Звіт про стан фізичного виховання та спорту в Харківському
національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди
за 2016/2017 н.р.
Фізичне виховання і спорт в університеті є міцним оздоровчим
фактором студентської молоді, що сприяє підвищенню її фізичної
працездатності та активності у навчально-виховному процесі, а також
підготовці до майбутньої професійної діяльності.
Мета роботи з фізичного виховання – це формування у студентів
фізичної культури особистості майбутнього педагога; забезпечення
оптимального рівня фізичного стану та здоров‘я студентської молоді.
Метою спортивно-масової роботи в університеті є виховання моральновольових якостей фізичнодосконалої людини з високою творчою та
громадською позицією, а також навичок здорового способу життя.
Ректорат Університету постійно приділяє увагу фізкультурнооздоровчій та спортивній роботі, опікується здоров’ям та станом фізичного
розвитку студентства.
Університет має навчально-спортивний комплекс імені Ю.М.
Пояркова, лижну базу, спеціалізовані зали та спортивні майданчики, сучасне
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.
Безпосередньо, фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота в
університеті, здійснюється спортивним клубом, кафедрами фізкультурного
спрямування, деканатом факультету фізичного виховання і спорту. Вона
проводиться за такими напрямами: організація занять з фізичного виховання
на непрофільних факультетах; організація навчально-тренувального процесу
на факультеті фізичного виховання і спорту; Спартакіада Університету;
участь в обласних щорічних змаганнях «Спорт протягом життя» серед ВНЗ
ІІІ-ІV р.а. Харківської області; участь у студентських та інших змаганнях від
обласного до всесвітнього рівнів.
У 2016/2017 навчальному році майже 2,5 тисячі студентів І-ІV курсів
відвідували заняття з фізичного виховання.
Серед викладачів: 2 Заслужених працівника фізичної культури і спорту
України, 4 Заслужених тренера України, 4 Заслужених майстра спорту, 3
Майстри спорту міжнародного класу, 20 Майстрів спорту. Щорічно
професорсько-викладацький склад проходить підвищення кваліфікації, бере

участь у науково-практичних конференціях з питань фізичної культури і
спорту.
Спортивна робота в університеті проводиться протягом всього
навчального року і здійснюється у різноманітних формах. За звітний період
було проведено 24 спортивних заходи в яких взяли участь близько 2500
студентів.
За звітний період в університеті:
1.
Проведено Спартакіаду Університету з 15 видів (8 – серед хлопців, 7 –
серед дівчат) згідно з Календарем спортивно-масової та оздоровчої роботи
затвердженого ректоратом. У фінальному етапі цих змагань взяли участь 775
студентів, з них 432 хлопців та 343 дівчат. Факультети переможці в окремих
видах нагороджені грамотами та Кубками.
У командному заліку факультетів серед хлопців та дівчат 1 місце виборов
фізико-математичний факультет; 2 місце у хлопців факультету іноземної
філології та дівчат факультету початкового навчання; 3 місце у хлопців
історичного та дівчат природничого факультетів. Переможцями
загальнокомандного заліку стали 1 м. – фізико-математичний факультет; 2 м.
– факультет початкового навчання; 3 м. – історичний факультет.
2.
На базі університету відбулися традиційні спортивно-патріотичні ігри
на Кубок Отамана для студентів та школярів міста Харкова; турнір з
волейболу серед чоловічих команд Харківських вишів, присвячений ювілею
олімпійського чемпіона Ю.М. Пояркова. Ректорат підтримує проведення
спортивних змагань та свят громади Харківської області на території
університету (Чемпіонат України з футболу серед дітей, Всеукраїнські
змагання з гандболу, Чемпіонат Європи з триатлону, тощо).
3.
Сорок дві збірні команди університету з 35 видів спорту взяли активну
участь в обласних щорічних змаганнях «Спорт протягом життя» серед ВНЗ
ІІІ-ІV р.а. Харківської області.
Вибороли призові місця з фехтування, художньої гімнастики, пляжного
волейболу та гандболу серед жіночих команд, футзалу, спортивної
гімнастики, спортивного орієнтування, волейболу серед жіночих команд,
чирлідингу.
4.
Студенти університету успішно виступали на Всеукраїнській
Універсіаді. Право на участь у ХХІХ літній Всесвітній Універсіаді 2017 року
(м. Тайбей), вибороли студенти Сич Ян та Свічкар Роман (фехтування),
Будянська Аліна (художня гімнастика).
5.
Близько 100 разів наші студенти підіймалися на п’єдестал пошани
Чемпіонатів України, були учасниками Європейських та світових змагань з:
фехтування, синхронного плавання, плавання в ластах, художньої
гімнастики, самбо, тхеквондо, триатлону, кікбоксінгу, спортивного

