/         Бєдіна 
А.О.
 

/ 
(П.І.Б. повністю) 

Представник команди    /  / _________________________________ 
   (підпис)   (П.І.Б. повністю) 
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П Р О Г Р А М А З М А Г А Н Ь 

1. Бадмінтон 

Склад команди: 2 чоловіка, 2 жінки. Змагання особисті з командним 

заліком. 

Особисті змагання проводяться за олімпійською системою з визначенням 

міст 1 – 16 у 4-ох розрядах (одиничний розряд – чоловіки і жінки, парний розряд 

– чоловіки і жінки). Усі зустрічі в особистих і парних змаганнях проводяться з 3-

ох партій. 

Командний залік проводиться за сумою набраних очок усіма учасниками 

команди в особистих і парних змаганнях. 

2. Баскетбол 

Змагання проводяться згідно чинних правил Федерації баскетболу 

України. 

Склад команди: 12 чоловік. 

Тривалість гри: 4 тайми по 10 хвилин. 

Місце команд визначається за більшою кількістю набраних очок: 

– перемога – 2 очка; 

– поразка – 1 очко; 

– неявка на гру – 0 очок. 

За однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається 

команді, що має послідовно: 

– більшу кількість перемог в зустрічах між ними; 

– краще співвідношення очок. 

3. Волейбол 

Склад команди:  12  чоловік.  Тривалість  гри:  три партії. Розіграш двох 

партій до 25 очок, третя партія – до 15 очок. 

Визначення  команди-переможця  відбувається способом нарахування 

очок:  

– за перемогу з рахунком 2:0, 2:1 – 2 очка; 

– за поразку з рахунком 1:2 – 1 очко; 

– за поразку з рахунком 0:2 – 0 очок. 
Місце команди визначається за найбільшою сумою набраних очок. За умови 

однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається команді, яка 

має послідовно: 

– більшу кількість перемог в іграх між ними; 

– кращу різницю м'ячів в іграх між ними; 

– кращу різницю м'ячів в усіх іграх; 

– краще співвідношення м'ячів в усіх іграх. 
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4. Легка атлетика 

Під час проведення мандатної комісії представники закладів 

вищої освіти подають технічну заявку (з визначенням видів, в яких 

братимуть участь 

 спортсмени) на участь у змаганнях. 

 Програма змагань: 

чоловіки жінки 

– біг 100 м, 200 м, 400м, 800 м, 1500 м; – біг 100 м, 200 м, 400м, 

800 м; 

– естафета 4х100 м; – естафета 4х100 м; 

– стрибки у довжину з розбігу; – стрибки у довжину з 

розбігу; 

– штовхання ядра 6 кг; – штовхання ядра 4 кг; 

– стрибки у висоту. – стрибки у висоту. 

Склад команди: 16 учасників + 1 представник. 

Командна першість визначається загальною сумою набраних очок. 

Кожен спортсмен(ка) має право виступати у двох видах програми та 

естафеті. 
 
 

Згідно з таблицею підрахунку очок до командної першості 

зараховуються результати 16 кращих результатів команди та результати 

2 естафет (чоловічої та жіночої). 

Нарахування очок за таблицею: 
 

Місце Командні види програми 
Індивідуальні види 

програми 

1. 72 36 

2. 66 33 

3. 60 30 

4. 54 27 

5. 50 25 

6. 46 23 

7. 42 21 

8. 38 19 

9. 32 16 

10. 30 15 

11. 28 14 

12. 26 13 

13. 24 12 

14. 22 11 

15. 20 10 

16. 18 9 

17.  8 

18.  7 
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19.  6 

20.  5 

21.  4 

22.  3 

23.  2 

24.  1 

 

 

5. Настільний теніс 

Склад команди: 2 чол. + 2 жін. + 1 представник. Змагання командні. 

Кожен учасник проводить зустрічей за кількістю команд-суперників: 3 

партії до 11 очок, або до рахунку 2:0 за партіями. 

Порядок ігор: 

1. Перша чоловіча ракетка; 

2. Перша жіноча ракетка; 

3. Друга чоловіча ракетка; 

4. Друга жіноча ракетка; 

При рівності очок команди грають парну зустріч. 

За однакової кількості очок у двох команд перевага надається команді: 

– що виграла зустріч між ними; 

– тій, що має краще співвідношення виграних сетів (партій) в усіх іграх; 

– при рівності сетів (партій) рахується краще співвідношення виграних 

м'ячів в усіх іграх. 

6. Футзал 

 

Змагання з футзалу проводяться за правилами ФІФА, по коловій системі. 

Склад команди: 12 чоловік. 
Тривалість гри – 2 тайми по 20 хвилин (заключні дві хвилини - чистий час) 

та 10-ти хвилинною перервою. 

Арбітр є єдиним хронометристом часу гри. Кожна команда повинна мати 
по два комплекти форми різного кольору. Команда гостей має переважне право 

на вибір кольору форми на гру. 

Футболіст, вилучений з поля, автоматично дискваліфікується на одну гру 

і до наступних матчів допускається лише з дозволу головної суддівської колегії. 

Попередження і вилучення спортсмена з гри, під час зональних змагань не 

переносяться на фінальні змагання. 
За перемогу команді нараховуються 3 очки, за нічию – 1 очко,  за  поразку 

– 0 очок. Місце команди визначається за найбільшою сумою набраних очок. При 

умові однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається 
команді, яка має послідовно: 

– перемогу в іграх між ними; 

– кращу різницю забитих і пропущених м'ячів в іграх між ними; 

– кращу різницю забитих і пропущених м'ячів в усіх іграх; 

– більшу кількість забитих м'ячів; 
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– меншу кількість порушень (вилучення - 3 очки, попередження -1). 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор 

МНУ імені  В.О.Сухомлинського  

________________ Будак В.Д. 
 

АКТ 

ГОТОВНОСТІ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ 
 

 

(назва заходу) 
 

в період з  р. по  р. 

 

Ми, комісія у складі: 

голова комісії   

  
(відповідальна посадова особа за техніку безпеки, охорону праці у навчальному 

закладі) 

 

члени комісії: 

  
(головний суддя змагань) 

 

(тренер або інший представник навчального закладу) 

склали цей акт про те, що спортивна споруда (спортивний зал, 

спортивний майданчик, футбольне поле) 

  
(назва вищого навчального закладу) 

готова до проведення  

  
(назва заходу) 

 

 

 

Наявна матеріально-технічна база, обладнання, інвентар відповідають 

правилам техніки безпеки, санітарно-гігієнічним нормам та правилам 

проведення змагань 

 

 

. 
(вид спорту) 

 

 

Голова комісії:    / 

 / 
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Члени комісії:    

   

/  / 

/   


