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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І 

СПОРТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ, НАУКОВІЙ ТА 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ 

 

Навчальна робота кафедри фізичного виховання і спорту (далі – КФВС) 

проводиться відповідно до напряму підготовки здобувачів вищої освіти 017 

«Фізична культура і спорт» і вибіркової дисципліни «Спортивне 

вдосконалення». 
Наказом ректора СумДУ № 0653-І від 6 серпня 2020 р. тимчасово призупинено 

заняття з дисципліни  «Фізичного виховання» на період запровадження карантинних заходів. 

Згідно рішення вченої ради СумДУ від 11 листопада 2021р. дисципліна «Фізичне виховання»  

за вибором виду рухової активності» обсягом 5 кредитів ЄКТС як окрема складова не 

виділяється.  

Таблиця 1.1 – Обсяги навчальної роботи КФВС (кількість годин)  
2019/2020 

 навчальний рік 

2020/2021 

 навчальний рік 

2021/2022 

 навчальний рік 

11707,55 4816,8* 4391,65* 

Примітка: * навчальне навантаження напряму підготовки здобувачів вищої освіти 

017 «Фізична культура і спорт» + кількість годин вибіркової дисципліни «Спортивне 

вдосконалення» (мають право обрати студенти, яким присуджена кваліфікація «І спортивний 

розряд» і вище)  

На 2022–2023 н. р. кафедрою подано для включення у каталог вибіркових 

дисциплін для всіх спеціальностей (за винятком спец. 017 «Фізична культура і 

спорт»), наступні дисципліни: «Професійно-прикладна фізична підготовка 

майбутніх фахівців»; «Основи аквафітнесу»; «Сучасні фітнес-технології у 

підготовці фахівців»; «Кросфіт (силовий фітнес)»; «Основи самозахисту»; 

«Основи бадмінтону». Навчальні дисципліни мають викладатися у спортивних 

спорудах в оф-лайн режимі, за умови карантинних обмежень – в он-лайн, з 

розкриттям методики підготовки у зазначених видах рухової активності. Наразі 

триває розробка моделі організації фізичного виховання в умовах змін, 

спричинених пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. 

         Штат кафедри. Штатний розрахунок КФВС, який представлений у 

табл.1.2, розрахований як для випускної кафедри, що забезпечує напрям 

підготовки здобувачів вищої освіти спецальності 017-Фізична культура і спорт.  

Таблиця 1.2  Кількість ставок на КФВС 
2019/2020 

навчальний рік 

2020/2021 

навчальний рік 

2021/2022 

навчальний рік 

19,83 8,29* 7,58* 

Примітка: * штатне забезпечення напряму підготовки здобувачів вищої освіти 017 

«Фізична культура і спорт»  

У табл. 3.1. представлена професійно-орієнтована складова спортивної 

кваліфікації викладачів кафедри, яка враховуюється при практичній підготовці 

майбутніх тренерів, визначення керівників спортивних спеціалізацій, 

можливості організації підвищення спортивної майстерності на випусковій  

кафедрі. 
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Таблиця 1.3 – Професійно-орієнтована складова  -  спортивна кваліфікація 

науково-педагогічних працівників КФВС 

Рік 

Кількість науково-педагогічних працівників кафедри, які мають спортивні 

звання, почесні звання України, науковий ступінь 

Кількість 

НПП 

Кандидат у 

майстри 

спорту 

Майстер 

спорту 

України, 

СРСР 

Майстер 

спорту 

України 

міжн.кл. 

Заслужений 

працівник 

фізичної 

культури і 

спорту 

України 

Із 

науковими 

ступенями 

2019 23 6 12 1 1 12 

2020 12 4 6  1 11 

2021 10 2 6 – 1 9 

 

На кафедрі впроваджено внутрішньокафедральний рейтинг викладачів 

(табл. 1.4.), за результатами якого надаються пропозиції щодо продовження 

контрактів ПВС та розподілу штатних одиниць. 

Із таблиці видно, що у 2021 році на кафедрі  90% викладачів із науковими 

ступенями, з них:  докторів – 10 %; доцентів – 60%. По виконанню ліцензійних 

умов один викладач має 3 п., чотири – 4 п., інші – 5 п. і більше. Оцінку за 

профорієнтаційну роботу нижче середнього показника мають 7 викладачів. 

Спортивну роботу не проводять 4 викладача кафедри. Штатні викладачі кафедри 

не залучені до надання платних спортивних послуг.  

Публікаційна активність. Викладачами опубліковано 1 навчально-

методичні посібники, 7 методичних вказівок/конспектів лекцій/практикумів, 2 

статті у виданнях, що належать до БД Scopus та WoS, 12 статей у наукових 

фахових виданнях, 10 тез викладачів і 34 тез у співавторстві зі студентами, 16 

одноосібних тез студентів. 

Англомовна підготовка викладачів. Чотири викладача мають сертифікати 

відповідності знання іноземної мови на рівні В2. 

Профорієнтаційна робота. За результатами вступної компанії 2021р. на 1 

курс спеціальності017 «Фізична культура і спорт» освітнього ступеня 

«бакалавр» зараховано 26 осіб, у т. ч. іноземний україномовний студент; до 

магістратури вступило 22 особи, з них питома вага здобувачів з інших закладів 

вищої освіти склала – 13,6 %; за ОНП «Доктор філософії» зараховано 3 особи. 

Результати профорієнтаційної роботи викладачів представлені у табл.1.5, 1.6. 

 У звітному році не вдалося: залучити викладачів до програм міжнародного 

співробітництва, виконання наукових робіт за договірною тематикою, до участі 

в конкурсах педагогічних інновацій, до роботи з популяризації рухової 

активності у навчальних підрозділах університету; вибороти призове місце на ІІ 

етапі  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт спеціальності 017 

«Фізична культура і спорт»; започаткувати проведення інструментальних 

досліджень здобувачами освіти та аспірантами із використанням лабораторного 

обладнання НН МІ та Університетської клініки; створити кадровий резерв 

викладачів кафедри. 

Виконання завдань із інноваційною складовою представлені в табл. 1.7. 



 

Таблиця 1.4 – Рейтинг викладачів КФВС за внутрішньокафедральною методикою розрахунків станом на 29.12.2021 р. 

№  

з/п 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

Вчений 

ступінь

/звання 

Навантаження  

викладачів  
Ліцензійні умови 
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№ пунктів 

ліцензійних  

умов 

К
іл

ь
к

іс
т
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у

н
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т
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г
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1 Сергієнко В.М. 
Докт.н./

доц. 
0 557,4 557,4 0,99 1,7,9,10,12,14,19,20 8 4,0 0,8 1 0,5 0 0,2 5,5 1 

2 Пилипей Л.П. 
Докт.н./ 

проф. 
0 306,95 306,95 0,61 1,7,8,9,12,14,19,20 8 4,0 0,3 1 0,5 0 0,1 4,9 2 

3 Король С.А. К.н./доц. 72 476,65 548,65 1 1,3,4,10,12,14 6 3,0 0,7 1 0,4 0 0,5 4,6 3 

4 Долгова Н.О. К.н./доц. 0 535,95 535,95 0,91 1,2,7,12,14 5 2,5 0,2 1 0,5 0 0,3 3,5 4 

5 Сірик А.Є. - 180 136 316 0,53 12,14,19 3 1,5 0,5 2 0,9 0 0,5 3,4 5 

6 Петренко О.П. Канд. н. 0 468 468 0,79 1,3,5,12,14 5 2,5 0,4 - 0 0 0,2 3,1 6 

7 Бурла А.О. Канд.н 36 369,15 405,15 0,69 3,12,14,19 4 2,0 0,1 1 0,2 0 0,5 2,8 7 

8 Возний А.П. К.н./доц. 72 44,75 116,75 0,20 1,3,12,14 4 2,0 0,2 1 0 0 0,5 2,7 8 

9 Остапенко Ю.О. Канд.н. 0 345 345 0,62 7,12,14,19 4 2,0 0,2 - 0 0 0,1 2,3 9 

10 Стасюк Р.М. К.н./доц. 86 331,8 417,8 0,70 1,12,14,19 4 2,0 0,1 - 0 0 0,1 2,3 10 

Сумісники 

11 Корж С.О. - 0 34 34 0,06 12,14,19 3 1,5 1,5 1 1 0 0,6 4,6 1 

12 Босько В.М. Канд.н.  0 147,5 147,5 0,25 1,5,12,14 4 2,0 0,5 1 0,9 0,5 0,6  4,5 2 

13 Петренко Н.В. Канд.н. 0 92,5 92,5 0,16 1,3,12,14 4 2,0 0,1 - 0 0,5 0,1 2,7 3 

Всього: 446 3945,6 4391,65 7,58 

Примітки: * – професійна активність (k=0,5); профорієнтаційна робота (k=0,2); спортивна успішність (k=0,1); позанавчальна та 

спортивно- організаційна робота (k=0,1); платні послуги (k=0,1) 
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Таблиця 1.5 – Кількість зарахованих спортсменів за результатами 

профорієнтаційної роботи викладачів КФВС   
№ 

п/п 
Викладачі кафедри ФВіС І курс Старші курси Магістратура 

Усього 

осіб % 

1 Сергієнко В. М. 3 2 3 8 22,8 

2 Король С. А. 7 – – 7 20,0 

3 Сірик А. Є. 5 – – 5 14,3 

4 Петренко О. П. 4 – – 4 11,4 

5 Пилипей Л.П. 2 – 1 3 8,5 

6 Долгова Н. О. 1 – 1 2 5,7 

7 Остапенко Ю. О. 2 – – 2 5,7 

8 Возний А. П 2 – – 2 5,7 

9 Стасюк Р. М. 1 – – 1 2,3 

10 Бурла А. О. 1 – – 1 2,3 

Усього 28 2 5 35 

 

Таблиця 1.6 – Кількість осіб, які вступили до СумДУ за результатами 

профорієнтаційної роботи сумісників КФВС 
№ 

п/п 
Викладачі-сумісники І курс Старші курси Магістратура 

Усього 

осіб 

1 Босько В. М. 5 0 0 5 

2 Корж С. О. 12 0 3 15 

3 Петренко Н. В. 1 0 0 1 

 

Таблиця 1.7  Виконання завдань КФВС у 2021 році для вдосконалення 

освітнього процесу та професійної роботи з інноваційною складовою  
№ 

з/п 
Завдання Виконання 

1 Реалізація спортивно-оздоровчої роботи та 

освітнього процесу кафедри здійснювати у 

відповідно до інновацій Стратегічного плану 

розвитку СумДУ на 2020-2026 роки 

Виконано частково (заняття з дисципліни 

«Фізичне виховання» не проводилися, а 

позанавчальна спортивна робота 

проводилася епізодично) 

2 Підготовка пропозицій щодо якісного 

кадрового забезпечення та інноваційних 

підходів до  «Фізичного виховання», як 

дисципліни за вибором студента, яка 

повинна викладатися після карантину 

Розробляється модель реалізації фізичного 

виховання після зняття карантинних 

обмежень. Кадрове забезпечення 

вибіркових дисциплін КФВС відповідає 

профільній підготовці викладачів 

3 Вдосконалити робочу програму дисципліни 

«Фізичне виховання» з урахуванням 

мотиваційної складової здобувачів вищої 

освіти, їх інтересів щодо вибору рухової 

активності та диференційованого підходу до 

фізичних навантажень, системи оцінювання, 

забезпечення якості викладання.  

Виконано. Вперше студенти, які мають 

кваліфікацію І спортивний розряд і вище з 

різних видів спорту обирають дисципліну 

за вибором «Спортивне вдосконалення та 

займаються згідно розкладу занять 

освітнього процесу.  

 

4 Для підвищення зацікавленості студентів до 

індивідуальних та самостійних занять 

фізичною культурою і спортом спрямувати 

роботу викладачів кафедри на впровадження 

В розробці. Створено відео-комплекси для 

самостійних занять фізичною культурою, 

опубліковано навчально-методичний 

посібник для самостійних занять 
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сучасних технологій в популяризації рухової 

активності серед студентської молоді. 

Створити на кафедрі постійно діючий 

консультативний он-лайн Центр допомоги 

студентам та школярам із вибором виду 

спорту в СумДУ та безпечної організації 

самостійних занять фізичною культурою 

фізичними вправами, тривають розробки 

механізмів забезпечення та стимулювання 

студентів до рухової активності. 

Створення он-лайн консультативного 

Центру допомоги студентам та школярам 

із вибором виду спорту в СумДУ 

перенесено на 2022 рю  

5 Разом із спортивним клубом забезпечити 

сталі зв’язки з ДЮСШ,  спортивними 

товариствами та спортивними організаціями 

територіальних громад для сумісного 

якісного і планомірного виконання 

профорієнтаційної роботи серед спортивної 

молоді щодо вступу в СумДУ на різні 

спеціальності 

Виконано частково. Викладачі кафедри 

закріплені за ДЮСШ м. Суми та області, 

здійснюють профорієнтаційну роботу 

через директорів, тренерів та потенційних 

спортсменів. Пропонується посилити 

роботу з ДЮСШ у 2022 р., у т. ч. в інших 

регіонах України 

6 Розробити та впровадити для випускників 

закладів освіти спортивні он-лайн конкурси, 

вікторини із мотиваційно-заохочувальною 

складовою профорієнтаційного характеру у 

форматі «Дня відкритих дверей СумДУ». 

Не виконано. Перенесено до плану роботи 

на 2022р. 

7 Налагодити профорієнтаційні комунікації з 

керівниками фізичного виховання фахових 

коледжів, у т. ч. із керівниками  циклових 

комісій коледжів, які займаються 

підготовкою фахівців фізичної культури і 

спорту. Підготувати та провести сумісно із 

ДДО та ПР для спортсменів коледжів «День 

студентського спорту» у форматі, що 

дозволений  вимогами карантину на дату 

його проведення 

Частково виконано. Проводилися зустрічі 

в режимі он-лайн зі студентами 

спеціальності «Фізична культура і спорт» 

Путивльського  та Лебединського 

педагогічних коледжів.  

8 Розробити критерії оцінювання 

профорієнтаційної роботи викладачів 

кафедри та систему заохочень її виконання 

Перенесено на 2022р. 

9 Підвищити відповідальність заступників 

деканів/директорів з фізичного виховання і 

спорту у профорієнтаційних заходах 

факультетів, інститутів. При результативній 

профорієнтаційній діяльності за освітнім 

напрямом підрозділу, ініціювати 

преміювання заступників деканів/директорів 

за рахунок коштів субрахунку підрозділу та 

інші форми заохочень 

Не виконано. Пояснюється карантинними 

обмеженнями роботи спортивних залів. 

Перенесено до плану роботи на 2022 рік. 

 

Завдання з інноваційним змістом роботи, які пропонуються включити до плану 

роботи кафедри фізичного виховання і спорту у 2022 році.  

1. Підготувати матеріали для акредитації  освітньо-наукової програми «Доктор 

філософії фізичної культури і спорту». 
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2. Підготувати матеріали щодо участі у міжнародному грантовому проекті 

Erasmus+Sport. 

3. Підвищити англомовну підготовку викладачів кафедри для налагодження 

міжнародних зв’язків, залучення іноземних студентів на навчання за спеціальністю 017 

«Фіична кульура і спорт» та участі в організації спортивно-масових заходів для іноземних 

студентів. 

2. Розробити та запровадити модель організації фізичного виховання в умовах змін, 

спричинених пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.  

3. Створити на кафедрі постійно діючий консультативний он-лайн Центр допомоги 

студентам та школярам із вибором виду спорту в СумДУ та безпечної організації 

самостійних занять фізичною культурою. 

4. Забезпечити сталі зв’язки з ДЮСШ, спортивними товариствами та спортивними 

організаціями територіальних громад як на Сумщині , так і в інших регіонах, для 

сумісного якісного і планомірного виконання профорієнтаційної роботи серед спортивної 

молоді щодо вступу в СумДУ на різні спеціальності та долучення їх, як потенційних 

роботодавців, до формування бази неакадемічних стейкхолдерів. 

5. Налагодити співпрацю з регіональним відділенням Національного олімпійського 

комітету в Сумській області у проведенні сумісних заходів у закладах освіти із 

мотиваційно-заохочувальною складовою профорієнтаційного характеру 

6. Активізувати роботу викладачів кафедри щодо профорієнтаційних комунікацій з 

керівниками фізичного виховання фахових коледжів України, у т. ч. із керівниками  

циклових комісій коледжів, які займаються підготовкою фахівців фізичної культури і 

спорту.  

7. Забезпечити виконання профорієнтаційної роботи в соціальних мережах через 

висвітлення спортивних подій, що проводяться на базі СумДУ, спортивних  

досягнень студентів, можливості поєднання занять спортом із навчанням в університеті. 

8.Підвищити профорієнтаційну роботу з випускниками бакалавратури для вступу 

до магістратури (підготовчі курси, пробне тестування, реєстрація та складання ЄВІ з 

іноземної мови), в тому числі серед студентів  інших ЗВO. 

9. Розробити критерії оцінювання профорієнтаційної роботи викладачів кафедри та 

систему заохочень її виконання. 

10.Вдосконалити програму вступних випробувань (творчого конкурсу) для 

вступників спеціальності 017- Фізична культура і спорт та розробити до неї методичні 

рекомендації. 

11.Підвищити публікаційну активність штату кафедри, зокрема за кількістю статей 

у виданнях, що відносяться до наукометричних баз Scopus та/або WoS та відповідно 

зростання кількості цитувань, що відображається в зростанні індексу Гірша. 

Співпрацювати з викладачами інших ЗВО в рамках реалізації освітніх або наукових 

проєктів, участі в конференціях, спільних публікацій у наукових виданнях Scopus та/або 

WoS для залучення їх як академічних стейкхолдерів СумДУ. 

12. Створити кадровий резерв викладачів кафедри за рахунок випускників 

магістратури та аспірантури.   
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ ТА СПОРТИВНОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-СПОРТСМЕНІВ 

 

Організація спортивної роботи. Цей рік, як і минулий 2020, для організації і 

розвитку університетського спорту, створення умов здобувачам освіти для занять 

спортом був ускладнений умовами карантину. Суттєво зменшилася кількість 

змагань на міжнародних спортивних аренах, а в Сумській області, через заборону 

масових спортивних заходів, змагання серед ЗВО не проводилися. Однак, 2021 рік 

виявився досить успішним для здобутків студентів-спортсменів СумДУ на 

всеукраїнських студентських змаганнях та чемпіонатах України з різних видів 

спорту. Вдалося залучити до різних змагань студентів, які знаходилися у 

спортивному резерві, та, завдяки їх успішній участі в чемпіонатах України,  значній 

частині кандидатам у майстри спорту вдалося виконати і підтвердити 

кваліфікаційні нормативи майстрів спорту України. 

Спортивний клуб у своєму складі має 9 профільних спортивних центрів 

(Центр спортивних єдиноборств, Центр пляжного волейболу, Центр кіберспорту, 

Центр ігрових видів спорту, Центр з зимових видів спорту, Центр з легкої атлетики, 

Центр водних видів спорту, Центр зі стрільби з луку, Центр естетичної гімнастики 

та інтелектуальних видів спорту) та забезпечує участь збірних команд СумДУ у 

змаганнях, організовує роботу спортивних секцій, разом із керівниками спортивних 

споруд займається  завантаженням спортивних об’єктів. Центри спортклубу 

розвивають 42 види спорту та забезпечують роботу понад 60 діючих спортивних 

секцій. У позабазових структурних підрозділах функціонує 7 спортивних секцій. 

Студентські збірні команди з баскетболу бадмінтону, волейболу, пляжного 

волейболу, гандболу, настільного тенісу, регбі, футзалу, футболу, флорболу, хокею 

на траві у цьому році брали участь у змаганнях у професійних та аматорських лігах 

на спортивних аренах України. У вищих лігах змагаються баскетбольна, гандбольна 

та волейбольна команди. Значна кількість здобувачів освіти була учасниками 

міжнародних змагань з легкої атлетики, стрільби з луку, спортивних єдиноборств, 

зимових та інших видів спорту. 

У студентських комплексних всеукраїнських змаганнях у 2021 році збірні 

команди СумДУ вибороли: ІІ місце у Зимовій та Літній універсіадах України 

(традиційно –  І місце в групі найбільших за контингентом студентів ЗВО України); 

І місце у Всеукраїнських пляжних студентських іграх (представлено 5 команд з 

пляжних видів спорту); І місце у Всеукраїнських змаганнях серед студентів "Cool 

race".     

Спортивні секції. Перехід студентів на дистанційну форму занять під час 

карантину, їх виїзд із кампусу за межі регіону, карантинні обмеження кількості осіб 

при одночасному відвідуванні спортивних залів ( 5 - 10 осіб, при умові,  1 особа –  

на 20 м2 площі зали) та суттєві обмеження на дозвіл організації студентських 

спортивних змагань усіх рівнів привело до зменшення кількості студентів у 

спортивних  залах, секціях та відповідно зменшення кількості секцій (Додаток А).  
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 Таблиця 2.1 – Пріоритети вибору студентами спортивної секції у 2021 році  

№ п/п 

Види спорту, які обрали 

студенти у  

2020 році 

%  

від 844 осіб 

Види спорту, які обрали 

студенти у  

2021 році 

%  

від  

777 осіб 

Р
із

н

и
ц

я
 

%
 

–
 /

 +
 

1 Авіамодельний спорт 0,71 Авіамодельний спорт 0,51 -0,20 

2 Аеробіка 0,89 Аеробіка 0,66 -0,23 

3 Армрестлінг 0,47 Армрестлінг - -0.47 

4 Атлетична гімнастика 2,13 Атлетична гімнастика 0,26 -1,87 

5 Бадмінтон 4,98 Бадмінтон 7,72 2,74 

6 Баскетбол  7,82 Баскетбол  10,42 2,60 

7 Баскетбол 3 х 3 2,01 Баскетбол 3 х 3 0,77 -1,24 

8 Біатлон 1,9 Біатлон 1,67 -0,23 

9 Бокс 0,95 Бокс 0,26 -0,69 

10 Боротьба вільна 0,83 Боротьба вільна 1,16 0,33 

11 Веслування  2,49 Веслування  1,80 -0,69 

12 Волейбол 10,55 Волейбол 8,88 -1,67 

13 Волейбол пляжний 0,47 Волейбол пляжний 0,39 -0,08 

14 Гандбол 3,67 Гандбол 4,76 1,09 

15 Дзюдо 2,96 Дзюдо 3,86 0,90 

16 Йога 0,47 Йога - -0,47 

17 Карате 0,95 Карате / Будо 0,90 -0,05 

18 Кіберспорт 4,74 Кіберспорт 2,83 -1,91 

19 Кікбоксинг 0,59 Кікбоксинг 0,64 0,05 

20 Легка атлетика 7,7 Легка атлетика 10,17 2,47 

21 Лижні гонки 1,07 Лижні гонки 1,16 0,09 

22 Настільний теніс 4,03 Настільний теніс 2,45 -1,58 

23 Оздоровча гімнастика 1,42 Оздоровча гімнастика - -1,42 

24 Пауерліфтинг 1,42 Пауерліфтинг 2,70 1,28 

25 Плавання 2,96 Плавання 3,22 0,26 

26 Регбі 1,18 Регбі 1,67 0,49 

27 Рукопашний бій 2,37 Рукопашний бій 2,45 0,08 

28 Самбо 0,24 Самбо 0,26 0,02 

29 Скелелазіння 1,18 Скелелазіння 0,51 -0,67 

30 Спортивне орієнтування 2,25 Спортивне орієнтування 2,57 0,32 

31 Спортивний бридж 0,71 Спортивний бридж 0,51 -0,20 

32 Дартс 0,95 Дартс - -0,95 

33 Стрільба з луку 3,55 Стрільба з луку 3,35 -0,20 

34 Судномодельний спорт 0,24 Судномодельний спорт 0,13 -0,11 

35 Будо 0,24 Флорбол 1,54 1,30 

36 Фітнес та його види 1,01 Фітнес та його види          0,1 -1 

37 Футбол 4,62 Футбол 5,53 0,91 

38 Футзал     11,38 Футзал     11,20 -0,18 

39 Хокей на траві 0,95 Хокей на траві 1,29 0,34 

40 Шахи/шашки 0,95 Шахи/шашки 1,80 0,85 

41             -  Велоспорт 0,13  

42             -  Ушу 0,25  
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Рисунок 2.1 – Кількість студентів, які займаються у спортивних секціях 

Заборони проведення спортивних заходів під час карантину, за винятком 

чемпіонатів України без присутності на трибунах глядачів, обов’язкова вакцинація 

для відвідування спортивних залів теж негативно вплинули на популяризацію 

університетського спорту серед студентської молоді та стали негативними 

чинниками щодо наповнення студентами спортивних секцій (рис. 2.1). У порівняні 

з 2019 р. кількість здобувачів освіти у спортивних секціях зменшилася, а саме, у 

2020 р. – на 17%, а у 2021 р. –  на 15%.  

З таблиці 2.1. видно, що більшість студентів у 2021 р. обрали  баскетбол, 

бадмінтон, біатлон, боротьбу вільну та дзюдо, гандбол, легку атлетику та інші види 

спорту, в яких спортивну роботу організовують активні тренери, а в командах є 

найбільш рейтингові та успішні спортсмени. Ці самі чинники є впливовими на 

відсутність вибору студентами таких видів спорту як дартс, фітнес, йога тощо 

Спортивні досягнення. У 2021 році 339 студентів-спортсменів, легкоатлетів, 

лижників-гонщиків, біатлоністів, стрілків із луку, дзюдоїстів та представників 

ігрових видів спорту увійшли до складу обласних, студентських та національних 

збірних команд України. У 2021 році 20 студентів-спортсменів СумДУ стали 

призерами на міжнародних спортивних аренах, а 167 здобувачів освіти – призерами 

всеукраїнських змагань (Рис. 2.2., додаток А).  На Олімпійських іграх у 2021 р. у 

Токіо серед українських олімпійців у складі національних збірних з легкої атлетики, 

єдиноборств та стрільби з луку - 5 здобувачів освіти СумДУ та 6 випускників 

університету.  

Збірні команди університету є успішними учасниками Всеукраїнських 

Універсіад, на яких вони три роки поспіль були призерами змагань у 

загальнокомандному заліку. СумДУ  – чемпіон загальнокомандної першості 

Всеукраїнської зимової Універсіади-2019, срібний призер Всеукраїнської Літньої та 

Зимової універсіади у 2021 році, а з 2015 р. по 2021 р.  –  чемпіон  Літньої 

Універсіади серед найбільших за контингентом  студентів університетів України 

(Табл.2.2.,2.3). У звітному році чисельність майстрів спорту України у порівняні з 
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2020 роком збільшилася на 50 % (у порівнянні з 2019 р. – на 35 %) і склала 81 особу 

(Рис.2.3.), що свідчить про позитивні кадрові зміни у керівництві секціями, якісний 

спортивний набір та успішну підготовку спортивного резерву.    

 

Рисунок 2.2 – Чисельність студентів-призерів у змаганнях 

загальнодержавного рівня. 

На міжнародних спортивних аренах у 2021 році змагалися понад 70 

здобувачів освіти. Серед них: 12 майстрів спорту міжнародного класу та понад 60 

– майстрів спорту України. Разом вони вибороли більше 30 нагород, а 5 із них  – 

ліцензії на Літні олімпійські ігри у Токіо. 

 

 

Рисунок 2.3 – Чисельність діючих студентів-спортсменів - майстрів спорту 
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Рисунок 2.4 – Чисельність діючих студентів-спортсменів - майстрів спорту 

України 

У 2020-2021 роках регіональні спортивні змагання серед закладів вищої 

освіти не проводились, у зв’язку з карантинними територіальними обмеженнями, 

але відбулися всеукраїнські змагання за календарем МОН України. А саме, з 9 по 

13 березня в місті Сколе (Львівська область) команди 16 вишів змагалися  в 

дисциплінах біатлону та лижних гонок у залік ІІІ Зимової універсіади України. 

СумДУ посів ІІ загальнокомандне місце (Табл.2.2) та виборов 6 призових місць. 

Таблиця 2.2 – Підсумки результатів команд Сумського державного 

університету ІІІ зимової Універсіади України 2021 року 

Місце Заклад вищої освіти 
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1 
Національний університет фізичного 

виховання і спорту 
97 94 144 176 188 186 885 

2 Сумський державний університет 110 86 108 166 163 163 796 

3 
Національний університет «Чернігівський 

колегіум» ім. Т.Г. Шевченка 
67 59 - 88 81 81 376 

4 Західноукраїнський національний університет 151 181 36 - - - 368 

5 
Харківська державна академія фізичної 

культури 
132 113 - 27 30 25 327 

 Усього:  16      ЗВО        

У 2020 році ІІ Зимова універсіада України не відбулася, у зв’язку з 

карантинними обмеженнями, а у 2019 році  на першій  Всеукраїнська зимовій 

Універсіаді СумДУ виборов І місце.  
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У 2021 році також пройшли змагання XVІ Літньої універсіади України з 15 

видів спорту. Збірні команди СумДУ вибороли І місце в категорії найбільших за 

контингентом здобувачів освіти університетів та посів ІІ загальнокомандне місце 

серед 136 закладів вищої освіти України.   

Таблиця 2.3 – Офіційні результати XVI Літньої універсіади України 2021 

року, загальнокомандна першість серед усіх закладів вищої освіти 
 

ЗВО 

Кількість видів 

спорту, де прийнято 

участь 

Кількість  

здобутих 

очок 

Зайняте 

місце 

Національний університет фізичного 

виховання і спорту України 
15 8856 І 

Сумський державний університет 12 6380 ІІ 

Харківська державна академія фізичної 

культури 
7 5606 ІІІ 

Кам’янець Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 
11 4736,5 4 

Волинський національний університет 

ім. Лесі Українки 
6 2524 5 

Західноукраїнський національний 

університет 
6 2402 6 

Придніпровська державна академія 

фізичної культури і спорту 
6 2362 7 

Черкаський національний університет 

імені Б. Хмельницького 
4 2208 8 

Національний університет 

«Чернігівський колегіум»  

імені Т. Г. Шевченка 

6 2088 9 

Чернівецький національний університет 

імені Ю. Федьковича 
5 1985 10 

Львівський державний університет 

фізичної культури імені І. Боберського 
3 183 11 

Усього : 136 ЗВО     

 

У табл. 2.4. представлена статистика участі збірних команд СумДУ у 

змаганнях XVІ літньої Універсіади України 2021 року, яка дає можливість 

визначати резервний потенціал по видам спорту та ставити відповідні завдання 

перед спортивним клубом щодо формування збірних команд у 2022 році, а також 

проаналізувати  участь заступників директорів/деканів з фізичного виховання і 

спорту навчальних підрозділів щодо формування контингенту студентів із числа 

кваліфікованих спортсменів на  факультетах/інститутах.   

У табл. 2.5. розміщено інформацію про зміну регламенту літніх універсіад за 

видами спорту, що дає можливість обрати стратегію участі збірних команд СумДУ  

в студентських спортивних змаганнях, розвивати  універсіадні види спорту.
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Таблиця 2.4 – Підсумки результатів із видів спорту СумДУ XVІ літньої Універсіади України 2021 року 
Р

ей
т
и

н
г
 

Вид спорту 
Сума 

очок 

Кількість 

учасників 

Питома вага 

очок на 

одного 

учасника 

Здобутих медалей 
Медальний розподіл серед факультетів/інститутів 

СумДУ 

золото срібло бронза 
Медичний 

інститут, 

«ФКіС» 

ТеСЕТ ЕЛіТ 
ННІ 

БіЕМ 
ІФСК 

ННІ 

Права 

1 Легка атлетика 1507 28 53.8 11 3 6 16 3 1 – – – 

2 Плавання 1065 14 76.1 – – – – – – – – – 

 

3 
Настільний 

теніс 
440 4 110.0 – – 4 2 2    – 

4 Дзюдо 1020 16 63.8 8 2 5 12 1 – – 1 1 

5 Футбол (ж) 480 14 30.0 – – 1 – – – – – – 

6 Бадмінтон 180  45.0 – – – – – – – – – 

7 Гандбол (ч) 350 14 25.0 – – – – – – – – – 

8 Гандбол (ж) 207 9 23.0 – – – – – – – – – 

9 Волейбол (ч) 324 12 27.0 – – – – – – – – – 

10 Регбі-7 (ч) 325 13 25.0 – – – – – – – – – 

11 Волейбол (ж) 192 12 16.0 – – – – – – – – – 

12 Футбол (ч) 290 18 16.0 – – – – – – – – – 

Усього 6380 160 39.9 19 5 16 30 6 1 – 1 1 

 
   

1
5
 



 

16  

Таблиця 2.5 – Підсумки участі збірних команд СумДУ у Літніх універсіадах  України(за 2013–2021 рр.) 
З

а
 р

о
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Види спорту 
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о
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3
 х

 3
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2015 * * 573 0 0 840,5 * * 280 180 216 396 0 308 300 648 396 62 0 * * * * * * 89 * 4289 І 

2017 * * 313 108 30 1448 0 0 336 275 209 324 0 269 784 0 0 454 0 596 * 98 67 42 * 212 192 5757 І 

2019 * * 452 * * 1204 247 351 * 174 174 300 159,5 618 * 0 432 451,5 72 * * * * * * 399 * 5034 І 

2021 * * 440 * * 1507 325 0 207 * * 324 192 1065 350 290 480 1020 0 * * * 180 * 0 * * 6380 І 

 

*  – вид спорту не був представлений в програмі Універсіади  

 

1
6
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Профорієнтаційна робота.  

У табл. 2.6–2.10 представлені кількісні показники профорієнтаційної 

роботи.  

Серед іноземних студентів спортивним клубом здійснюється 

профорієнтаційна робота. Частка орієнтованих на спорт іноземців залучена до 

відвідування спортивних секцій з єдиноборств, спортивних ігор, 

легкоатлетичних та зимових  видів спорту (табл. 2.6.). Більшість спортсменів 

серед студентів-іноземців – призери спортивних спартакіад та чемпіонатів із 

футзалу, футболу, гандболу,  настільного тенісу, легкої атлетики та бадмінтону. 

Спортивна підготовка  окремих спортсменів-іноземців давала можливість 

включити їх до складу збірних команд для участі у всеукраїнських студентських 

заганяннях. Футбольна команда студентів-іноземців СумДУ – дворазовий 

чемпіон України  Всеукраїнських студентських ігор серед студентів-іноземців, а 

збірні команди іноземців із регбі та бадмінтону додали переможну кількість 

залікових очок на минулих двох літніх універсіадах України. 

 

Таблиця 2.6 – Студенти-іноземці у спортивних секціях СумДУ 

Показники 
За роками 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Кількість іноземних студентів, які 

займаються у спортивних секціях 

155 

 

(9,1%) * 

115 

 

(7,2%) * 

129 

 

(6,5%) * 

Примітка. * – % від загальної кількості студентів-іноземців денної форми навчання 

 

Проте кількісні показники студентів-іноземців у спортивних секціях 

незначні. Два роки тому було заплановано започаткувати проведення 

комплексної універсіади серед студентів-іноземців та чемпіонатів із 

національних видів спорту. Ці заходи не були проведені через карантинні 

обмеження, але у 2022 році є необхідність включити їх до плану роботи. Також, 

на наш погляд, недостатньо використовується потенціал ДМО щодо 

популяризації занять спортом у СумДУ серед іноземних студентів. Тому 

плануємо у 2022 році посилити профорієнтаційну роботу із відповідними 

корективами, а кількісний показник студентів-іноземців у спортивних секціях 

підняти до 10% від загальної кількості іноземних громадян, які навчаються на 

денній формі. До цього ж пропонується спортивному клубу переглянути 

мотиваційні складові залучення тренерів, які можуть організувати роботу 

спортивної секції з іноземними студентами. 

У 2021 році понад 600 школярів відвідували заняття спортом у тренерів-

сумісників спортивного клубу з плавання, веслування, легкої атлетики, 

єдиноборств та спортивних ігор (табл. 2.7). Відвідування занять здійснюється в 

основному через формування абонементних груп, що дає можливість здійснити 

оплату праці тренерів та компенсувати витрати, пов’язані з використання 

спортивних споруд. Також до роботи секцій залучаються випускники 

спортивних шкіл через оформлення договорів із ДЮСШ на тимчасове 

користування спортивними об’єктами СумДУ (у цьому випадку роботу тренера 

з юними спортсменами оплачує ДЮСШ).  
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Таблиця 2.7 – Спортивно-орієнтована шкільна молодь, якою опікується 

спортивний клуб для підготовки до вступу у СумДУ  

Показники 
За роками 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Кількість спортсменів-школярів , із них: 611 610 625 

– кількість школярів 11 класу; 56 48 49 

– кількість школярів, які вступили на І 

курс, за винятком спеціальності «ФКіС» 
52 41 37 

 

Показники табл. 2.8., 2.9. відображають виконання планів 

профорієнтаційної роботи з шкільною молоддю та випускниками ДЮСШ.  

Таблиця 2.8 – Кількість абітурієнтів-спортсменів, які пройшли 

довузівську підготовку за програмами ДДО 

Показники 
За роками 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Кількість абітурієнтів-спортсменів, із них: 37 25 31 

– вступили до СумДУ 37 23 19 

 

Таблиця 2.9 – Випускники ДЮСШ, які брали участь у конкурсі та 

вступили на І курс 

Кількість 
За роками 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Поданих заяв до вступу  спортсменами 

ДЮСШ 
184 191 165 

Вступили на І курс, у т. ч.  

на спеціальність  «ФКіС» 
101 75 65 

         У табл. 2.10 наведені показники вступу спортсменів-випускників з інших 

ЗВО. Результат є позитивним, як для вступу в магістратуру, так і на бакалаврат. 

Таблиця 2.10 – Кількість спортсменів-випускників інших  закладів 

освіти, які вступили до магістратури та на старші курси 

Показники 
За роками 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Вступили до магістратури 8 4 12 

Вступили на старші курси на базі диплома 

«молодший спеціаліст» 
13 6 7 

 

Динаміка результативності вступу спортсменів-школярів є негативною. 

Потребує посилення завдань як для кафедри фізичного виховання і спорту, так і 

для спортивного клубу щодо цільової профорієнтації шляхом: налагодження 

співпраці із ДЮСШ, закладами  середньої освіти, у т. ч. за межами Сумської 

області; розвитку форм і методів профорієнтації спортивної молоді на рівні 9-11 

класів, у тому числі через залучення її до сумісних спортивних заходів, 

чемпіонатів (залучення збірних команд закладів освіти до участі в Універсіаді 

СумДУ); проведення спортивних майстер-класів та цільових спортивних 

екскурсій із квестами; залучення школярів-спортсменів до підготовчих курсів; 

започаткування проведення  університетської олімпіади з фізичного виховання і 

спорту для школярів (КФВС) тощо. 
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У табл. 2.11. відображено профорієнтаційну складову кіберспорту. 

Таблиця 2.11 – Профорієнтаційна складова кіберспорту. 

Назва заходу / термін 

проведення 

Кількість команд  та кількість учасників змагань.  

Заходи з популяризації  кіберспорту СумДУ 

 

Кіберспортивний 

турнір KEK:CSGO 

CYBER WEEK / 13 

лютого 2021р. 

У турнірі взяли участь 15 команд (всього 75 учасників), а саме: учні 

шкіл 10-11 класів та студенти коледжів м. Суми (формат 5х5), студенти 

СумДУ  

І –й Сумський 

обласний 

кіберспортивний турнір 

з Counter-Strike: Global 

Offensive "CYBER 

SUMDU" / з  1 квітня 

по 16 травня 2021р. 

Учні 10-11 класів та студенти СумДУ м. Сум та Сумської області. 

Було залучено 58 команд до участі (355 учасників, враховуючи 

додаткових гравців). З області було залучено 6 команд (1 команда зі смт 

Свеса пройшла у фінал). За підсумком проведеної оф-лайн частини 

турніру було залучено: 380 переглядів трансляцій в перший день, 580 

другий, 960 третій. Instagram 3303 осіб охоплення сторіс.  

За підсумком проведеної онлайн частини турніру було залучено: 3348 

переглядів трансляцій, 219 підписників twitch каналу, + 219 учасників 

discord спільноти, 87 підписників інстаграм сторінки (450 переглядів 

сторіс), сукупно фейсбук сторінка, дописи на сторінці і подія у 

фейсбуку охопили 2776 людей.  

Кіберспортивний 

турнір "CYBER 

SUMDU [CS:GO та 

Mortal Kombat 11]" / з 

19 червня по 11 липня  

2021 р. 

Учні 10 -11 класів. Зареєструвалось 63 команди з Сумської, 

Чернігівської, Черкаської, Львівської, Хмельницької, Полтавської та 

Київської областей (126 учасників, 55 навчальних закладів, 8 областей), 

прийняло участь 45 команд (90 учасників з 5 областей) з них шклільна 

ліга - 25 команд та аматорська ліга - 20 команд. З області було залучено 

6 команд (4 команди, учасники яких з Миколаївської, Киевскої та 

Харьковскої областей пройшли у фінал). 

Трансляцію офлайн переглянули 1523 осіб в перший день (шкільна ліга) 

та 1225 другий (аматорська ліга). 

За підсумком проведеної онлайн частини турніру було залучено: 2748 

переглядів трансляцій, 263 підписників twitch каналу (+44 підписника), 

259 учасників discord спільноти (+40 учасників), 150 підписників 

інстаграм сторінки (+63 підписника), приблизно 8496 показів сторіс, 

сукупно фейсбук сторінка, дописи на сторінці і подія у фейсбуку 

охопили 2819 людей.  

Кіберспортивний 

турнір з Mortal Kombat 

11 “CYBER SUMDU 

CAMP” на базі ДОЗ 

“Універ” / 2 серпня 

2021 р. 

Захід проходив під час другої зміни у ДОЗ УНІВЕР. У турнірі взяли 

участь 25 дітей. Cукупно фейсбук сторінка, дописи на сторінці і подія у 

фейсбуку охопили 506 людей. Трансляції не проводилось з технічних 

причин. 

Кіберспортивний 

турнір "CYBER SUMDU 

[FORTNITE]» / з 27 

липня - 15 серпня  

2021 р.) 

 

Учні 10-11 класів та студентів коледжів І-ІV курсів м. Сум та Сумської 

області. 

За підсумком проведеної онлайн частини турніру було залучено: 1000 

переглядів на twitch каналі за 2 дні, 290 підписників twitch каналу (+27 

підписника), 278 учасників discord спільноти (+19 учасників), 185 

підписників інстаграм сторінки (+35 підписника), приблизно 5552 

показів сторіс, сукупно фейсбук сторінка, дописи на сторінці і подія у 

фейсбуку охопили 2835 людей. а підсумком проведеної офлайн частини 

турніру, в якій прийняли участь 30 учасників. Після публікації звітних 

матерів (фото-звіт) отримали 4500 переглядів на Instagram сторінках, 

2382 переглядів на Facebook сторінці. 

Крім цього, кіберспортсмени СумДУ брали участь у студентських 

кіберспортивних турнірах, які проводилися під егідою Асоціації кіберспорту 

України та СССУ. В особистому заліку двоє з команди вибороли призові місця. 
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Таблиця 2.12 – Основні завдання, що виконувалися спортивним клубом у 

2021 році 
№ 

з/п 
Завдання Виконання 

1 

Підготовка та успішна участь студентів-

спортсменів у змаганнях Зимової та   

Літньої універсіади України; 

Успішно виконано, ІІ місце серед 

усіх ЗВО України. В своєї групі 

Літня універсіада – І місце 

2 
Підготовка команд СумДУ до участі у 5-х 

Європейських іграх у 2021 р.; 

Команда з дзюдо підготовлена, але 

змагання відмінені через COVID-19 

3 

Участь в організації і проведенні 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних 

заходів під егідою Спортивної студентської 

спілки України 

Виконано, прийнято участь у всіх 

заходах під егідою СССУ. 

4 

Поліпшення матеріальної частини водно-

веслувальної бази для відпочинку та 

оздоровлення студентів та співробітників 

Частково виконано. Впорядкована 

територія для надання оздоровчих 

послуг. 

5 

Пошук та впровадження мотиваційних заходів 

щодо залучення студентів до занять в 

спортивних секціях 

Частково виконано. 

6 

Збільшення обсягу надання платних послуг із 

використанням усіх наявних спортивних 

об’єктів і споруд 

Виконано / приріст послуг в 

грошовому еквіваленті складає 15%. 

На 10% збільшено кількість 

користувачів спортивних послуг. 

7 

Надання допомоги студентському 

самоврядуванню в організації та проведенні 

спортивних змагань студентського активом 

Виконано (змагання майже не 

проводились через COVID-19) 

8 
Допомога у створенні Центру олімпійської 

підготовки з волейболу  пляжного  

Виконано, ЦОП створено 

9 
Забезпечити якісний підбір тренерських 

кадрів для спортивних секцій 

Виконано 

10 Організація стажування тренерів-початківців 
Пройшли стажування 30 % студентів 

спеціальності «ФКіС» 

11 

Сумісно з ЦРКП організувати підвищення 

кваліфікації тренерів та інструкторів 

спортивного клубу 

Виконано. 

12 

Підвищення спортивної майстерності 

студентів-спортсменів збірних команд СумДУ 

за кваліфікаційними нормами 

Частково виконано (на 30.12.2021 

чисельність МСМКУ -12; МСУ – 77, 

КМСУ-121, Ір. - 122) 

13 

Розвиток неолімпійських видів спорту, 

популярних серед студентської молоді, 

насамперед кіберспорту 

Виконано (проведено 4 турніри, в 

яких прийняло участь більше 500 

учасників). 

14 
Започаткування впровадження більярдного 

спорту в СумДУ 

Частково виконано (перенесено 

більярдний стіл до нового 

приміщення, проводиться пошук 

гравців серед здобувачів освіти ) 

15 

Проведення профорієнтаційної роботи серед 

випускників закладів освіти та юних 

спортсменів ДЮСШ (за окремим планом 

профорієнтаційної роботи) 

Частково виконано 

16 
Активна участь у профорієнтаційних заходах 

ДДО та ПР 

Виконано за планом ДДО та ПР 
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У 2021 році при виконанні запланованих і скорегованих завдань вдалося 

вперше: 

-  забезпечити діяльність усіх спортивних споруд в умовах карантину; 

- покращити та вдосконалити матеріально-технічну базу спортивних 

об’єктів (введено в експлуатації дві спортивні зали для єдиноборств); 

- перевести роботу спортивних секцій з повногрупових занять на 

індивідуальні та малогрупові форми організації навчально-тренувального 

процесу; 

- забезпечити клієнтську базу для надання індивідуальних та малогрупових 

платних спортивних послуг в умовах карантину; 

- забезпечити функціонування видів спорту, які розвиваються в СумДУ; 

- підготувати тренерів та інструкторів спортивного клубу до виконання 

своїх обов’язків в умовах карантину; 

- розробити та запровадити курсову підготовку інструкторів з плавання для 

надання платних послуг в басейнах; 

- забезпечити функціонування спортивних споруд в умовах карантину за 

рахунок роботи спортивних секцій та зовнішніх замовників платних послуг при 

дотриманні протиепідемічних заходів  на спортивних об’єктах, а також 

розширити перелік послуг    

 

Таблиця 2.13 – Інноваційні заходи спортивного клубу СумДУ у 2022 році 

№ 

п/п 
Назва заходів Виконавець Термін 

1 
Проведення міжнародних змагань з пляжного 

волейболу 

Центр пляжного 

волейболу 

Протягом 

року 

2 
Створення належних умов для занять та проведення 

змагань з кіберспорту 

СК, відповідні 

підрозділи   

Протягом 

року 

3 
Вдосконалення матеріально-технічної бази для 

проведення змагань з пляжних видів спорту 
СК 

Протягом 

року 

4 

Проведення «майстер-класів» провідних 

спортсменів і тренерів для короткочасного навчання 

школярів основним елементам видів спорту в закладах 

освіти тa таборах відпочинку 

Тренери СК та 

спортсмени з 

видів спорту 

Протягом 

року 

5 
Проведення чемпіонатів із національних видів 

спорту серед студентів – іноземців 
СК 

Протягом 

року 

6 Проведення Універсіади серед студентів – іноземців СК 
Протягом 

року 

7 
Організація розвитку пляжного гандболу, пляжної 

боротьби, скелелазіння, більярдного спорту 
СК 

Протягом 

року 

8 
Оновлення «Положення про спортивний клуб 

СумДУ» 
СК 

До травня 

2022 р. 

9 

Проведення спортивних заходів серед випускників 

ДЮСШ та  закладів середньої освіти на Кубок ректора 

СумДУ 

Тренери СК 
Протягом 

року 
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РОЗДІЛ 3 

СПОРТИВНА ІНФРАСТРУКТУРА 

 

Суттєва увага у 2021 році була приділена  збереженню та розвитку 

матеріально-технічній базі для занять спортом. Спортивна інфраструктура – це 

43 об’єкти, серед яких: спортивний комплекс – Палац студентського спорту, 

Центр пляжного волейболу,  плавальні басейни, спеціалізовані спортивні зали, 

водно-веслувальна і лижна бази На матеріальній базі СумДУ діють два Центри 

олімпійської підготовки спортсменів – «Державний центр олімпійської 

підготовки з пляжного волейболу» (відкритий у березні 2021 р.) та  «Державний 

Східний центр олімпійської підготовки легкоатлетів України», в яких, серед 

інших спортсменів, тренуються студенти-спортсмени та працюють за 

сумісництвом тренери спортивного клубу університету. У 2021 році 9 

спортивних об’єктів було відремонтовано та укомплектовано, у т. ч. 2 – за 

рахунок спонсорів та 2 спортивні зали  були реконструйовані та введені в 

експлуатацію.  

Таблиця 3.1 –  Стан спортивних об’єктів, які задіяні в освітньому процесі, 

спортивно-масовій та оздоровчій роботі 

 
№ 

п/п 
Спортивні об’єкти СумДУ Придатність до використання 

1 Ігрова зала спорткомплексу Придатна до використання,  потребує 

поточного ремонту, ремонту системи 

кондиціонування, заміни підлоги 

2 Тренажерна зала спорткомплексу Придатна до використання 

3 Зала фітнесу та аеробіки спорткомплексу Придатна до використання 

4 Зала настільного тенісу спорткомплексу Придатна до використання, потрібне 

оновлення огороджувальних бар’єрів 

5 Зала для шахів та шашок спорткомплексу Придатна до використання 

6 Плавальний басейн ( Р.- Корсакова,2) . Частково відремонтований у 2021 р .  

Потрібний ремонт фасаду та системи 

вентиляції 

7 Тренажерна зала плавального басейну   Оновлено інвентар у 2021 р. (ЦОП) 

Потрібно ремонт стелі та підлоги 

8 Спортивна зала корпусу ЕТ Придатна до використання,  потребує 

поточного ремонту 

9 Зала боротьби корпусу М Придатна до використання,  потребує 

ремонту покрівлі та підлоги 

10 Стрілецький тир корпусу Ц Придатний до використання 

11 Веслувальний басейн водно-веслувальної 

бази 

Придатний до використання,  потребує 

ремонту покрівлі та підлоги 

12 Тренажерна зала водно-веслувальної бази Придатна до використання,  потребує 

ремонту покрівлі та підлоги, оновлення 

інвентарю 

13 Клуб інтелектуальних спортивних ігор 

«Інтелект» 

Придатний до використання 

14 Стадіон базового ЗВО  Придатний до використання 

15 Міні-футбольний майданчик зі штучним 

покриттям  
В стадії реконструкції 
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16 Футбольний майданчик (3750 кв.м.) Придатна до використання, потрібні нові 

сітки на ворота 

17 Футбольний майданчик (2250 кв.м.) Придатна до використання, потрібні нові 

сітки на ворота 

18 
Волейбольний майданчик (2 шт.) 

Придатна до використання, потрібні нові 

сітки  

19 Стадіон медичного інституту Потрібен капітальний ремонт 

20 Спортивний майданчик студмістечка  Потрібен капітальний ремонт 

21 Ігрова зала 3-го корпусу  відремонтована у 2021 р 

22 Тренажерна зала 3-го корпусу   відремонтована у 2021 р 

23 Зала для фітнесу та аеробіки 3-го корпусу   відремонтована у 2021 р 

24 Зала боротьби 3-го корпусу   відремонтована у 2021 р 

25 Зала боротьби 3-го корпусу, цокольний 

поверх   

Введена в експлуатацію у 2021 р. 

26 Зала боротьби 3-го корпусу, цокольний 

поверх   

Введена в експлуатацію у 2021 р 

27 Тренаж. зала та зала боротьби 

(Люблінська,10)  

Відремонтована у 2021 р. 

28 Стрілецький тир (Люблінська, 10) Потрібен капітальний ремонт 

29 Ігрова зала у гуртожитку (Люблінська,10)  Відремонтована у 2021 р 

30 Тенісний корт ГГ «Олімпійський» Потрібно оновлення покриття 

31 Плавальний басейн ГГ «Олімпійський» Придатний до використання 

32 Басейн в університетській клініці Потрібна реновація системи підігріву 

33 Зала ЛФК в університетській клініці Придатний до використання 

34 Зала фітнесу в університетській клініці Потрібно оновлення інвентарю 

35 Спортивний майданчик в СОЦ «Універ» Потрібен капітальний ремонт 

36 Ігровий майданчик «ПСС» Потрібна заміна паркету 

37 Зала для н/тенісу «ПСС» Придатний до використання 

38 Зала для занять спортивними танцями 

«ПСС» 

Придатний до використання 

39 Тренажерна зала «ПСС» Придатний до використання 

40 Зала для пляжного волейболу в корпусі Н Потрібно оновлення інвентаря 

41 Тренажерна зала  Центру пляжного 

волейболу 

Придатна до використання 

42 Спортивно-танцювальна зала корпусу Н Придатна до використання 

43 Більярдна зала в клубі «Інтелект»   введена в експлуатацію  у 2021 р 

 

Для проведення реконструкцій та ремонтних робіт необхідно додаткова 

деталізація потреби та пріоритетності діяльності спортивних об’єктів. 

Центр пляжного волейболу. У спортивній інфраструктурі СумДУ Центр 

пляжного волейболу (далі –  ЦПВ) – це унікальна спортивна споруда, в якій є 

можливість тренуватися та проводити змагання в будь-яку пору року. ЦПВ набув 

статус одного із головних спортивних об’єктів для підготовки спортсменів 

олімпійських збірних команд України з даного виду спорту. 

На базі ЦПВ проходять підготовку спортсмени «Державного центру 

олімпійської підготовки», вихованці ОДЮСШ – майбутні студенти СумДУ. 

Створені умови для медичного супроводу спортсменів Центром спортивної 

медицини СумДУ. 

 

 



 

24 

 

Таблиця 3.2 – Кількість проведених заходів у Центрі пляжного волейболу 

у 2020/2021р.у т.ч. за кошти організаторів 

№ 

з/п 
Спортивні заходи 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

1 Чемпіонати України - 3 7 

2 Чемпіонати області 1 2 4 

3 Навчально-тренувальні збори - 2 22 

4 Чемпіонати міста 1 1 2 

5 Гімназіада (пляжна боротьба) - 1 1 

6 Профорієнтаційні заходи (змагання) 2 3 1 

 Усього: 4 12 37 

Заплановані інноваційні заходи щодо розвитку Центру пляжного волейболу у 

2022 році: 

- для задіяння ЦПВ на період повного календарного року необхідно 

завершити будівництво відкритих кортів до червня 2022 року; 

- створити та оформити кубкові стенди для профорієнтаційної роботи у 

вестибюлі ЦПВ; 

- обладнати ігрову залу відеокамерами для відеозапису і трансляції ігор;  

- оновити спортивний інвентар для роботи спортивних секцій, 

фізкультурно-оздоровчих груп, надання спортивно-оздоровчих послуг. 

Палац студентського спорту (далі - ПСС). У сучасній спортивній 

інфраструктурі нашого регіону Палац студентського спорту СумДУ (ПСС) 

також є унікальною спортивною спорудою, в якій є можливість тренуватися та 

проводити змагання у будь-яку пору року. ПСС набув статусу одного із головних 

спортивних об’єктів для підготовки спортсменів олімпійських збірних команд 

України з різних видів спорту. На базі ПСС проходять підготовку спортсмени 

«Державного Східного та  Західного центрів олімпійської підготовки 

легкоатлетів України», здійснюється медичний супровід спортсменів Центром 

спортивної медицини СумДУ. Палац є також спортивною базою для підготовки 

параолімпійської збірної команди України з легкої атлетики. Для спортсменів із 

обмеженими можливостями створені практично всі умови (пандус, вбиральні), 

але у наступному році є необхідність оновлення спортивного обладнання для цієї 

категорії спортсменів, оскільки «Інваспорт» є замовником платних послуг. 

ПСС виконував завдання щодо забезпечення роботи із здобувачами освіти 

університету: 

- для проведення тренувальних занять спортивних команд і секцій з ігрових 

видів спорту (гандбол, футбол, баскетбол), з легкої атлетики, з єдиноборств; 

- для проведення тренувальних занять для студентського колективу 

сучасного танцю ( група студентів – іноземців), проведення мистецьких та 

масових заходів; 

- для впровадження освітньої діяльності здобувачів вищої освіти напряму 

підготовки 017– Фізична культура і спорт. 

Завантаженість Палацу студентського спорту за видами проведених 

заходів за 2021 рік має позитивну динаміку та склала 94 проти 55 у 2020 році. 
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Таблиця 3.3 – Кількість проведених заходів у Палаці студентського спорту 

у 2019-2021 р. р. у т. ч. за кошти організаторів 

№ 

з/п 

Спортивні та культурно-мистецькі 

заходи 
2019 рік 2020 рік 2021 рік 

1 Чемпіонати України 26 18 34 

2 Чемпіонати області 20 7 7 

3 Навчально-тренувальні збори 17 13 25 

4 Чемпіонати міста 12 5 8 

5 Гімназіада, універсіада  8 - 3 

6 Культурно-мистецькі заходи 12 1 1 

7 Національний комітет України 5 4 3 

8 Соціальні проекти та інші 19 7 12 

9 Чемпіонати Європи - - 1 

 Усього: 119 55 94 

Виконання запланованих заходів ПСС у 2021 році по нормативній базі: 

оновлено Положення «Про діяльність палацу студентського спорту»; оновлені 

накази про організацію надання платних послуг на базі ПСС. 

Інноваційні заходи, які були заплановані у 2021 році щодо розвитку 

інфраструктури ПСС: 

- розробка проекту та створення шумо-звукоізоляційної системи в Палаці 

(не виконано); 

- переобладнання  даху будівлі на  виконання Програми енергозбереження 

в СумДУ (не виконано); 

- розробка, виготовлення і встановлення стендів у вестибюлі Палацу 

(подані пропозиції до проекту); 

- розширення посадочних місць в арені манежу (виконано);  

- розширення переліку платних послуг (виконано); 

- розширення співпраці з новоствореними спортивними федераціями, 

Національним олімпійським комітетом та громадськими організаціями 

(виконано). 

Заплановані заходи щодо розвитку інфраструктури Палацу 

студентського спорту СумДУ у 2022 році: 

- для експлуатації легкоатлетичної арени Палацу на період повного 

календарного року необхідно встановити систему кондиціювання; 

- розробка проекту та створення шумо-звукоізоляційної системи в Палаці; 

- переобладнання  даху будівлі на  виконання Програми енергозбереження 

в СумДУ; 

- вивчення можливості залучення коштів бюджету ДФРР щодо реалізації 

проекту капітального ремонту даху будівлі та коштів бюджету місцевого 

самоврядування щодо реалізації проекту будівництва скеледрому; 

- розробка, виготовлення і встановлення профорієнтаційних стендів у 

вестибюлі; 

- модернізація спортивних залів у підвальному приміщенні ПСС; 

- оновлення спортивного інвентарю для роботи спортивних секцій, 

фізкультурно-оздоровчих груп, надання послуг у сфері фізичного виховання та 

спорту; 
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- забезпечення існуючих та впровадження нових платних послуг, розробка 

та підготовка нових калькуляцій на  послуги; 

- розширення співпраці з новоствореними спортивними федераціями, 

Національним олімпійським комітетом та громадськими організаціями. 

Спортивно-оздоровчий комплекс (далі – СОК) 

Завантаженість відокремлених від спортивного комплексу СумДУ власних 

спортивних баз представлено у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 –Кількість відвідувачів власних спортивних баз СОК 

Спортивні  

об’єкти 

Навчальний 

процес + 

спортивні секції 

Платні послуги 

Загальна 

завантаженість 

(усього осіб) 

2020 р 2021 р 2020 р 2021 р 2020 р 2021 р 

Водно-веслувальна база 8165 5965 512 512 9927 6477 

Лижна база «Токарі» 88 112 - 352 88 464 

Плавальний басейн  

(Р.-Корсакова, 2) 
5042 4993 22876 25280 28040 30273 

Кількість відвідувачів водно-веслувальної бази зменшилося у порівнянні з 

минулим роком за рахунок переведення навчального процесу на дистанційне 

навчання.  

Лижна база у 2020 році послуги не надавала (карантинні обмеження). 

Проте у звітному році вдалося забезпечити всі види роботи бази. 

 Загальна кількість відвідувань басейну у 2020 р. – 28040 особи за 8,5 

місяців роботи плавального басейну (басейн 3,5 місяця не працював у зв’язку з 

карантином – половина березня, квітень, травень, половина липня та серпня). У 

2021 р. – 30273 особи за 10,5 місяців роботи плавального басейну. 

 

 

Рисунок 3.1 – Співвідношення відвідування плавального басейну 

користувачами послуг (кількість відвідувань) 

 

5042 4993

22876
25280

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2020 рік 2021 рік

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 в
ід

в
ід

у
в

а
н

ь

Навчальні заняття та секції Користувачі платних послуг 



 

27 

 

Таблиця 3.5 – Порівняльне робоче завантаження плавального басейну за 

2020–2021 рр., кількість осіб, (вул. Р.-Корсакова, 2) 

Період 

року 

Усього 

осіб 

Навчальний 

процес + 

спортивні 

секції 

Платні 

послуги 

(школярі) 

Інші 

користувачі 

платних 

послуг 

Надходження 

2020 

рік 

2021 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

Січень 5055 1939 672 446 3307 1453 1064 40 159487,00 103328,00 

Лютий 5968 2171 1248 448 3521 1631 1179 92 173465,00 118144,00 

Березень 2337 2040 518 434 1340 1490 467 116 84497,00 119757,00 

Квітень - 2384 - 616 - 1742 - 26 - 129757,00 

Травень - 2305 - 426 - 1821 - 58 - 155000,00 

Червень 2986 1820 250 641 2638 1154 98 25 81907,00 107950,00 

Липень 1333 - 270 - 1043 - 20 - 41408,00 - 

Серпень 1922 1781 382 381 1512 1386 28 14 56640,00 89300,00 

Вересень 2393 4084 463 526 1904 3533 11 25 126998,00 210500,00 

Жовтень 2329 3657 455 367 1811 3127 41 163 137045,00 220120,00 

Листопад 2197 4216 429 349 1693 3719 59 148 132780,00 276770,00 

Грудень 1520 3876 355 359 1100 3407 40 110 26100,00 256000,00 

Усього 28040 30273 5042 4993 19869 24463 3007 817 1020327 1786626 

 

Інформація щодо виконання плану робіт по СОК у 2021 році 

Заплановані завдання по СОК виконані за винятком: 

-  не організовані заняття з аквафітнесу (проблема з кадровим забезпеченням. 

Виконання перенесено на 2022 р.); 

- не впроваджено надання  послуг тимчасового платного користування 

плавальним басейном з метою оздоровлення учасників бойових дій та членів їх 

сімей за рахунок коштів Сумської міської ради (вирішення питання 

фінансування послуг басейну СМР перенесено на 2022р.). 

Таблиця 3.6 – План роботи спортивно-оздоровчого комплексу на 2022 рік  

№ 
Питання, що заплановані 

до виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Термін 

виконання 

Плавальний басейн 

1 

Додаткові платні послуги у басейні 

СумДУ (послуги з плавання, з 

гідрокінезотерапії, з аквафітнесу).  

Козачок О.І., 

Босько В.М. 

Протягом року, за 

винятком липня – тех. 

обслуговування 

2 

Надання послуг тимчасового платного 

користування плавальним басейном з 

метою проведення навчально-

тренувального процесу для дітей з 

інвалідністю  

Козачок О.І.,  

Волошко О.П., 

Босько В.М. 

Протягом року 

3 

Надання послуг тимчасового платного 

користування плавальним басейном з 

метою проведення навчально-

тренувального процесу для учнів КДЮСШ 

№1 

Козачок О.І.,  

Волошко О.П., 

Босько В.М. 

Протягом року 
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4 

Впровадити надання послуг тимчасового 

платного користування плавальним 

басейном з метою оздоровлення учасників 

бойових дій та членів їх сімей за рахунок 

коштів Сумської міської ради 

Козачок О.І.,  

Волошко О.П. 

 

Лютий-березень 

5 

Пошук та впровадження мотиваційних 

заходів щодо залучення студентів та 

школярів до занять в спортивних секціях 

Центру водних видів спорту 

Козачок О.І.,  

Волошко О.П., 

Босько В.М. 

Протягом року 

6 

Вдосконалення спортивної майстерності 

студентів-плавців збірної команди СумДУ 

через тренувальний процес 

Босько В.М. Протягом року 

7 
Проведення змагань з плавання серед 

абітурієнтів на Кубок ректора СумДУ 

Козачок О.І.,  

Волошко О.П., 

Босько В.М. 

Лютий 

8 

Проведення спартакіади з плавання серед 

співробітників Університету та 

Універсіади  серед студентів 

Козачок О.І.,  

Волошко О.П., 

Босько В.М. 

Травень 

9 

Підготовка та успішна участь студентів-

спортсменів плавців у Літній універсіаді 

України 

Босько В.М. Квітень-травень 

10 

Проведення турніру з плавання серед 

абітурієнтів у пам'ять Директора СК 

СумДУ Токарєва Ю.Б. 

Козачок О.І.,  

Волошко О.П., 

Босько В.М. 

Травень 

11 

Проведення вступних випробувань з 

плавання для осіб за програмою творчого 

конкурсу спеціальності 017- «Фізична 

культура і спорт» 

Сергієнко В. М., 

Босько В.М. 

Червень-Серпень 

12 

Проведення навчального процесу серед 

студентів спеціальності 017 – «Фізична 

культура і спорт» 

Босько В.М. Вересень-грудень 

13 

Проведення першості Центру водних видів 

спорту СК  з плавання серед школярів 

різного віку  

Козачок О.І.,  

Волошко О.П., 

Босько В.М. 

Жовтень 

14. 

Організація сумісно з ЦРКП підвищення 

кваліфікації тренерів та інструкторів 

Центру водних видів спорту 

Козачок О.І.,  

Волошко О.П., 

Босько В.М. 

Протягом року 

15. 
Поліпшення матеріальної-технічної бази 

плавального басейну  

Козачок О.І. Протягом року, згідно 

графіку ремонтних 

робіт ВОБ 

Водно-веслувальна база 

16. 
Надання послуг тимчасового платного 

користування спортивних майданчиків  

Козачок О.І., 

Коваленко С.Л. 

Протягом року 

17. 
Надання послуг тимчасового платного 

користування тренажерною залою  

Козачок О.І., 

Коваленко С.Л. 

Протягом року 

18. 
Надання платних послуг із навчання 

веслування на байдарках 

Коваленко С.Л. Травень-жовтень 

19. 
Надання послуг тимчасового платного 

користування човнами (прокат) 

Козачок О.І., 

Коваленко С.Л. 

Червень-жовтень 

20. 

Вдосконалення спортивної майстерності 

студентів-веслувальників збірної команди 

СумДУ  

Коваленко С.Л. Протягом року 
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21. 

Проведення навчального процесу для 

студентів спеціальності 017 – «Фізична 

культура і спорт» 

Коваленко С.Л., 

Сірик А. Є. 

Січень-березень 

22. 

Проведення змагань із веслування на 

байдарках: відкритого чемпіонату області, 

відкритого чемпіонату міста та турніру на 

призи чемпіона Олімпійських ігор 

О.Шапаренка серед школярів і студентів  

Коваленко С.Л. Протягом року 

23. 

Поліпшення матеріальної частини водно-

веслувальної бази для відпочинку та 

оздоровлення студентів та співробітників 

Козачок О.І., 

Коваленко С.Л. 

Протягом року 

24. 

Підготовка та успішна участь студентів-

спортсменів веслувальників у 

всеукраїнських студентських змаганнях 

Козачок О.І.,  

Волошко О.П., 

Коваленко С.Л. 

Червень 

Лижна база 

25. 

Надання послуг тимчасового платного 

користування лижами та спортивним 

інвентарем (прокат) 

Козачок О.І., 

Кошеленко С.Л. 

Грудень-березень 

26. 

Використання бази для забезпечення 

навчального процесу спеціальності 017 – 

«Фізична культура і спорт» 

Кошеленко С.Л. 

Сірик А. Є. 

Січень-березень 

27. 

Використання бази для вдосконалення 

спортивної майстерності студентів-

лижників та біатлоністів збірної команди 

СумДУ (навчально-тренувальний процес, 

підготовка до змагань) 

Сірик А. Є. Протягом року 

Спортивно-оздоровчий комплекс 

28. 
Надання платних послуг: короткострокове 

користування спортивними залами 

Козачок О.І.,  

Волошко О.П. 

Протягом року 

29. 

Надання лижної та веслувальної бази з 

метою проведення спортивно-оздоровчих 

заходів серед студентів, співробітників, 

школярів 

Козачок О.І.,  

Волошко О.П. 

Протягом року 

30. 

Створення якісних умов на спортивних 

об’єктах для підвищення спортивної 

майстерності студентів-спортсменів та 

організації роботи спортивних секцій  

Козачок О.І.,  

Волошко О.П. 

Протягом року 

31. 

Забезпечення діяльності спортивних 

об’єктів для проведення навчального 

процесу  спеціальності 017 – «Фізична 

культура і спорт» 

Сергієнко В.М. 

Козачок    О. І. 

Протягом року 

32. 

Поліпшення матеріально-технічної бази 

СОК (ремонтні роботи за окремим 

планом) 

Козачок О.І. 

 

Протягом року, згідно 

графіку ремонтних 

робіт ВОБ 
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РОЗДІЛ 4 

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ 

 

Медичні послуги Університетської клініки та Центру спортивної 

медицини.  

У 2021 р. Університетська клініка виконувала роботу як  лікувальний 

акредитований заклад у відповідності до ліцензованих медичних послуг (понад 

50 спеціальностей).  У розрізі реформування медичної галузі та пандемії COVID-

19, Університетська клініка надала 23 тисячам осіб медичні послуги та 

забезпечила наступні напрями  діяльності: 

1. Медична допомога, супровід  при COVID-19  та вакцинація проти 

COVID-19 здобувачів освіти: 

- щоденний прийом хворих та з підозрою на COVID-19;   

- укладання декларацій на медичне обслуговування за бажанням 

здобувачів; 

- роз’яснювальна робота щодо самоізоляції студентів та груп, надання 

інформації в епідвідділи щодо випадків COVID-19;   

- провакциновано проти COVID-19  понад 800 студентів; 

- вакцинація в гуртожитках у зручний для студентів час (вечірній час та у 

вихідні); 

- видача сертифікатів про вакцинацію; 

- проведення медичних оглядів; 

- проведення роз’яснювальної роботи, семінарів, онлайн зустрічей 

2. Медична допомога, супровід  при COVID-19  та вакцинація проти 

COVID-19 іноземних здобувачів освіти: 

- щоденний прийом хворих та з підозрою на COVID-19;   

- консультування, у т. ч. по телефону; 

- безкоштовне проведення ПЛР тестування хворих та з підозрою на 

COVID-19 іноземців; 

- проведення «швидких» тестів; 

- виїзд лікарів клініки в гуртожитки та за місцем проживання до хворих  

студентів з важким перебігом; 

- роз’яснювальна робота щодо самоізоляції студентів та груп, надання 

інформації в епідвідділи щодо випадків COVID-19;   

- провакциновано проти COVID-19  2 дозами – 1200 іноземних студентів; 

- вакцинація в гуртожитках у зручний для студентів час (вечірній час та у 

вихідні); 

- видача сертифікатів про вакцинацію; 

- проведення медичних оглядів 

3. Первинна медична допомога, супровід  при COVID-19, профілактична 

допомога/медичні огляди, вакцинація проти COVID-19 співробітників 

університету: 

- укладання декларацій з сімейними лікарями – близько 500 

співробітників; 

- проведений  періодичний медичний огляд працівників, зайнятих на 

важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці (наказ 
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МОЗ № 246) – 330 чол. (147 – виявлена патологія), економія 40% 

університетських коштів (у минулих роках за аналогічний медогляд кошти 

сплачувалися іншим закладам охорони здоров’я); 

- проведений  періодичний медичний огляд працівників з оформлення 

особистих медичних книжок – 200 чол. (економія коштів підрозділів 40%); 

- вакцинація в УКл  – близько 2000 співробітників (85%); 

- безкоштовна ФлОГК – близько 500 співробітників 

4. Платні медичні послуги для населення, підприємств та безкоштовна 

вакцинація проти COVID-19 населення міста. (договірна діяльність, перемога в 

тендері на проведення медичних оглядів) 

5. Забезпечення аспектів діяльності університету під час пандемії COVID-

19 щодо дотримання санітарних норм (забезпечення медичного супроводу ЗНО, 

КРОК, ЄВІ/ЄВФІ,  поселення в гуртожитки, допуски до спортивних споруд та 

змагань). 

6. Покращення матеріально-технічної бази. Придбано біохімічний 

автоматичний аналізатор XL-200 (виробник Erba, Чехія) та імуноферментний 

автоматичний аналізатор Elan30s  (виробник Erba, Чехія). Введення в 

експлуатацію та поновлення програмного забезпечення дентального 

рентгенапарату. 

7. Вперше в УКл впроваджено медпослуги (Табл. 4.1, п. 16, 25-27). 

Таблиця 4.1 – Види медичних послуг по УКл 

Назва послуг 
2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

1.Консультативна робота професорсько-викладацького складу 

медичного інституту 
+ + + 

2. УЗД, функціональна діагностика 

УЗД дитяча ЕХОкардіоскопія УЗД дорослих 
 + + 

3. Фізіотерапевтичні послуги + + + 

4. Масаж + + + 

5.Лікування в умовах денного стаціонару + + + 

6. Гідрокінезотерапія + + + 

7. Аквапрограми для вагітних + + + 

8. Оздоровчі заняття з плавання для дітей та немовлят. + + + 

9. Медична та фізична реабілітація. + + + 

10. Амбулаторна хірургія + + + 

11.Медичні огляди іноземних студентів.  

Заключення договорів з іноземними студентами на річне 

обслуговування 
 + + 

12.Медичне забезпечення центру спортивної медицини   + + 

14. Оформлення довідок для занять у басейні + + + 

15.Робота центру комп'ютерної томографії + + + 

16.Робота медичної лабораторії: 

 Гематологічні дослідження 

 Біохімічні дослідження 

 Експрес-діагностика 

 Мікроскопічні дослідження 

 ІФА дослідження на  

 Коагулометрія 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Назва послуг 
2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

 РМП + 

17.Рентгенологічні дослідження (за договором) + + + 

18. Медичні огляди для допуску до фізичного виховання + + + 

19. Косметологічні послуги  + + 

20. Надання послуг клініки медичним закладам на підставі договорів.  + + 

21. Оглядова служба з оформленням медичних санітарних книжок.  + + 

22. Підписання декларацій на медичне обслуговування.  + + 

23. Підготовка центру клінічних досліджень.  + + 

24. Проведення попередніх (періодичних) медичних оглядів 

працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи 

небезпечними умовами праці (зг.наказу № 246) 
 + + 

25. Створення комісії для проведення медичних оглядів кандидатів у 

водії,  періодичних і позачергових медичних огляд водіїв транспортних 

засобів 
  + 

26. Створення постійно діючої комісії для проведення комплексних 

медичних оглядів спортсменів 
  + 

27. Вакцинація проти COVID-19     + 

                                        Кількість послуг 16 28 33 

 

8. Надання послуг Центром спортивної медицини: 

- проведення комплексних медичних оглядів; 

- надання медичних послуг за договорами (табл. 3.4); 

- тестування спортсменів для допуску до змагань – 2800 осіб 

 

9. Рекламна діяльність. 

-  у соцмережах ( у т.ч. з платною рекламою); 

- загальноуніверситетські заходи - дні відкритих дверей 

- зйомки для Univerchek 

- вакцинація населення міста 

- проект «Вакцинація в соціальнодоступних місцях» Мануфактура 

Таблиця 4.2 – Кількість користувачів послуг УКл 

Користувачі 

послуг/звернень 
Усього за 2019 р. Усього за 2020 р. Усього за 2021 р. 

1. Усього користувачів 

СумДУ 
6335(+37%) 3072(-51,5%) 12075(+390%) 

1.1. Співробітники 3129(+34%) 1326(-57,6%) 6530 (+490%) 

1.2. Особи, що навчаються 3206(+41%) 1746(-45,5%) 5545(+300%) 

2. Інші користувачі послуг 

УК 
3180(+24%) 5005(+57,3%) 11460(+200%) 

Усього: 9515(+32%) 8077(-15,1%) 23535(+300%) 
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Таблиця 4.3 – Послуги, що надавалися за договорами, укладеними ЦСМ 

 Вид послуги Од. виміру 2019 р.  2020 р. 2021 р. 

1. Лабораторні дослідження Дослідження 212 144 184 

2. Функціональні дослідження Дослідження 521 418 460 

3. Променева діагностика Дослідження 148 72 60 

4. Консультації спеціалістів Консультація 223 118 210 

5. Консультації спортивного лікаря Консультація 145 162 180 

6. Фізіотерапевтична допомога Процедура 135 245 140 

Інші показники   

1. Обстежено  Особи 114 74 126 

2. Виконання господарчих та 

наукових послуг 

Договори 4 2 5 

3. Кількість залучених коштів  Гривні 223,750 тис. 

грн. 

130,000 

тис. 

грн. 

178,585  

тис. 

грн. 

 

У 2021 році, порівняно з 2020 роком, дещо зросли показники залучених 

коштів за послугами ЦСМ, зазначеними у таблиці 3.4.. Крім цього, співробітники 

центру беруть участь у експрес-тестуваннях спортсменів перед змаганнями 

(2800 осіб), проведенні вакцинації спортсменів, викладають на програмі 

підвищення кваліфікації тренерів, працюють зі спортсменами на виїздах під час 

навчально-тренувальних зборів Збірної команди України з легкої атлетики. З 

метою профорієнтації серед спортсменів, тренерів, співробітників ДЮСШ, 

наукової спільноти, 9 листопада було проведено Всеукраїнську науково-

практичну конференцію «Актуальні питання спортивної медицини та боротьби 

з допінгом у спорті», що проводилася під патронатом Національної комісії у 

справах ЮНЕСКО. На захід вдалося залучити близько 300 учасників з 12 

областей України, серед спікерів були авторитетні фахівці галузей спорту та 

спортивної медицини.  

У 2022 році у разі затвердження відповідного пакету від НСЗУ очікується 

надання послуг співробітниками центру широкому колу осіб, задіяних у спорті, 

за електронним направленням сімейного лікаря. 

Таблиця 4.4 – Виконання плану роботи Університетською клінікою за 

2021 рік 

№ Питання, що заплановані  

до виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Щодо 

виконання 

1 Розвиток оглядової служби з оформленням 

Медичних санітарних книжок (залучення студентів 

медичного інституту, співробітників університету, 

сторонніх осіб, організацій, що фінансуються з 

місцевого бюджету) 

І. Моісеєнко виконано 

2 Розширення спектру стоматологічних послуг 

(терапевтична, хірургічна стоматологія) 

І. Моісеєнко Частково 

виконано, 

продовжити в 

2022р. 

3 Вивчення та підготовка нормативної документації 

для організації роботи комісії для оформлення 

медичної довідки щодо придатності керування 

транспортним засобом (водійська комісія) 

І. Моісеєнко виконано 
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4 Збільшення обсягів договірної діяльності з 

роботодавцями щодо проведення попередніх 

(періодичних) медичних оглядів працівників, 

зайнятих на важких роботах, роботах із 

шкідливими чи небезпечними умовами праці 

(зг.наказу № 246) 

І. Моісеєнко Частково 

виконано, 

продовжити в 

2022р. 

5 Розширення послуг лабораторії: 

− Впровадження нових методик ІФА 

дослідження; 

− Скринінгові програми, Соціальні проекти з 

онкопрофілактики  для співробітників та населення 

міста; 

− Проведення досліджень для наукової 

діяльності; 

− Договірна діяльність щодо надання послуг з 

лабораторної діагностики з приватними центрами 

та центрами сімейної медицини; 

− Договірна діяльність щодо надання послуг з 

лабораторної діагностики з центром клінічних 

досліджень 

І. Моісеєнко 

В. Шарко 

виконано, 

продовжити в 

2022р. 

6 Розвиток Центру клінічних досліджень І. Винниченко Не виконано 

7 Визначення вакцинального статусу та вакцинація 

іноземних студентів 

І. Моісеєнко 

А. Жаркова 

Виконано 

8 Організація комісії для огляду спортсменів І. Моісеєнко 

А.Жаркова 

Ю. Атаман 

Виконано 

9 Збільшення кількості підписантів декларацій І. Моісеєнко Виконано 

10 Pекламна діяльність. Закінчення роботи над сайтом 

клініки 

І. Моісеєнко 

В. Костенко 

виконано, 

продовжити в 

2022р 

11 Підготовка до акредитації Університетської 

клініки 2022 

І. Моісеєнко 

Л. Ляшенко 

В. Костенко 

виконано, 

продовжити в 

2022р 

Таблиця 4.5 – План роботи УКл та ЦСМ на 2022 рік 

№ Питання, що заплановані до виконання Відповідальні  Термін 

1 Проведення періодичних медичних оглядів іноземних 

студентів, в т.ч. і оформлення Медичних особистих 

книжок для допуску до ЗОЗ 

І. Моісеєнко 

А. Лобода 

Протягом 

року 

2 Проведення медичних оглядів вітчизняних студентів-

медиків з  оформленням Медичних особистих книжок для 

допуску до ЗОЗ 

І. Моісеєнко 

А. Лобода 

Протягом 

року 

3 Проведення медичних оглядів з оформленням Медичних 

санітарних книжок співробітників університету, 

сторонніх осіб, організацій, що фінансуються з місцевого 

бюджету) 

І. Моісеєнко Протягом 

року 

4 Збільшення обсягів надання стоматологічних послуг 

(терапевтична, хірургічна стоматологія) 

І. Моісеєнко Протягом 

року 

5 Роботи комісії для оформлення медичної довідки щодо 

придатності керування транспортним засобом (водійська 

комісія) для співробітників,  здобувачів освіти та 

сторонніх організацій 

І. Моісеєнко Протягом 

року 
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6 Збільшення обсягів договірної діяльності з 

роботодавцями щодо проведення попередніх 

(періодичних) медичних оглядів працівників, зайнятих на 

важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними 

умовами праці (зг.наказу № 246) 

І. Моісеєнко 

А. Жаркова 

Протягом 

року 

7 Вакцинація проти COVID-19 здобувачів освіти, 

співробітників СумДУ, населення міста. 

І. Моісеєнко 

А. Жаркова 

Протягом 

року 

8 Вакцинація співробітників та здобувачів освіти з метою 

профілактики вакцинокерованих інфекцій (дифтерія, 

правець, гепатит) 

І. Моісеєнко 

А. Жаркова 

Протягом 

року 

9 Розширення послуг лабораторії: 

 Впровадження нових методик ІФА дослідження на 

новому аналізаторі; 

 Скринінгові програми; соціальні проекти з 

онкопрофілактики  для співробітників та населення міста; 

 Проведення досліджень для наукової діяльності; 

 Договірна діяльність щодо надання послуг з 

лабораторної діагностики з приватними центрами та 

центрами сімейної медицини; 

 Участь в міжлабораторному контролі якості 

придбаних аналізаторів 

І. Моісеєнко 

В. Шарко 

І півріччя 

 

 

 

 

 

 

ІІ півріччя 

10 Робота комісії для огляду спортсменів І. Моісеєнко 

Ю. Атаман 

Протягом 

року 

11 У разі затвердження відповідного пакету від НСЗУ 

надавати послуги широкому колу осіб, задіяних у спорті, 

за електронним направленням сімейного лікаря 

І.Моісеєнко 

А.Жаркова 

Ю. Атаман 

І півріччя 

12 Разом з провідними експертами зі спортивної медицини 

розробити та подати для затвердження у МОЗ України 

проект уніфікованих клінічних протоколів медичної 

допомоги зі спортивної медицини 

Ю. Атаман ІІ півріччя 

13 Pекламна діяльність. Англомовна версія сайту І. Моісеєнко 

В. Костенко 

Протягом 

року 

14 Покращення матеріально-технічної бази ( придбання 

апарату УЗД, КТ) 

 Протягом 

року 

15 Акредитація  Університетської клініки 2022 (термін 

закінчення акредитаційного сертифікату липень 2022р.) 

І. Моісеєнко 

Л. Ляшенко 

В. Костенко 

І півріччя 

 

По адмініструванню діяльністю УКл: 

У 2021 р. -  введено Положення про Медичну лабораторію.  

 Введено та оновлено накази щодо організації проведення медичних 

оглядів. 

 Введення наказів щодо вакцинації співробітників та здобувачів освіти. 

 Вносились зміни до штатного розпису. 

У  2022 р. – оновлення наказів «Про організацію надання платних послуг» 

«Про організацію проведення медичних оглядів». 
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Послуги СОЦ «Універ» та оздоровлення у ДОЗ «Універ».  

Спортивно-оздоровчий центр «Універ»  (далі – СОЦ «Універ») виконує 

роль навчальної та спортивно-оздоровчої бази для студентів та працівників 

СумДУ. У  літній період на його матеріально-технічній базі працює дитячий 

оздоровчий заклад «Універ» (далі – ДОЗ «Універ») та надає послуги з 

відпочинку, оздоровлення дітей співробітників СумДУ та школярів м. Суми і 

Сумської області. Згідно Положення про СОЦ «Універ» Центр також надає 

платні послуги з проживання та відпочинку; з організації активного дозвілля; з 

проживання, харчування та тренування спортивних команд; з організації 

корпоративних заходів; з прокату лижного інвентарю. 

У табл. 4.6. надано перелік послуг, що надавалися СОЦ «Універ». 

Таблиця 4.6 – Надання послуг СОЦ «Універ»  

№ 

п/п 

Види 

наданих послуг 

За роками, загальна кількість 

осіб, які отримували послуги 

2019 р 2020 р 2021 р 

1 
Соціальні проекти для студентів (відпочинок та 

спортивні заходи) 
424 200 – 

2 
Тематичні студентські програми за замовленням 

студентського самоврядування 
456 – – 

3 Соціальні проекти з відпочинку працівників 617 45 190 

4 
Навчальні послуги з підготовки офіцерів запасу 

(військові збори, проживання) 
311 – 10 

5 Тематичні семінари та тренінги (викладачі) 230 – 100 

6 
Тренувальні збори дитячих спортивних команд 

та танцювальних колективів * 
– 110 120 

7 Навчальні збори  резервістів – – 180 

Примітка: * - платні послуги 

Зауважимо, у 2020-2021 р. площі СОЦ «Універ» надавалася на платній 

основі у тимчасове користування для проведення тренувальних зборів дитячих 

спортивних команд та танцювальних колективів, що дозволило залучити 

додаткові кошти. Також у  2021 році на базі СОЦ «Універ» проживали резервісти 

ЗСУ, які 6 тижнів перебували на навчальних зборах.  

У 2021 році продовжено роботи з покращення матеріально-технічне 

забезпечення. Зокрема, здійснено: 

- частковий косметичний ремонт житлових приміщень; 

- реконструкцію літньої естради, шляхом укладення плитки та оновлення 

лавок для сидіння; 

- переобладнано службове приміщення під санвузол; 

- замінено покрівлю на вуличних навісах (бесідках); 

На 2022 рік до відповідного підрозділу університету внесена пропозиція 

щодо включення до загально університетського плану ремонтних робіт 

наступні види робіт: 

- ремонт літніх душових кімнат (заміна вікон та дверей на 

металопластикові, заміна кахелю та сантехніки). Зауважимо, що зазначені 

роботи розпочато в поточному році; 

- заміна вікон і дверей у кімнатах для гурткової роботи; 
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- капітальний ремонт адміністративної будівлі, зокрема медичного блоку 

та адміністрації; 

- заміна лінолеуму у житлових кімнатах 1 поверху корпусу А; 

- облаштування згідно вимог СЕС майданчику для збору сміття; 

- усунення причин появи плісняви та грибка в житловому корпусі А, щоб 

запобігти подальшому їх утворенню; 

- ревізія покрівлі в житловому корпусі А; 

- заміна плитки, кранів та раковин у зонах миття рук при вуличному 

туалеті; 

- монтаж дренажної системи з виводу стічної води за межі Центру; 

- встановлення огорожі очисних споруд. 

- благоустрій ігрового майданчику, зокрема шляхом встановлення 

елементів мотузкового парку та скеледрому. 

Щодо плану роботи на 2021 рік, зауважимо, що за умови сприятливої 

епідеміологічної ситуації та відсутності карантинних обмежень, Центром 

планується робота у напрямку покращення ефективності надання додаткових 

платних послуг за рахунок надання у тимчасове платне користування території 

для організації дозвілля населення. 

 

Дитячий оздоровчий заклад «Універ». Дитячий оздоровчий заклад  

«Універ» (далі – ДОЗ «Універ», заклад)  працює у літній період на базі СОЦ 

«Універ».  

Основний зміст діяльності закладу полягає у виконання соціальної 

функції, а саме  організації оздоровлення та відпочинку дітей співробітників 

СумДУ,  талановитих та обдарованих дітей, а також дітей пільгових категорій. 

У табл. 4.7. наведено динаміку оздоровлення дітей у літній період у ДОЗ 

«Універ» за 2014–2021 роки. 

Таблиця 4.7 – Оздоровлення дітей у літній період у ДОЗ «Універ»  

Кількість дітей які перебували на оздоровленні 
За роками 

2019  2020  2021 2022* 

Загальна кількість дітей у т.ч.: 583 - 550 600+ 

– тематична зміна 57 - 150 - 

– діти співробітників СумДУ 88 - 96 - 

Примітка: * - заплановано 

 

Варто відмітити, що оздоровчий сезон 2020 року на Сумщині не відбувся, 

що обумовлено карантинними обмеженнями  (Постанова КМУ № 500 від 

17.06.2020). У 2021 році усі путівки були реалізовані задовго до відкриття 

закладу, що свідчить про те, що попит на послуги з оздоровлення дітей на 

Сумщині значно перевищив пропозицію. 

Динаміка вартості путівки для оздоровлення дітей відображена у табл. 4.8. 
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Таблиця 4.8 – Вартість путівки ДОЗ «Універ»  

Зміна 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік * 

I 
6 500 грн. / 14 

дн. 

4 500 грн./ 10 

дн. 

4 950 грн. / 10 

дн. 

8 000 грн. / 21 

дн. 

7 500 грн. / 14 

дн. 

II 
6 300 грн. / 21 

дн. 

6 100 грн. /18 

дн. 

6 950 грн. / 21 

дн. 

6 500 грн. / 14 

дн. 

7 500 грн. / 14 

дн. 

III 
6 300 грн. / 21 

дн. 

6 100 грн. /21 

дн. 

6 950 грн. / 21 

дн. 

8 000 грн. / 21 

дн. 

7 500 грн. / 14 

дн. 

IV 
5 500 грн. / 21 

дн. 

6 390 грн. /21 

дн. 

6 950 грн. / 21 

дн. 
- 

10 000 грн. / 21 

дн. 

Примітка: * - прогноз 

 

Таблиця 4.9 Стан виконання плану робіт запланованих 

СОЦ/ДОЗ «Універ» на 2021 році 

№ 

п/п 
Найменування  Види робіт 

Відмітка про 

виконання 

1 Ремонтні роботи заміна вікон і дверей у кімнатах для 

гурткової роботи 

перенесено  

на 2022 р. 

відновлення системи внутрішньо 

таборового радіо 

перенесено  

на 2022 р. 

встановлення камер відео спостереження перенесено  

на 2022 р. 

капітальний ремонт літніх душових 

кімнат 

частково 

виконано 

реконструкція літньої естради, зокрема 

укладання плитки та встановлення нових 

лавок для сидіння 

виконано 

облаштування витяжної вентиляції та 

встановлення пожежної сигналізації в 

котельні 

виконано 

2 Профорієнтаційні 

заходи 

залучення викладачів та студентів СумДУ 

до проведення тематичних майстер класів 

виконано 

залучення студентів СумДУ до роботи в 

таборі 

виконано 

3 Платні послуги надання у тимчасове платне 

користування території, приміщень та 

інвертацю 

виконано 

 

План роботи щодо підготовки ДОЗ «Універ» до оздоровчого сезону у 2022 

році. У період до початку сезону 2022 року основна  діяльність ДОЗ «Універ» 

спрямована на проведення профорієнтаційних заходів щодо залучення школярів 

старших класів до відпочинку у закладі, а також проведення робіт, пов’язаних із 

введенням в експлуатацію табору в літніх період та проходженням планової 

державної атестації. 

З метою розширення та покращення матеріальної бази ДОЗ «Універ» на 

2022 рік окрім ремонтних робіт, заплановано: 

-    встановлення камер відео спостереження; 

-    відновлення системи внутрішньо таборового радіо; 

-    встановлення елементів мотузкового парку та скеледрому; 
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-    часткове оновлення меблевого фонду. 

З метою забезпечення ДОЗ «Універ» кадрами належного рівня підготовки 

планується залучити до роботи в ДОЗ «Універ» окрім студентів базового СумДУ, 

студентів фахових коледжів СумДУ.Також розглядається варіант зміни  формату 

проведення спеціальної курсової підготовки вихователів дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку «Школа вожатих СумДУ», зокрема поглиблення 

курсу та запровадження модульної системи підготовки. 

Зауважимо, що у 2021 році в ДОЗ «Універ» було працевлаштовано 20 

студентів СумДУ. 

З метою забезпечення повноцінного функціонування ДОЗ «Універ»  у 2022 

р. пропонується організувати його роботу в 4 зміни. 

Плановий графік проведення змін сезону 2022 подано  в табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 – Плановий графік змін ДОЗ «Універ» у літній період сезону 

2022 р. 

Реалізація тематичних зміни планується за напрямками «Англомовна», 

«Спортивна»,  «Blogging». Програма табору включатиме майстер-класи: insta-

фото; зйомки для Tik-Tok, Instagram, YouTube; акторської майстерності, тощо.  

З метою забезпечення профорієнтаційної складової в роботі закладу 

планується проведення низки тематичних заходів з залученням викладачів та 

студентів СумДУ. 

Крім того, планується проведення традиційних маштабних 

проєктів:  #OlympicLab та дитячого фестивалю  #НаХвиліПрава. 

Вцілому за літо планується  оздоровити понад 600 дітей та 

працевлаштувати понад 20 студентів СумДУ. 

По нормативній базі: 

           Положення про спортивно-оздоровчий центр Сумського державного 

університету «Універ» - версія 02 (введено в дію наказом ректора №0668-I від 

29.06.2021 р.). 

           На 2022 р. заплановано розробити посадові інструкції медичного 

персоналу. 

  

Зміна Дата 
Кількіст

ь днів 

Планова 

кількість 

дітей 

Примітки 

I 18.06 – 01.07.2022 14 150 Тематична зміна 

II 04.07 – 17.07.2022 14 150 Тематична зміна 

III 20.07 –02.08.2022 14 150 Тематична зміна 

IV 05.08 – 25.08.2022 21 200 

Оздоровча зміна (бюджетна) : 

фокус на спортсменів, 

обдарованих та талановитих, а 

також дітей співробітників 

СумДУ 

https://www.facebook.com/hashtag/olympiclab?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCZAXxL8Z5JXbgXdfvbbhjvniXNdiGxmFuVKvZlWSpEYJzCfj3CRA8oqXm3ICvUF04frpe6lkz2DQlgFK3S463b972-cfW2xdD7h60cT_kjOCouRQk315WRauQbnI_YU_8lMM5h_Up2zSFy0V5cxvliVan0DCyUtGTjRJiuKBxmiSYP-ouS3HMTv5vCFbw0lMF1ejXN8N1-woZUkbJZzGHi0sOMUji2qMoAIufdUr5vZLkV4hVPkaPszEzOQv4vyupj1mQ_DG6td71XFjLNlCiQr4VbqkLXUz2mGFLGZ96DGzNry6Tm5rYezFFoFWo6MFcIuSi65XMMqrTtscymqI4s1v1mHC8oTi1uXhg-Ahuj5B9cZw4PZl7t0zpJBQaww7BrCn5roU1syTVXJVqFAwHUf8SuE-d39vCDRaiDIEiAPsCdSqarP_BxRWYHBi2KH9vkhONntZVcA25qZYbiU7Ef2Q27z4QUO2bZ58YP9BfieMOVqCPmoriTogK7nOU6Hf77Jf6bX4Jb_IZS6sQ5Kuh2wq_tQsTnEjCHznMju62zyznG1J3n4xFBGbUTlXENWP42-7-mX97Cw00exZur&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB2o503Uq60ky-gyRbc0VCt-Q6PulqVqsRzKUL9A_cJB-14fjKzdY6WweO9cXpQ-N1Cb661NRLTleUmvcCqQHcYbS6ptFNHzvL1n7n5AJHEwH_fA3XyShz6FTcmwlxBsY__ZwR9yHWPglOw5nsYX4BGTBLUkukcHW7B2lOWSRHnNipPMl970UWDBQw3S_m0JiBCgwwd_05iHqYEdRolYz9nAzKvfNiLG9RrrEjtc9P3oj5jqGVlNfgf_F1Zl3gG_s7DiQLDVbCy6V9stDwegGqLLYpxUUPbkZgAixTKLteRymOSrK08lrFfvMdnhZ3C6-ewX4mFon_d5Jjbdk2pDfA&__tn__=%2ANKH-R


 

Окремі показники спортивної діяльності 2011–2021 роках по СумДУ (станом на 29.12.2021 р.)                  ДОДАТОК А 

Показники 
2011-2019 р.р. 2020 рік  2021 рік 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Базовий 

ЗВО 
ШІ КІ ∑ 

Базовий 
ЗВО 

ШІ КІ ∑ 

Кількість видів спорту 27 32 32 36 36 36 36 40 40 40 6 6 40 42 2 5 42 
Кількість спортивних секцій 64 62 62 75 77 92 80 85 88 65 0 6 71 61 2 5 68 
Кількість абонементних груп 13 14 15 15 15 18 21 26 24 18 – – 18 17 – – 17 
Кількість осіб, які займаються  у 
спортивних секціях 

605 693 731 905 1155 1338 1012 1050 1101 844 – 70 914 777 15 148 940 

Кількість спортсменів-школярів, 
які займаються у тренерів СумДУ: 

455 490 470 500 586 617 595 532 611 610 – – 610 625 – 10 635 

                  

– навчалися на підготовчих 
курсах  

– – – 38 46 51 57 52 37 25 – – 25 31 – – 31 

– вступили на І курс – – – 34 39 51 32 37 52 41 – – 41 37 – – 37 
Випускники ДЮСШ, які 
вступили на І курс 

– – – 101 117 123 128 121 101 75 10 4 89 65 – 2 67 

Спортсмени, які вступили на 
старші курси з фахових 
коледжів 

– – – 12 14 17 29 15 13 6 – – 6 7 – – 7 

Спортсмени, які вступили до 
магістратури з інших ЗВО 

– – – 53 56 54 50 38 8 4 – – 4 12 – – 12 

Чисельність студентів-призерів 
у змаганнях наведених рівнів: 

242 292 358 357 407 442 473 485 371 201 0 10 211 145 – 9 154 

– обласного серед ЗВО  204 223 276 297 309 348 331 314 167 57 – 8 65 Не пров. Н/п Н/п Н/п 
– загальнодержавного 34 58 46 56 69 72 112 138 156 136 – 1 137 159 – 8 167 
– європейського 4 9 27 18 21 18 26 22 30 7 – 1 8 12 – 1 13 
– світового – 4 9 6 8 4 4 11 18 1 – – 1 7 – – 7 
Чисельність діючих студентів-
спортсменів рівня від обласного 
до національних збірних 
України: 

171 220 261 351 370 414 389 384 454 361 5 6 372 332 – 7 339 

– заслужених майстрів спорту – 6 7 6 1 1 1 – – – – – – – – – – 
– майстрів спорту міжн. класу 3 6 13 16 8 9 6 11 14 10 – – 10 12 – – 12 
– майстрів спорту України 22 16 31 28 23 41 37 52 60 53  – 1 54 77 – 4 81 
– кандидатів у майстри спорту 41 60 75 49 78 103 96 127 155 129 – 1 130 121 – 1 122 
– першорозрядників 105 132 135 252 260 264 250 194 225 169 5 4 178 122 – 2 124 
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