
Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

професора В.С.Бакірова  

про результати організації фізичного виховання та розвитку спорту в 

університеті  у 2018 році 

 

 



 2 

 

У 2018 навчальному році в університеті розпочато роботу з реалізації 

«Програми розвитку фізичної культури та спорту», розрахованої на 2018–2021 

роки.  

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. Реформування вищої освіти, наслідком якого було вилучення 

дисципліни «Фізичне виховання» як обов’язкової з навчальних планів на 

перших курсах, значно зменшило кількість студентів, котрі займаються 

фізкультурно-оздоровчою діяльністю в університетських спортивних спорудах. 

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 у 2018 році такою 

можливістю скористалися лише близько 2 500 студентів. 

Минулого року зусиллями ректорату, студентської профспілкової 

організації і кафедри фізичного виховання та спорту продовжено роботу з 

обладнання та забезпечення інвентарем спортивних кімнат у студентських 

гуртожитках № 6, № 9 та № 10, де студенти за місцем проживання мали змогу 

займатися поліпшенням стану свого здоров’я засобами фізичної культури.  

Основою спортивно-масової діяльності в університеті є якісно 

спланована робота спортивних секцій і фізкультурно-оздоровчих груп, а також 

система спортивних змагань серед факультетів. У 68-й Спартакіаді 

університету взяли участь 733 студенти. У першій групі факультетів у 

комплексному заліку Спартакіади перемогла команда економічного 

факультету, друге місце посіла команда факультету міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу, третє – медичного факультету. У другій 

групі перемогли студенти екологічного факультету, друге місце посіли 

студенти фізико-енергетичного факультету, третє – біологічного факультету.  
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Крім традиційної студентської Спартакіади, було проведено: спортивне 

свято першокурсників; кубки студентського профкому з настільного тенісу, 

волейболу, бадмінтону та чирлідингу. У 19-му кубку ректора з міні-футболу, в 

якому разом зі студентами змагалися і випускники університету, вперше за 

історію цього турніру перемогли студенти факультету радіофізики, біомедичної 

електроніки та комп’ютерних систем. Проведено багато спортивних турнірів на 

факультетах, а також турнір з міні-футболу серед іноземних студентів 

Інституту міжнародної освіти. Напруженість боротьби за перемогу в кожному 

турнірі та активна підтримка вболівальниками своїх команд свідчать про 

зростання протягом останніх років інтересу до змагальних занять фізичною 

культурою та спортом в університеті як серед студентської молоді, так і серед 

працівників університету.  

Провідні спортсмени університету у 2018 році досягли значних успіхів у 

спортивних змаганнях найвищого рівня. Студентка соціологічного факультету 

Марина Литовченко стала чемпіонкою світу у змаганнях з настільного тенісу. 

Олена Борисенко (соціологічний факультет) стала багаторазовою призеркою 

чемпіонатів України та Всеукраїнських змагань зі стрільби з лука. 

Срібним призером юніорського чемпіонату Європи зі стрільби з лука став 

Микита Кравчук (фізико-енергетичний факультет), який виконав на цих 

змаганнях норматив майстра спорту України міжнародного класу. Микита 

також переміг у загальному заліку юніорського кубку Європи. 

Олег Першин (юридичний факультет) та Максим Зіновьєв (факультет 

геології, географії, рекреації і туризму) стали призерами чемпіонату Європи з 

таеквон-до ІТФ, багаторазовими переможцями чемпіонату та кубку України. 

Обидва студенти також є майстрами спорту України міжнародного класу. 

Студентки нашого університету стали срібними та бронзовими призерами 

чемпіонату Європи з чирлідингу у номінаціях «Чер-Данс-дует» та «Чер-Данс-

команда». Протягом навчального року дівчата також неодноразово перемагали 

та ставали призерами Всеукраїнських змагань, отримали понад 100 медалей 

різного ґатунку. 
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Понад 300 студентів університету займаються у групах спортивного 

виховання. Минулого року переможцями обласної студентської Спартакіади 

стала команда Каразінського університету з футзалу, серед призерів цих 

змагань – чоловічі команди з баскетболу та волейболу, бадмінтону, настільного 

тенісу, шахів, чирлідингу та скелелазіння. У загальнокомандному заліку 

університет посів сьоме місце серед ЗВО Харківщини, однак слід зазначити, що 

не було проведено змагань з пляжного волейболу та боксу, що суттєво 

вплинуло на загальнокомандні результати. 

Команди з ігрових видів спорту успішно виступали в обласних 

студентських лігах. Волейболісти стали переможцями таких змагань, а 

баскетболісти вибороли друге місце.  

Вперше в історії команда Каразінського університету стала чемпіоном 

України з футзалу серед закладів вищої освіти. Слід відзначити не лише 

яскраву і впевнену перемогу нашої команди, але й вдалу організацію фінальної 

частини цього турніру, що відбулася у Харкові.  

Щодо стану спортивних споруд ХНУ імені В. Н. Каразіна: університет 

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

споруди фехтувального сектору спорткомплексу «Каразінський». Минулого 

року завершено капітальний ремонт спортивної зали фізико-технічного 

факультету.  

Водночас, спортивна інфраструктура університету потребує 

реконструкції і капітального ремонту. Наразі розробляється комплексний 

проект реконструкції спорткомплексу, спортивних зал у навчальних корпусах 

на майдані Свободи – і протягом найближчих трьох років планується провести 

ці масштабні роботи. Вони, хоча і потребують значних фінансових витрат, але є 

вкрай необхідними для нашого університету. На спорткомплексі розпочато 

роботу з огородження території та ремонту тренажерної зали, на початку 2019 

року заплановано розпочати ремонт душових та зали боксу, а також зали 

настільного тенісу та бадмінтону у Північному навчальному корпусі.  
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Усе це свідчить про те, що нам потрібно кардинально змінити підхід до 

розвитку фізичної культури і спорту в університеті, експлуатації наших 

спортивних споруд – як для потреб студентів та працівників, так і для надання 

комерційних фізкультурно-оздоровчих послуг, що мають компенсувати витрати 

на утримання спортивних об’єктів значно більшою мірою, аніж це було 

минулого року. 

 

 

 Ректор          В. Бакіров 

 


