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Фізичне виховання і спорт є міцним здоров„язбережувальним, рекреаційним, 

оздоровчим фактором та засобом патріотичного виховання студентської молоді. 

Саме ці аспекти життя людини сприяють підвищенню її фізичної працездатності й 

активності у навчально-виховному процесі з підготовки до майбутньої професійної 

діяльності. 

Метою роботи з фізичного виховання в університеті є формування у 

студентів фізичної культури особистості майбутнього педагога, як частини його 

професійної культури; забезпечення оптимального рівня фізичного стану, 

підтримка здоров‟я формування життєвих цінностей та орієнтирів.  

Мета спортивно-масової роботи – виховання морально-вольових якостей 

фізично-досконалої людини з високою творчою та громадською позицією, а також 

навичок здорового способу життя й організації спортивної роботи зі школярами. 

Університет має сучасний навчально-спортивний комплекс імені 

Ю.М. Пояркова, лижну базу, спеціалізовані зали та спортивні майданчики, 

футбольне поле зі штучним покриттям, корти для занять пляжним волейболом та 

тенісом, відкритий майданчик, обладнаний сучасними тренажерами, спортивно-

оздоровчу базу в селищі «Гайдари» Зміївського району Харківської області. 

Серед викладацького складу університету: два Заслужених працівника 

фізичної культури і спорту України (Олійник М. О., Одокієнко І. І.), три 

Заслужених тренера України (Одокієнко І. І., Ляшенко А. М., Дєлова І. О.), два 

Заслужених майстра спорту України (Дєлова К. О., Рєпко О. О.), два міжнародних 

гросмейстери з шахів (Романова І.А.) і шашок (Єсіна Н.О.), три Майстри спорту 

міжнародного класу, шістнадцять Майстрів спорту. Щорічно професорсько-

викладацький склад факультету фізичного виховання і спорту проходить 

підвищення кваліфікації (в тому числі й міжнародне), організовує, проводить і бере 

участь у науково-практичних конференціях з питань фізичної культури і спорту. 

Викладачі, що опікуються проблемами фізичної культури населення мають 

високоцитовані наукові публікації у наукометричних базах. 

Фізкультурно-оздоровча, просвітницька, а також спортивно-масова робота в 

університеті щорічно проводиться протягом усього навчального року у 

різноманітних формах. Традиційно вона здійснюється спортивним клубом, 

кафедрами фізкультурного спрямування та факультетом фізичного виховання і 

спорту. І відбувається за такими напрямами: організація занять з фізичного 

виховання на непрофільних факультетах; організація навчально-тренувального 

процесу на факультеті фізичного виховання і спорту; щорічна Спартакіада 

Університету; участь в обласних щорічних змаганнях «Спорт протягом життя» 

серед ЗВО Харківської області; участь у студентських та інших змаганнях від 

обласного до міжнародних рівнів. 



Згідно з розпорядженнями про організацію навчального процесу в ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди у 2021/2022 н.р. більше 1000 студентів І-ІІ курсів мали 

можливість відвідувати заняття з фізичного виховання, в обсязі 2 години на 

тиждень і додатково займатися у спортивних секціях. У зв‟язку з форс-мажорними 

обставинами останніх років, як в off-line так і online форматах. 

Заняття з фізичного виховання в університеті організовані за традиційною 

формою навчання, на спортивних майданчиках та спортивних залах, а також на 

дистанційних платформах. За допомогою платформ Meet та Zoom відбуваються 

практичні заняття. Також викладачі спілкуються із здобувачами освіти на 

платформі університету Moodle. Тут розміщується теоретичний та методичний 

матеріал за темами передбаченими навчальними програмами з «Фізичного 

виховання». Викладачі знімають, монтують, завантажують відео практичних 

занять, розробляють нові тести з теоретичної, методичної та фізичної 

підготовленості здобувачів вищої освіти задля отримання зворотного зв‟язку в 

асинхронному форматі навчанні.    

З вересня 2021 р. по лютий 2022 р., за дотриманням санітарних та 

карантинних вимог здобувачі вищої освіти університету мали можливість 

безоплатно займатися у спортивних секціях з різних видів спорту. У цьому році 

працювали збірні команди університету: з волейболу серед жінок, команда вищої 

ліги чемпіонату України (тренер – старший викладач Стрельникова Є.Я.); з 

фехтування (заслужений тренер України Одокієнко І.І.); з художньої гімнастики 

(доценти Голенкова Ю.В. та Санжарова Н.М.). Також працювали секції з 

бадмінтону, настільного тенісу, шахів, шашок, спортивного орієнтування 

(викладачі кафедри фізичного виховання), з баскетболу серед дівчат і чоловіків, 

футболу та футзалу, легкої атлетики, спортивної боротьби (викладачі кафедр 

факультету ФВіС), групи фізкультурно-оздоровчого спрямування.  

У звітний період було проведено наступні фізкультурно-оздоровчі та 

спортивні  заходи: урочисте відкриття Спартакіади ХНПУ імені Г.С. Сковороди з 

нагородженням переможців минулорічної Спартакіади; олімпійська зарядка; 

змагання з естафетного бігу серед чоловіків та жінок усіх факультетів; дистанційні 

челленджі «Фізкультуримо вдома», «Фізра на карантині», «Ні - війні! Спорту-Так!» 

тощо, в яких взяли участь близько 1000 здобувачів вищої освіти.  

Здобувачі першого року навчання не профільних факультетів (юридичного, 

історичного, іноземної філології) пройшли теоретичну, методичну та практичну 

підготовку з організації туристичного походу вихідного дня. Навчилися: планувати 

маршрут, планувати кошторис та організовувати і проводити конкурси, фізичні 

вправи та забави на природі, полосу першкод, готувати куліш, організовувати та 

виконувати номери художньої самодіяльності тощо.  

Університет плідна співпрацює з відділенням НОК України в Харківській 

області, громадськими спортивними об‟єднаннями, спортивними школами і бере 

активну участь в організації та проведенні олімпійських уроків, зустрічах з 

видатними спортсменами, тренерами, науковцями. Колектив університету 

долучився до всіх заходів, що відбувалися в області. В університеті проводилися 

заходи з нагоди Міжнародних Днів студентського спорту та створення 

Міжнародного Олімпійського Комітету. Ректорат, співробітники, професорсько-

викладацький склад, здобувачі освіти та члени їх родин долучилися до участі у   



 



 

ДОДАТОК 1. 

Інформація  

про виступ студентів ХНПУ імені Г.С. Сковороди на Чемпіонатах  

 (назва ВНЗ) 

України, Європи та світу у 2021-2022 н.р. 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім‟я 

спортсмена 

Вид спорту Дата і місце проведення Зайняте 

місце 

Обласні змагання (1,2,3 місце) 

1 Кузьменко Олександр бокс Чемпіонат Харківської області серед 

молоді,  

13-15.01.2022 

1 м. 

(+92кг.) 

2 Агапов Іван бокс Чемпіонат Харківської області серед 

молоді,  

13-15.01.2022 

1 м. 

(60 кг.) 

Чемпіонати України (1,2,3 місце) 

1 Нікітінська Олена  боротьба 

вільна 

Кубок України 

14-17.08.2021, м. Львів 

3 м. 

Викона

ла МСУ 

2 Долгов Давид  бойове 

самбо 

Кубок України 

1-2.09 2021, м. Кароліно-Бугаз 

1 м. 

3 Красніков Кіріл  бойове 

самбо 

Кубок України 

1-2.09 2021, м. Кароліно-Бугаз 

3 м. 

4 Васютін Роман бокс Чемпіонат України серед чоловіків. Еліта.  

7-11.09.2021, м. Одеса 

3 м. 

Викона

в МСУ 

5 Красніков Кіріл універсаль

ний бій 

Кубок України  

7-11.09.2021, м. Чернівці 

1 м. 

Викона

в МСУ 

6 Красніков Кіріл бойове 

самбо 

Чемпіонат України, 

18-19.09.2021, м. Київ 

1 м. 

7 Долгов Давид бойове 

самбо 

Чемпіонат України, 

18-19.09.2021, м. Київ 

1 м. 



8 Муслюмова Сабіна тхеквондо 

ВТФ 

Кубок України, 

30.09-02.10.2021, м. Одеса 

3 м. 

9 Бригіда Еріка тхеквондо 

ВТФ 

Кубок України, 

30.09-02.10.2021, м. Одеса 

3 м. 

10 Деркач Андрій фехтування Відкриті всеукраїнські змагання з 

фехтування на шпагах серед молоді на 

честь Олімпійського чемпіона Григорія 

Крісса (відбір на ЧЄ), 16-17.10.2021, м. 

Київ 

1 м. 

11 Абдієв Руслан греко-

римська 

боротьба 

Відкритий Всеукраїнський турнір пам'яті 

ЗТУ Л. Гайріяна, 

20.10.2021, м. Київ 

2 м. 

12 Плішань Анна тхеквондо 

ВТФ 

Чемпіонат України, 29-31.10.2021, м. Київ 3 м. 

13 Нікітінська Олена сумо Кубок України, 29-31.10.21,  

м. Мелітополь 

1 м. 

14 Плішань Анна тхеквондо 

ВТФ 

Командний чемпіонат України, 

5-7.11.21, м. Суми  

1 м. 

Викона

ла МСУ 

15 Бригіда Еріка тхеквондо 

ВТФ 

Командний чемпіонат України, 

5-7.11.21, м. Суми 

1 м. 

Викона

ла МСУ 

16 Муслюмова Сабіна тхеквондо 

ВТФ 

Командний чемпіонат України, 

5-7.11.21, м. Суми 

3 м. 

17 Деркач Андрій  фехтування XXIV міжнародний турнір пам‟яті ЗТУ Л. 

Авербаха 

05-07.11.21, м. Харків 

3 м. – 

особ.  

18 Огарь Кирило вільна 

боротьба 

міжнародний турнір пам'яті І. Кулика, 

20.11.21, м. Херсон 

3 м. 

19 Абдієв Руслан 

 

греко-

римська 

боротьба 

Кубок України серед юніорів, 20-21.11.21, 

м. Харків 

1 м. 

20 Агапов Іван бокс Міжнародний турнір на призи призера О.І. 

Андрія Котельника, 4-5.12.21, м. Львів 

1 м. 

21 Абдієв Руслан греко-

римська 

Чемпіонат України (U-23),  3 м. 



боротьба 20-21.01.2022, м. Запоріжжя 

22 Ісаєнко Даніїл самбо Чемпіонат України,  

29.01.2022, м. Львів 

1 м. 

23 Бригіда Еріка тхеквондо 

ВТФ 

ХVІІ літня Універсіада України, 12-

13.02.2022,  

м. Івано-Франківськ 

1 м. 

24 Довалентинова Орина тхеквондо 

ВТФ  

ХVІІ літня Універсіада України, 12-

13.02.2022,  

м. Івано-Франківськ 

2 м. 

25 Плішань Анна тхеквондо 

ВТФ 

ХVІІ літня Універсіада України, 12-

13.02.2022,  

м. Івано-Франківськ 

2 м. 

Чемпіонати Європи 

1 Нікітінська Олена сумо Кубок Європи  

3-5.09.2021, м. Ерд (Угорщина) 

3 м. 

2 Красніков Кіріл бойове 

самбо 

Чемпіонат Європи серед дорослих, 8-

10.10.2021, м.Одеса 

1 м. 

3 Долгов Давид бойове 

самбо 

Чемпіонат Європи серед юніорів, 8-

10.10.2021, м. Одеса 

1 м. 

4 Ражба Матвій бокс Чемпіонат Європи серед молоді, 16-

23.10.2021, м. Будва (Чорногорія) 

2 м. 

5 Самойлов Роман фехтування Чемпіонат Європи серед кадетів, 3-7.03..22,  

м. Нові Сад  

 

6 Деркач Андрій фехтування Чемпіонат Європи серед молоді U-23, 06-

09.06.22,  

м. Таллінн, Естонія  

2 м. 

Чемпіонати, Етапи та Кубки світу 

1 Ражба Матвій бокс Міжнародний турнір класу «А» 39 «Золота 

рукавиця»,  

1-5.09.2021,  

м. Суботиця, Сербія 

1 м. 

2 Нікітінська Олена  пляжна 

боротьба 

Чемпіонат світу серед юріорок, 24.09.2021, 

Румунія  

1 м. 



 

3 Горбачук Євгеній фехтування Етап світу. «Кубок світу»,  

19-21.11.21, м. Берн, Швейцарія 

 

4 Самойлов Роман фехтування Етап Кубку світу серед юніорів, 4-5.12.21,  

м. Люксембург 

10 м. – 

особ. 

5 Нікітінська Олена сумо  Міжнародний турнір, 23-24.01.2022, м. Ерд 

(Угорщина) 

1 м. 

6 Абдієв Руслан греко-

римська 

боротьба 

Міжнародний турнір пам‟яті МС СРСР Є. 

Трухіна,  

24-25.01.2022, м. Запоріжжя (Україна) 

1 м. 

7 Самойлов Роман фехтування Кубок світу серед юніорів,  

5-6.02.2022, м. Белград (Сербія) 

3 м. – 

ком. 

8 Ражба Матвій бокс Етап Кубку світу. 66 міжнародний турнір 

класу А серед дорослих “Bocakai Istvan 

Memorial”, 7-13.02.2022,  

м. Дебрецен (Угорщина) 

2 м. 

9 Самойлов Роман фехтування Етап Кубоку світу серед юніорів, 19-

20.02.2022,  

м. Вінтертур (Швейцарія) 

3 м. – 

ком. 

10 Нікітінська Олена вільна 

боротьба 

Міжнародний турнір, 18.03.22, м. Карліно, 

Польща 

3 м. 

11 Захаров Олексій плавання в 

ластах 

Кубок світу, 1-2.04.22, Італія 1 м., 2 м. 

12 Самойлов Роман фехтування Чемпіонат світу з фехтування серед 

юніорів, 8-10.04.22, 

 м. Дубаї (ОАЕ)  

5 м. 

13 Абдієв Руслан греко-

римська 

боротьба 

Міжнародний турнір,  

13-14.05.2022, Хорватія 

1 м. 

14 Нікітінська Олена сумо  Міжнародний турнір, 19.05.22, Німеччина 1 м. 

15 Ражба Матвій бокс Міжнародний Турнір класу А "Кубок 

Акрополіса" , 19.06.22, м. Афіни, Греція 

1 м. 


