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У 2015-2016 навчальному році кафедра фізичного виховання та 

спорту проводила спортивно-орієнтоване фізичне виховання шляхом 

організації груп з видів спорту з урахуванням інтересів студентів та 

можливостей спортивних споруд університету. Незважаючи на реформу 

вищої освіти, наслідком якої було  вилучення дисципліни «Фізичне 

виховання», як обов’язкової, з навчальних планів на перших курсах, понад 

5100 студентів обрали таку форму занять з фізичного виховання. Особливою 

популярністю серед студентів користуються аеробіка та атлетична підготовка 

в тренажерних залах. Популярні також волейбол, баскетбол, міні-футбол, 

теніс, настільний теніс, бадмінтон та бокс. Значно зросла кількість студентів, 

які займаються стрільбою з лука. Система організації навчального процесу з 

фізичного виховання дає змогу кожному студенту університету реалізувати 

свої потреби у сфері фізичної культури та спорту впродовж усього терміну 

навчання.  

Але проблема фізичного виховання студентів в університеті 

потребує вирішення, особливо це стосується занять студентів на першому 

курсі. Фактичне скасування обов’язкових занять не сприяє формуванню 

фізичної культури першокурсника, ускладнює проведення традиційних 

студентських змагань. Особливо це помітно під час проведення занять зі 

студентами спеціального відділення: студенти-першокурсники практично не 

відвідують занять, оскільки вони є факультативними. А кількість студентів, 

які мають відхилення у стані здоров’я, щороку зростає. Лише на другому та 

третьому курсах наразі їх налічується понад 500 осіб. Трохи краща ситуація з 

відвідуванням навчальних занять ну основному відділенні, але й там лише 

13,8% студентів активно приймають участь у навчальному процесі, ще 45,4% 

відвідали менше половини занять, а 40,8% взагалі не приступили до занять. 



Оскільки у 2016-2017 навчальному році заняття з фізичного 

виховання передбачено як факультативні на першому та другому курсі, а 

обов’язкові заняття - лише на третьому курсі, можна прогнозувати подальше 

скорочення кількості студентів, які будуть займатися фізичним вихованням 

на університетських спортивних спорудах.  

Минулого навчального року році зусиллями ректорату, студентської 

профспілкової організації і кафедри фізичного виховання та спорту 

продовжено роботу спортивних кімнат у студентських гуртожитках № 9 та 

№ 10, де студенти мали змогу займатися фізичною культурою за місцем 

проживання.  

Основою спортивно-масової роботи в університеті стала якісно 

спланована робота спортивних секцій і фізкультурно-оздоровчих груп, а 

також система спортивних змагань серед факультетів. У 66-й Спартакіаді 

університету взяли участь 1 097 студентів. У першій групі факультетів у 

комплексному заліку Спартакіади перемогла команда економічного 

факультету, друге місце посіла команда медичного факультету, третє – 

факультету математики та інформатики. У другій групі перемогли студенти 

біологічного факультету, друге місце посіли студенти екологічного 

факультету, третє – факультету комп’ютерних наук.  

Крім традиційної студентської Спартакіади, було проведено: 

спортивне свято першокурсників; кубки студентського профкому з 

настільного тенісу, волейболу, баскетболу, бадмінтону та черліденгу; 17-й 

кубок ректора з міні-футболу, в якому разом зі студентами змагалися 

випускники університету. Значно розширилась програма Спартакіади 

студентських гуртожитків та багато спортивних турнірів на факультетах. 

Напруженість боротьби за перемогу в кожному турнірі та активна підтримка 

вболівальниками своїх команд свідчать про зростання протягом останніх 

років інтересу до занять фізичною культурою та спортом в університеті, 

причому як серед студентської молоді, так і серед працівників університету.  



Провідні спортсмени університету у 2015-2016 навчальному році 

досягли значних успіхів у спортивних змаганнях найвищого рівня. 

Учасниками Всесвітньої універсіади в Кваджу (Корея) були тенісисти  Марат 

Дев’ятьяров (факультет іноземних мов) та Владислав Орлов (економічний 

факультет), а також Максим Поляков (факультет іноземних мов, гольф), 

причому їхню участь у цих змаганнях повністю забезпечено університетом. 

Студентка соціологічного факультету Марина Литовченко, яка входить до 

складу національної паралімпійської збірної команди України з настільного 

тенісу, стала бронзовим призером чемпіонату Європи  і отримала ліцензію на 

участь у Паралімпіаді-2016, що відбудеться наступного року в Ріо-до-

Жанейро. Переможцем етапу Кубку світу з таеквон-до ІТФ став Олег 

Першин (юридичний факультет). О. Першин разом з Максимом Зіновьєвим 

(факультет ГГРТ) на чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТФ стали дворазовими  

срібним призером. 

Беззаперечно найвищим досягненням університетських спортсменів у 

минулому навчальному році є виступ Олени Борисенко (соціологічний 

факультет) у складі збірної команди України на чемпіонаті світу зі стрільби з 

лука, де вона виборола золоту медаль у командних змаганнях. У листопаді 

Олені було присвоєно спортивне звання «Майстер спорту України 

міжнародного класу зі стрільби з лука». Зазначимо, що до вступу на 

соціологічний факультет Олена взагалі не займалася спортом, її досягнення – 

результат спортивно-орієнтованого фізичного виховання та роботи її тренера 

– викладача кафедри фізичного виховання та спорту В. О. Галазюка. У 2016 

році Олена разом зі своєю однокурсницею , Вікторією Петросян, стала 

чемпіонкою України, пермогла у кількох Всеукраїнських турнірах, стала 

призером етапу Гран-Прі Європи.  

Звання «Майстер спорту України» присвоєно Олександру Аніщенку 

(факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, 

пауерліфтинг) та Олександру Світличному (економічний факультет, 

плавання). 



Понад 400 студентів університету займаються у групах спортивного 

виховання. У 2015-2016 навчальному році поновлено повноцінне проведення 

обласної студентської Спартакіади, переможцями якої стали команди 

Каразінського університету з тенісу, футзалу, черлідингу та пляжного 

волейболу (чоловіки). Серед призерів цих змагань – команди з баскетболу 

(чоловіки), пауерліфтингу, бадмінтону, настільного тенісу, шахів та 

фехтування. У загальнокомандному заліку університет посів п’яте місце 

серед ВНЗ Харківщини. 

Команди з ігрових видів спорту успішно виступали в обласних 

студентських лігах. Волейболісти стали переможцями таких змагань, а 

баскетболісти вибороли друге місце.  

На Всеукраїнських студентських спортивних змаганнях команда 

університету з футзалу посіла друге місце у студентському чемпіонаті 

України, а баскетболісти стали третіми у дивізіоні «Схід» студентської 

баскетбольної ліги України. 

Щодо стану спортивних споруд університету: університет має дві 

кращі в Україні спеціалізовані бази – тенісний комплекс «Унікорт» та 

споруди фехтувального клубу «Уніфехт». Але значна частина 

спорткомплексу на цей час потребує капітального ремонту. Особливо це 

стосується стану трибун на стадіоні, приміщень під трибунами та 

комунікаційних систем. Капітальний ремонт зали боротьби розпочато ще у 

2014 році, але ремонтні роботи проводяться вкрай повільно і не зовсім 

якісно. У бюджеті університету на 2016 рік передбачено кошти на 

реконструкцію трибун стадіону спорткомплексу «Каразінський».  

Розпочато ремонт спортивної зали фізико-технічного факультету. 

Окремі ремонтні роботи проведено у спортивних залах Головного і 

Північного навчальних корпусів (пл. Свободи, 6). 


