
            

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

СПОРТИВНО-МАСОВИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

 

Харків – 2022 

  



№ 

п/п 
Спортивні заходи 

Термін 

проведення 

Місце та форма 

проведення 
Учасники 

Склад 

команди 
Відповідальний Примітка 

 

ВЕРЕСЕНЬ 2022 року 

 

Заходи до 26-ї річниці Всеукраїнського дня фізичної культури і спорту в Україні та Міжнародного Дня студентського спорту 

 

1. Відкриті лекції, Олімпійський урок на факультеті 

фізичного виховання і спорту, зустрічі з олімпійцями, 

видатними спортсменами та тренерами, випускниками, 

Олімпійські уроки на факультетах університету 

присвячені Олімпійському руху 

05-10.09.2022 он-лайн  здобувачі вищої 

освіти 

 Коробейнік В.А. 

Кривенцова І.В. 

Козіна Ж.Л. 

викладачі ФВ 

 

2. Участь студентів університету в обласних заходах до 

святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні 

05-12.09.2022 згідно з запитами Здобувачі, 

викладачі 

 Коробейнік В.А. 

Кривенцова І.В. 

 

 

3. Урок олімпійської слави для дітей пільгових категорій та 

лідерів учнівського самоврядування на базі факультету 

фізичного виховання і спорту 

вересень  факультет ФВіС, 

онлайн 

Учні, студенти, 

викладачі 

 Коробейнік В.А. 

Козацький центр 
 

4 Зустріч ректора університету з гравчинями ВК «ХНПУ-

Харків‘янка». Плани на рік. 

вересень онлайн Команда, тренери, 

ректорат 

 Кривенцова І.В. 

Стрельникова Є.Я. 
 

5 Спортивно-патріотичне свято до Дня українського 

козацтва 

 

вересень за призначенням Збірні факультетів  Козацький центр 

Коробейнік В.А. 

Кривенцова І.В. 

викладачі ФВ 

 

6 Урочисте відкриття Спартакіади ХНПУ  

Легкоатлетична естафета 4х200м серед дівчат та хлопців 

факультетів до міжнародного Дня Студентського спорту 

(20 вересня) 

20.09.2022 спорт.  

майданчик  
за можливістю, або 
онлайн спортивне 

свято 

Збірні факультетів по 4 

студенти від  

факультету 

Кривенцова І.В. 

викладачі 

ФВОлійник М.О. 

 

7 Навчально-методичне заняття з  туристичного 

походуздобувачів 1 (бакалаврського) рівня вищої освіти 

1-го року навчання 

Вересень-жовтень онлайн І курси академ. 

групи 

Кривенцова І.В. 

викладачі ФВ 
 

 

ЖОВТЕНЬ 2022 року 

1. Першість ХНПУ з шахів серед здобувачів освіти 10-14.10.2022 онлайн Збірні факультетів 2+1 

3+1 

Козлов А.В.  

2. Першість ХНПУ з шашок серед здобувачів освіти 24-29.10.2022 онлайн Збірні факультетів 2+1 

3+1 

Козлов А.В.  

3. Фізкультурно-спортивний флешмоб жовтень онлайн   викладачі ФВ  

 

ЛИСТОПАД 2022 року 

1 Першість ХНПУ з шахів серед співробітників 
7-12.11.2022 

онлайн НПП та 

співробітники 

індив. Козлов А.В.  



2 Першість ХНПУ з шашок серед співробітників 
21-26.11.2022 

онлайн НПП та 

співробітники 

індив. Козлов А.В.  

 

ГРУДЕНЬ 2022 року 

1 Профорієнтаційне спортивне свято ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди 

грудень онлайн   Коробейнік В.А. 

зав.кафедрами 

факультету 

 

 

СІЧЕНЬ 2023 року 

1 Урочисте вшанування спортсменів року «Спортивна 

гордість факультету фізичного виховання і спорту» 

січень   ф-т ФВ і С  Коробейнік В.А.  

2 Першість ХНПУз настільного тенісу серед викладачів 

та співробітників університету 

січень Тир, пров. 

Фанінський, 3 

викладачі, 

співробітники 

Особистий 

залік 

Козєєв І.В. 

викладачі ФВ 

за 

можливістю 

проведення 

3. Олімпійська вікторина січень за регламентом 
проведення 

здобувачі освіти 1-
2 курсів 

 Несен О.О. 
викладачі ФВ 

 

 

ЛЮТИЙ 2023 року 

1 Відкритий турнір з волейболу серед чоловічих команд 

студентської молоді Харківської області 

лютий спортивна зала збірні команди 

ЗВО 
 Козіна Ж.Л. 

Гринченко І.Б. 

Пахомова С.В. 

за можливістю 

проведення 

2 ІІ Всеукраїнський турнір з волейболу серед жіночих 

команд присвячений пам‘яті дворазового олімпійського 

чемпіона Ю.М. Пояркова 

лютий спортивна зала  згідно з 

регламентом 

Стрельникова Є.Я. 

Пахомова С.В. 

Кривенцова І.В. 

за можливістю 

проведення 

3 Першість ХНПУ з волейболу серед чоловічих команд 

факультетів 

лютий спортивна зала  

 

Збірні факультетів Згідно з 

регламентом 

Козлов А.В. 

Пахомова С.В. 

за можливістю 

проведення 

 

БЕРЕЗЕНЬ 2023 року 

1 Змагання серед здобувачів вищої освіти та школярів на 

Кубок Отамана 

березень спортивна зала Збірні факультетів  

та ЗОШ 

по 5 дівчат 

та 

5 хлопців 

Козацький центр 

Кривенцова І.В. 

викладачі ФВ 

за можливістю 

проведення 

2 Турнір з художньої гімнастики та аеробіки присвячений 

до Міжнародного дня 8 березня «Краса та грація 

студентства» 

березень спортивна зала 
 

Згідно з 

регламентом 

Санжарова Н.М. 

Голенкова Ю.В. 

Кравчук Т.М. 

за можливістю 

проведення 

3 Першість ХНПУ з волейболу серед дівчат березень спортивна зала Збірні факультетів Згідно з 

регламентом 

Пахомова С.В. 

Кривенцова І.В. 
викладачі ФВ 

за можливістю 

проведення 

 

КВІТЕНЬ 2023 року 

1 Першість здобувачів 1 (бакалаврського) рівня вищої 

освіти 4 року навчанняфакультету фізичного виховання і 

спорту зі спортивної гімнастики 

квітень  спортивна зала Здобувачі  

факультету ФВ 

Згідно з 

регламентом 

Голенкова Ю.В. 

Карпунець Т.В. 

 

за можливістю 

проведення 

2 Першість з волейболу серед здобувачів 1 (бакалаврського) квітень спортивна зала Збірні команди Згідно з Гринченко І.Б. за можливістю 



рівня вищої освіти 3,4 років навчанняфакультету 

фізичного виховання 

акад. груп 

факультету ФВ 

регламентом Поліщук С.Б. 

 

проведення 

3 Першість ХНПУ за видами спорту Спартакіади на призи 

ректора 

квітень за призначенням Збірні факультетів Згідно з 

регламентом 

Кривенцова І.В. 

викладачі ФВ 

 

4. Олімпійський День в університеті квітень    спільно з ХОВ НОК 

України 

 

 

ТРАВЕНЬ 2023 року 

1 Першість ХНПУ за видами спорту Спартакіади на призи 

ректора 

травень за призначенням Збірні факультетів Згідно з 

регламентом 

Кривенцова І.В. 

викладачі ФВ 

 

2 Відкритий Чемпіонат ХНПУ з кросфіту травень спортивна зала Здобувачі вищої 

освіти, аспіранти, 

викладачі, 

співробітники, 
абітурієнти 

Особистий 

залік 

викладачі ФВ  

4 Першість ХНПУ з багатоборства (Державне тестування 

фізичної підготовленості населення України) серед 

хлопців та дівчат 

травень-червень за призначенням Збірні факультетів по 4 студ. Кривенцова І.В. 

викладачі ФВ 

 

 

ЧЕРВЕНЬ – ЛИПЕНЬ 2023 року 

1 Спортивні змагання та конкурси на табірному зборі  з: 

легкої атлетики, футболу, гандболу, плавання, рухливих 

ігор, гімнастики на місцевості, тощо 

Червень, липень за призначенням Здобувачі вищої 

освіти академічних 

груп 

Згідно 

регламенту 

видів спорту 

Викладачі кафедр  

 

2 

 

Зустріч з олімпійцями – випускниками ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди 

Червень, липень за призначенням  за домовле-

ністю 

 

Кривенцова І.В.  

 

Протягом навчального року, згідно з Календарем (Регламентом) змагань 

 

1 Ігри вищої ліги Чемпіонату України з волейболу серед 

жіночих команд сезону 2022/2023 н. р. 

Згідно з 

Регламентом ЧУ. 

Протягом 

навчального року 

Міста України за 

призначенням 

Збірна 

університету 

 Стрельнікова Є.Я.,  

Пахомова С.В. 

Кривенцова І.В. 

 

2 Участь збірних команд університету з різних видів спорту 

в обласних щорічних змаганнях «Спорт протягом життя» 

серед ЗВО ІІІ-ІV р.а. Харківської області 

Згідно з 

Календарем 

змагань 

за призначенням Збірні команди  Кривенцова І.В. 

Старші тренери з 

видів спорту 

 

 

Голова спортивного клубу           Ірина  КРИВЕНЦОВА 


