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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 – КФВіС) 

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 КФВіС (кількість годин) 

2019/2020 

навчальний рік 

2020/2021 

навчальний рік 

2021/2022 

навчальний рік 

2022/2023 

навчальний рік 

11707,55 4816,8* 4391,65* 4477,25* 

Примітка: * навчальне навантаження 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 2023–2024 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 

самозахисту»; «Основи бадмінтону». Навчальні дисципліни будуть викладатися у 

спортивних спорудах в оф-лайн режимі, за обмежених умов – в он-лайн, з розкриттям 

методики підготовки у зазначених видах рухової активності.  

Штат кафедри. Штатний розрахунок КФВіС, який представлений у 

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

здобувачів вищої освіти спецальності 017 «Фізична культура і спорт».  
 

Таблиця 1.2 

Кількість ставок на КФіВС 

2019/2020 

навчальний рік 

2020/2021 

навчальний рік 

2021/2022 

навчальний рік 

2022/2023 

навчальний рік 

19,83 8,29* 7,58* 7,5* 

Примітка: * штатне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти 017 «Фізична 

культура і спорт»  
 

У табл. 1.3. представлена професійно-орієнтована складова спортивної 

кваліфікації викладачів кафедри, яка враховуюється під час практичної 

підготовки майбутніх тренерів із видів спорту, визначення керівників 

спортивних спеціалізацій, можливості організації підвищення спортивної 

майстерності на випусковій кафедрі. 

 

 



Таблиця 1.3 

Професійно-орієнтована складова – спортивна кваліфікація науково-

педагогічних працівників КФВіС 

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, 

кільк. – % 

2019 23 6 12 1 1 12 –  55% 

2020 12 4 6 – 1 11 – 92% 

2021 10 2 6 – 1    9 – 90% 

2022 9 0 5 – 1   8 – 89% 

 

На кафедрі впроваджено внутрішній рейтинг викладачів (табл. 1.4.), за 

результатами якого повинні надаватися пропозиції щодо продовження 

контрактів ПВС та розподілу штатних одиниць. Станом на 16.12.2022 р., на 

КФВіС працює 9 штатних викладачів, які за показниками професійної діяльності 

відповідають ліцензійним умовам. Із них  89% викладачів мають  наукові ступені 

(докторів наук – 22 %; кандидатів наук – 67%). Оцінка за профорієнтаційну 

роботу нижче середнього показника визначена у 6 викладачів. Спортивно-

педагогічне вдосконалення відсутнє у 5 викладачів. Це ті, які не проводять 

навчально-тренувальний процес. Усі штатні працівники кафедри мають досвід 

надання спортивних послуг, що свідчить про небайдуже ставлення керівництва 

кафедри до створення мотивацій і стимулювання фінансової складової 

діяльності структурного підрозділу.  

         За результатами вступної компанії 2022 р. на спеціальність 017 «Фізична 

культура і спорт» зараховано: денна ф. н., 1курс – 29 осіб, старші курси  – 5 осіб, 

до магістратури вступили 24 особи. На заочну ф. н. – 7 осіб на 1 курс та 7 

вступників на старші курси, 11 осіб зараховані до магістратури. За ОНП «Доктор 

філософії» зараховано 8 осіб. 

          Результати профорієнтаційної роботи викладачів представлені у табл.1.5, 

1.6.  Для таких штатних викладачів як Пилипей Л.П., Бурла А. О., Стасюк Р. М.,  

Остапенко Ю. О., Король С. А., Возний А. П. рівень профорієнтаційної роботи 

складає нижче середнього показника (середній показник -3,7 зарахов. особи  на 

1 викладача).  

Чотири викладача мають сертифікати відповідності знання іноземної мови 

на рівні В2 , що становить 44% від кількості штатних. 

Кафедра традиційно демонструє невисокий рівень публікаційної 

активності. У 2022 р. опубліковано 1 навчальний посібник, 1 методичні вказівки, 

3 статті у виданнях, що належать до БД Scopus та WoS, 3 статті в наукових 

фахових виданнях, 1 одноосібна теза і 50 тез у співавторстві зі студентами, 6 

одноосібних тез студентів та аспірантів. 

   



Таблиця 1.4  

Рейтинг викладачів КФВіС за внутрішньокафедральною методикою розрахунків станом на 15.12.2022 р. 

№  

з/п 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

Вчений 

ступінь/звання 

Навантаження  

викладачів  
Ліцензійні умови 

П
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№ пунктів 

ліцензійних  

умов 

К
іл

ь
к
іс

ть
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у
н

к
ті

в
, 

я
к
і 

п
ід

тв
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д
ж
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н
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в
и

й
  

б
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1 Сергієнко В.М. Докт.н./доц. 0 565,1 665,1 1,16 1,4,7,9,10,12,14,19,20 9 4,5 0,9 0 0 0 0,1 5,5 1 

2 Пилипей Л.П. Докт.н./проф. 0 418,4 418,4 0,71 1,7,8,9,12,14,19,20 8 4,0 0,3 1 0 0 0 4,3 2 

3 Долгова Н.О. Канд./доц. 0 505,9 505,9 0,86 1,3,4,7,12,14 6 3,0 0,5 1 0 0 0 3,5 3 

4 Король С.А. Канд./доц. 0 142,6 142,6 0,25 1,3,4,10,12,14 6 3,0 0,1 1 0,3 0 0 3,4 4 

5 Бурла А.О. Канд.н 144 312 456 0,77 1,3,12,14,19 5 2,5 0,3 0 0 0 0,1 2,9 5 

6 Петренко О.П. Канд. н. 0 505,35 505,35 0,86 1,3,5,12,14 5 2,5 0,4 0 0 0 0 2,9 6 

7 Сірик А.Є. – 144 140 284 0,48 12,14,19 3 1,5 0,7 3 0,6 0 0 2,8 7 

8 Остапенко Ю.О. Канд. н. 0 543,15 543,15 0,92 1,7,12,19 4 2,0 0,2 0 0 0 0,3 2,5 8 

9 Стасюк Р.М. К.н./доц. 0 564,25 564,25 1 1,12,14,19 4 2,0 0,2 0 0 0 0 2,2 9 

Сумісники 

11 Босько В.М. Канд.н.  0 149 149 0,25 1,5,12,14,19,20 6 3,0 0,2 2 0,5 0,5 0,2 4,4 1 

10 Корж С.О. – 0 32 32 0,05 12,14,19 3 1,5 0,9 1 1 0 0,1 3,5 2 

14 Бріжата І.А. Канд.н./доц 0 30 30 0,05 1,4,10,12,14,15,20 7 3,5 0 0 0 0 0 3,5 3 

12 Петренко Н.В. Канд.н. 0 35 35 0,06 1,10,12,14,19 5 2,2 0,1 1 0 0,5 0 2,8 4 

13 Возний А.П. Кан.д.н./доц. 54 36 90 0,15 1,3,12,14 4 2,0 0,1 0 0 0 0 2,1 5 

Всього: 342 4135,25 4477,25 7,5 
 

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) 

5
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Таблиця 1.5 

Кількість зарахованих спортсменів за результатами профорієнтаційної 

роботи викладачів КФВіС 
№ 

п/п 
Викладачі кафедри ФВіС І курс 

Старші 

курси 
Магістратура 

Усього 

осіб % 

1 Сергієнко В. М. 4 2 3 9 23,5 

2 Сірик А. Є. 5 – 2 7 18,1 

3 Долгова Н. О. 2 2 1 5 13,2 

4 Петренко О. П. 2 1 1 4 10,1 

5 Пилипей Л.П. 1 1 1 3 8,1 

6 Бурла А. О. 2 – 1 3 8,1 

7 Остапенко Ю. О. 1 – 1 2 5,4 

8 Стасюк Р. М. 1 1 – 2 5,4 

9 Король С. А. 1 – – 1 5,4 

10 Возний А. П.,з 1.09.2022 -сумісн. 1 – – 1 2,7 

Загалом: 20 7 10 37/ сер.-3,7 

 

Таблиця 1.6 

Кількість осіб, які вступили до СумДУ за результатами профорієнтаційної 

роботи сумісників КФВіС 
№ 

п/п 
Викладачі-сумісники І курс Старші курси Магістратура 

Усього 

осіб 

2 Корж С. О. 5 1 3 9 

1 Босько В. М. 2 – – 2 

3 Петренко Н. В. 1 – – 1 

 

Виконання завдань із інноваційною складовою викладачами кафедри 

представлено в табл. 1.7. У звітному році не вдалося: провести спільні 

профорієнтаційні заходи з регіональним відділенням Національного 

олімпійського комітету в Сумській області; запровадити англомовну підготовку 

викладачів; створити на кафедрі постійно діючий консультативний он-лайн 

Центр допомоги студентам та школярам із вибором виду спорту в СумДУ 

(профорієнтаційний проект) та безпечної організації самостійних занять 

фізичною культурою. 

Таблиця 1.7 

Виконання завдань із інноваційною складовою КФВіС у 2022 році 
№ 

з/п 
Завдання Виконання 

1 Розробити та запровадити модель 

організації фізичного виховання в умовах 

змін, спричинених пандемією 

коронавірусної інфекції COVID-19. 

Виконано частково (заняття з дисципліни 

«Фізичне виховання» не проводилися, а 

позанавчальна спортивна робота 

проводилася епізодично) 

2 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. 

Не виконано. Розробляється модель 

реалізації фізичного виховання після 

зняття карантинних обмежень і 

військового стану.  
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3 Впровадження англомовної підготовки 

викладачів (50% ПВС кафедри повинно 

долучитися до викладання дисциплін 

англійською мовою). 

Перенесено на наступний рік. 

4 Співпраця з регіональним відділенням 

НОК в Сумській області щодо проведення 

складовою профорієнтаційного характеру. 

Не виконано. Завдання необхідно 

реалізувати у наступному році. 

5 Профорієнтаційна робота у фахових 

коледжах України, що займаються 

підготовкою фахівців фізичної культури і 

спорту. 

Виконано частково. Проводилися 

зустрічі в режимі он-лайн зі студентами 

спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт» Путивльського та Лебединського 

педагогічних коледжів. 

6 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. 

Виконано частково, у зв’язку з відміною 

запланованих змагань в обмежених 

умовах.  

7 Профорієнтаційна 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 

Проводилися зустрічі та бесіди в режимі 

он-лайн зі студентами спеціальності  

017 «Фізична культура і спорт». 

8 Оновлення контенту сайту кафедри 

фізичного виховання і спорту 

Виконано частково, робота над 

контентом сайту буде продовжена у 2023 

році. 

Завдання, які рекомендується включити до плану роботи кафедри 

фізичного виховання і спорту у 2023 році.  

1. Визначити для викладача викладач та включити до індивідуального 

плану персоніфіковані завдання  із зазначенням термінів виконання: 

1.1. Удосконалення англомовної підготовки для надання освітніх послуг 

іноземним громадянам; 

1.2. Надання додаткових освітніх послуг за вибором викладача: 

 -  освітні послуги в системі довузівської освіти з підготовки вступників 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» для складання творчого конкурсу 

з оцінювання фізичних здібностей (створення освітньої програми курсової 

підготовки вступників  та формування груп слухачів курсів – сумісно з ДДОПР); 

 - педагогічна діяльність у програмах підвищення кваліфікації тренерів та 

педагогічних працівників (за освітньою програмою та планом підвищення 

кваліфікації ЦРКП); 

 - надання послуги із вдосконалення фізичної підготовки  осіб, які мають 

проходити тести з оцінювання фізичної здібностей при працевлаштуванні до 

силових структур (створення і реалізація індивідуальних і групових програм 

фізичної підготовки, організація реклами). 

 2. Для стимулювання спортивної роботи при розподілі навчальних 

доручень закріпляти спортивні дисципліни, якими передбачено формування у 

здобувачів освіти рухових компетентностей визначених видом спортивної 

діяльності, за викладачами, які мають постійну практику спортивної роботи 
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(тренерську роботу за сумісництвом у спортклубі СумДУ, або у ДЮСШ, ШВСМ, 

ЦОП із навантаженням не менше 6 годин на тиждень). 

3. Розробити і затвердити в установленому порядку стратегію 

профорієнтаційної роботи з інформаційно-рекламною складовою популяризації 

спеціальності «Фізична культура і спорт», розраховану на осіб, які знаходяться, 

зокрема, за межами Сумського регіону. При цьому, об’єднати реалізацію 

профорієнтаційної  рекламної політики із ДДОПР та Медіа-центром СумДУ.  

4. Розмістити на сайті кафедри інформацію профорієнтаційного змісту про 

співпрацю кафедри з ДЮСШ, ШВСМ, ЦОП та іншими спортивними 

організаціями щодо працевлаштування випускників спеціальності 017 «Фізична 

культура і спорт» та проведення сумісних спортивних заходів.  

5. Залучити провідних фахівців-практиків (керівників ДЮСШ, відомих 

тренерів спортивних шкіл) до проведення практичних занять із здобувачами 

вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». 

6.  На виконання рішення вченої ради від 8.12.22.р. започаткувати 

розроблення дистанційних курсів освітньої програми  «бакалавр» спеціальності 

017 «Фізична культура і спорт»  для оголошення прийому на дистанційну форму 

навчання та передбачити підготовку дистанційних курсів за графіком: до 1.09.23 

– дисципліни 1 року навчання; до 1.09.24 р. – дисципліни 2 року навчання; до 

1.09.25. – дисципліни 3 року навчання; до 1.09.26р – дисципліни 4 року навчання.   

7. Підготувати конкурсні програми для участі у грантовому проекті 

Erasmus+Sport;  

Таблиця 1.8 

Проєкт плану роботи, представлений  

кафедрою фізичного виховання і спорту на 2023 рік 
№ 
п/п 

Заходи, що заплановані 
до виконання 

Відповідальні 
за виконання 

Термін 
виконання 

Організація роботи 

1 Розробка і подання матеріалів для акредитації за 
освітньою програмою з підготовки бакалаврів 
фізичної культури та спорту. 

Робоча  
проєктна  
група 

Січень- 
лютий 

2 Оновлення програми вступного іспиту прийому на 
І курс бакалаврату спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт» – творчий конкурс (оцінювання 
фізичних здібностей), згідно вступної кампанії  
2023 року. 

В.М. Сергієнко, 
Р.М. Стасюк 

Квітень 

3 Організація та проходження виробничої практики 
за профілем майбутньої роботи бакалаврів фізичної 
культури та спорту. 

В.М. Сергієнко, 
О.П. Петренко 

Квітень  

4 Підготовка та публікація наукових праць 
відповідно до проблемної наукової кафедральної 
теми. 

Викладачі Січень-
грудень 

5 Підготовка до друку методичних видань із 
дисциплін, які викладаються науково-
педагогічними працівниками кафедри (згідно 
плану видання). 

Н.О. Долгова Лютий, 
грудень 
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6 Використання в освітньому процесі інформаційних 
технологій (відео конференції, відеофільми, 
слайди, таблиці, комп’ютерні та мультимедійні 
технології) та освітніх платформ СумДУ. 

Викладачі Протягом 
року 

7 Розробка і подання матеріалів для акредитації за 
освітньою програмою з підготовки магістрів 
фізичної культури та спорту. 

Робоча  
проєктна  
група 

Жовтень-
грудень 

8 Супровід профорієнтаційної роботи через соціальні 
мережі, месенджери та під час проведення 
спортивно-масових заходів на базі СумДУ. 

О.П. Петренко, 
І.О. Голубнича 
 

Протягом 
року 

9 Профорієнтаційна робота серед учнів ЗОШ, ВУФК, 
ДЮСШ, ШВСМ та СДЮШОР з поданням списків 
абітурієнтів. 

В.М. Сергієнко, 
викладачі 

Протягом 
року 

Розвиток матеріально-технічної бази 

1 Модернізація гімнастичної зали на 4 поверсі 
Палацу студентського спорту, комплектування 
гімнастичним обладнанням. 

В.М. Сергієнко 
О. П. Петренко, 
О.В. Бойко  

Вересень 

2 Обладнання мультимедійним оснащенням  
ауд. 316. 

В.М. Сергієнко Вересень 

Заходи, які заплановані вперше до виконання  

1 Проведення консультативно-методичних занять із 
метою надання здобувачам вищої освіти усіх 
спеціальностей  методичної і практичної допомоги 
в організації самостійних занять фізичною 
культурою і спортом, оволодіння культурою 
здорового способу життя за допомогою 
кафедрального сайту. 

Заступники 
деканів з 
фізичного 
виховання,  
Сірик А. Є. 

За  графіком 
консультацій 

2 Розроблення дистанційних курсів за освітньою 
програмою бакалавр 017 «Фізична культура і 
спорт». Організація та проведення освітнього 
процесу за дистанційною формою для осіб, що 
вступили на старші курси .  

В.М. Сергієнко, 
викладачі 

Січень- 
квітень 

3 Забезпечення стажування викладачів у наукових 
установах  країн, які входить до Європейського 
Союзу.  

В.М. Сергієнко, 
викладачі 

Лютий- 
червень 

4 Впровадження оцінювання для здобувачів вищої 
освіти щодо якості освітніх програм  
через анкетування.  

В.М. Сергієнко, 
куратори груп 

Травень, 
грудень 

5 Диверсифікація співпраці з роботодавцями 
(залучення до проведення навчальних занять, 
рецензій кваліфікаційних робіт, участь в атестації 
випускників, експертизи освітніх програм). 

Гаранти ОП 
Р.М. Стасюк, 
Ю.О. Остапенко, 
Л.П. Пилипей 

Протягом 
року  

6 Оновлення комплексів навчально-методичного 
забезпечення дисциплін усіх освітніх програм на 
основі використання рекомендацій роботодавців та 
нових наукових знань. 

Гаранти ОП 
Р.М. Стасюк, 
Ю.О. Остапенко, 
Л.П.Пилипей, 
викладачі 

Травень, 
грудень 

7 Підготовка проєктів для участі у конкурсах на 
здобуття міжнародних грантів. 

В.М. Сергієнко, 
А.О. Бурла 

Протягом 
року  

8 Створення матеріалів, передбачених Положенням 
про приймальну комісію для проведення вступної 
кампанії 2023 року. 

В.М. Сергієнко, 
Р.М. Стасюк 

Березень- 
квітень 
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ ТА 

СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСІБ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ 

 

2.1. Організація спортивної роботи 

Організацією спортивної роботи займається спортивний клуб СумДУ, 

який у своєму складі має 9 профільних спортивних центрів. 

У 2022 році спортивний клуб був організатором та співорганізатором 

проведення  понад 50  спортивних і спортивно-масових заходів, у т. ч. для 

студентської та шкільної молоді (у минулому році їх було на 30 % більше), 

забезпечував участь збірних команд СумДУ із 19 видів спорту у змаганнях 

міського, всеукраїнського та міжнародних рівнів, організовував роботу понад 60 

спортивних секцій, сприяв завантаженню спортивних об’єктів платними 

спортивними послугами. Інформаційно-рекламна діяльність та 

профорієнтаційна робота спортивного клубу включала: моніторинг і щотижневе 

висвітлення знакових спортивних подій у СумДУ на сайті спортивного клубу; 

ведення бази даних спортивних досягнень здобувачів освіти; наповнення сайту 

публікаціями та актуальною інформацією про знакові спортивні здобутки 

спортсменів СумДУ на всеукраїнських і міжнародних змаганнях; 

профорієнтаційну роботу з  тренерами ДЮСШ про особливості вступу та 

залучення школярів-спортсменів до підготовчих курсів в університеті. 

Працівники спортклубу з кінця лютого 2022 року є активними учасниками 

волонтерського руху, здійснюють цільову допомогу в організації спортивних 

заходів для військових угрупувань.  

2.2. Спортивні секції. 

У таблицях 2.1; 2.2 представлений контингент спортсменів спортивних 

секцій, кількість видів спорту, які відвідують здобувачі освіти, у т. ч. не тільки в 

секціях СумДУ, та кількість іноземних студентів, які займаються спортом: 

Таблиця 2.1 

Кількість здобувачів освіти, що займаються фізичним вихованням і спортом 

Показники 

2021 рік  2022 рік 
Δ 

 % 
Базов. 

ЗВО 
ШІ КІ ∑ 

Базов. 

ЗВО 
ШІ КІ ∑ 

Кількість видів спорту, 

які відвідують здобувачі 

освіти, у т. ч. за межами 
ЗВО 

42 2 5 42 42/43* 2 5 43/44* +2/+5* 

Кількість спорт.  секцій 61 2 5 68 62/63* 2 5 69/70* +1,4/+3* 

Кількість абонем. груп 17 – – 17 10 - - 10 -41 

Кількість осіб, які займ. 

ФВ у  дисц. за вибором, у 

секціях, абонем.  групах, 

777 15 148 940 757/680* 14 90 861/784* 
    -8/-

17* 

 із них, кількість студ., які 

займаються у секціях 

спортивного 

вдосконален. 

777 – 20 797 639/572* - 48 687/620* -13/-22* 

Примітка: * – до 24.02.22р. / на кінець 2022 року 
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Із таблиці 2.1. видно, що у порівнянні з минулим роком майже не змінилася 

кількість спортивних секцій за видами спорту, але на 22% зменшилася   

чисельність спортсменів та на 40 % менше стало абонементних груп, які 

відвідували здобувачі освіти. 

Із таблиці 2.6. (стор.17) та додатку Б, видно, що більшість студентів у           

2022 р. традиційно обрали  баскетбол, бадмінтон, біатлон, настільний теніс, 

волейбол, дзюдо, легку атлетику, гандбол, плавання, футзал. Тобто ті види 

спорту, які представлені відомими спортсменами, що навчаються в університеті, 

а також обирають команди які беруть участь студентських змаганнях, у 

чемпіонатах України. У той же час, майже відсутні бажаючі займатися в секціях  

такими видами  як фітнес, йога, оздоровча гімнастика, що свідчить у першу про 

пасивну діяльність тренерів щодо популяризації цих видів рухової активності.  

У табл. 2.2. представлений контингент студентів-іноземців, які до 24 

лютого 2022 року відвідували спортивні секції університету. Серед них були 

призери і переможці всеукраїнських студентських спортивних змагань з 

бадмінтону, регбі, легкої атлетики, футболу та футзалу. 

Таблиця 2.2 

Кількість іноземних студентів у спортивних секціях СумДУ 

Показники 

За роками 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

Кількість іноземних студентів, які займаються у спортивних 

секціях 

115 

(7,2) * 

129 

(6,5) * 

70** 

(6,9) * 
Примітка: * – % від загальної кількості студентів-іноземців денної форми навчання; ** – до 24 

лютого 2022 р. 

 

Після 24 лютого 2022 р., з початком військової агресії рф проти України, 

майже втрачений контингент студентів-іноземців у спортивних секціях.  

 

2.3. Спортивна майстерність здобувачів вищої освіти СумДУ 

У табл. 2.3. та на рис. 2.1–2.4 представлені показники чисельності діючих 

студентів-спортсменів та динаміка їх кількості відповідно до  спортивної 

кваліфікації по рокам. У порівнянні з попереднім роком кількість кваліфікованих 

спортсменів зросла на 36%. Не змінилася чисельність майстрів спорту 

міжнародного класу, їх 12, але на 72% збільшилася сумарна кількість кандидатів 

у майстри спорту та першорозрядників. Також на 20% додалася у цьому році 

кількість спортсменів із званням «майстер спорту України». 

Таблиця 2.3 

Спортивна кваліфікація студентів-спортсменів СумДУ 

Показники 
2021 рік  2022 рік 

Δ 
 % 

Базов. 
ЗВО 

Ш
І 

КІ ∑ 
Базов. 
ЗВО 

ШІ КІ ∑ 

Кількість діючих студентів-
спортсменів, із них: 332 – 7 339 440 – 22 462 +36 

– майстрів спорту міжнародного класу 12 – – 12 12 – – 12 0 
– майстрів спорту 77 – 4 81 92 – 5 97 +20 
– кандидатів у майстри спорту 121 – 1 122 152 – 6 158 +30 
– спортсменів І розряду 122 – 2 124 184  11 195 +57 
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Рис. 2.1 – Кількість діючих студентів-спортсменів – майстрів спорту 

України міжнародного класу 

 

Рис. 2.2 – Кількість діючих студентів-спортсменів – майстрів спорту 

України 

 
Рис. 2.3 – Кількість діючих студентів-спортсменів  –  кандидатів у майстри 

спорту України 
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Рис. 2.4 – Кількість діючих студентів-спортсменів І-го розряду 

 

2.4. Спортивні досягнення спортсменів СумДУ 

 

У 2021 та 2022  роках спортивні змагання серед закладів вищої освіти 

області та міста  не проводились у зв’язку з карантинним обмеженнями та 

воєнним станом, але  частина студентів знаходилася у місті, тому робота у  

спортивних секціях з вересня була відновлена. Це дало змогу розпочати 

Універсіаду СумДУ серед збірних команд факультетів/інститутів. З жовтня по 

грудень проведено 3 із 11 видів змагань серед навчальних підрозділів, а саме: з 

плавання (взяло участь 35 студентів), з легкої атлетики (52 студенти) та із 

силового фітнесу (28 студентів). У програмі Універсіади  заплановано 

проведення у другому навчальному семестрі таких видів спорту: лижні гонки, 

футзал, дартс, волейбол, волейбол пляжний, настільний теніс, бадмінтон, 

баскетбол 3х3. 

У звітному році понад 400 студентів-спортсменів  СумДУ брали участь у 

регіональних, міжобласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях із ігрових 

видів спорту, єдиноборств, легкої атлетики, водних та зимових видів спорту. Із 

них 213 осіб стали призерами змагань різних рівнів, що на 17% більше, ніж у 

попередньому році (табл. 2.4.). Успішними на міжнародних спортивних аренах 

були спортсмени-легкоатлети, лижники-гонщики, біатлоністи, дзюдоїсти, 

представники естетичних, силових видів спорту та єдиноборств. 22 спортсмена 

СумДУ стали володарями титулів чемпіонів і призерів чемпіонатів світу та 

Європи. Щорічно спортивний клуб за поданням керівників спортивних центрів 

спортклубу оприлюднює список найкращих спортсменів року. У 2022 році до 

цього списку увійшли 165 спортсменів (Додаток В). 

Таблиця 2.4 

                               Кількість студентів-призерів 

Показники 
2021 рік 2022 рік 

Δ  
% 

Базовий 
ЗВО 

ШІ КІ ∑ 
Базовий 

ЗВО 
ШІ КІ ∑ 

Кількість студентів-призерів у 
змаганнях наведених рівнів: 178 – 9 187 213 - 6 219  +17 

– загальнодержавного; 159 – 8 167 191 - 3 194  +16 
– європейського; 12 – 1 13 13 - 2 14     + 8 
– світового. 7 – – 7 9 - 1 10   +43 
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З 14 по 31 серпня 2022 р. у місті Лодзь ( Республіка Польща) відбулися VI 

Європейські університетські ігри, на яких  37 студентів-спортсменів СумДУ 

брали участь у змаганнях. За загальною кількістю медалей Україна посіла 3-є 

місце, а СумДУ став лідером серед українських університетів-учасників за 

кількістю завойованих медалей (2 золоті, 2 срібні, 4 бронзових). Команда 

дзюдоїстів на цих змаганнях стали володарем Європейського кубку перемоги, а 

студенти-дзюдоїсти вибороли титули чемпіонів Європи. На цих змаганнях 

дебютували команди СумДУ з ігрових видів спорту – волейбол класичний, 

волейбол пляжний, пляжний гандбол. За виключенням чоловічої команди з 

пляжного волейболу, 3 ігрові команди увійшли до фіналу та вибороли 4 місця. 

Персоніфікований список спортивних досягнень студентів на VI Європейських 

університетських іграх поданий у додатку Г. 

З 21.09.2022 по 24.09.2022 у місті Самсун (Туреччина) відбувся 

студентський Чемпіонат світу з єдиноборств. У змаганнях брали участь 64 

університети з 15 країн світу. Спортсмени-самбісти СумДУ вибороли 4 золоті 

нагороди та посіли 1 місце серед усіх ЗВО України. 

2.5. Профорієнтаційна робота 

Одним із основних напрямів діяльності кафедри ФВіС і спортивного клубу 

є профорієнтаційної робота. 

У звітному році викладачі кафедри ФВіС і працівники спортивного клубу 

здійснювали  профорієнтаційну роботу у спортивних школах та закладах освіти 

як у Сумському регіоні, так і в інших областях України. 

 У вересні цього року до Міжнародного дня студентського спорту 

Сумським відокремленим підрозділом Студентської спортивної спілки України 

були організовані спортивні заходи профорієнтаційного змісту для випускників 

закладів освіти та спортсменів університету. З початком навчального року майже 

щотижнево в суботу і неділю на різних спортивних локаціях проводяться цільові 

спортивні профорієнтаційні змагання та турніри: «Кубки ректора СумДУ» із 

різних видів спорту, «Шкільна ліга» з ігрових видів спорту, турніри з плавання 

«Кубок СумДУ», легкої атлетики та кіберспорту серед старшокласників, 

спортсменів коледжів. Залучені до фінансування цих змагань спортивні 

федерації, регіональне відділення НОК України, Сумське відділення комітету 

фізичного виховання і спорту МОН України та профільні управління місцевої 

влади. У 2022 році на спортивних спорудах СумДУ було проведено 23 

профорієнтаційні заходи, а у попередньому році – 17 (табл. 3.1, стор.21).  

Часткову допомогу у профорієнтаційних заходах надавали Центри 

олімпійської підготовки з легкої атлетики та з волейболу пляжного.   

У грудні 2022 р. працівники спортклубу брали участь у проведенні «Дня 

відкритих дверей», організовували кіберзмагання та спортивні різдвяні турніри.  

За планом профорієнтаційної роботи ДДОПР спортивний клуб та КФВіС 

виконували: 

– онлайн зустрічі з випускниками фахових коледжів, з яких 10 спортсменів 

вступили на старші курси; 

– рекламно-інформаційну роботу у соціальних мережах, висвітлення 

спортивних подій та досягнень студентів-спортсменів (Додаток Д); 
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– залучили 22 спортсмена до навчання на підкурсах довузівської освіти, всі 

вони вступили на 1 курс на факультети ТеСЕТ та ЕлІТ; 

– організовували екскурсії для школярів-спортсменів  під час проведення 

профорієнтаційних заходів у СумДУ; 

– проводили профорієнтаційну роботу серед спортсменів ДЮСШ, і цим 

самим, на 77% збільшили показник їх вступу у порівнянні з 2021 роком (115 осіб) 

та підвищили чисельність спортсменів-вступників в магістратуру з інших ЗВО 

на 33% (16 осіб). 

Складовою профорієнтаційної роботи є залучення школярів до спортивних 

секцій СумДУ. Дванадцятий рік поспіль 500+n школярів  займаються спортом в 

університеті (кількість школярів  наведено у табл. 2.5. та у додатку А). Соціально 

важливим і позитивним  є організація дитячо-юнацького спорту під час воєнного 

стану, коли школярі навчаються дома в онлайн режимі без спілкування з 

однолітками. Заняття спортом у секціях СумДУ компенсує відсутність 

комунікацій, сприяє формуванню лідерських якостей у школярів та призвичаює 

їх до  університетського середовища. 

Спортивний клуб організував профорієнтаційну роботу зі школярами, які 

займаються на спортивних спорудах у секціях СумДУ таким чином. 

Відвідування учнями спортивних споруд оплачується замовником спортивних 

послуг за кошторисом університету (ДЮСШ, «Інваспорт» та інші спортивні 

організації). Тренер СумДУ є сумісником у цих організаціях та проводить 

тренування на базі СумДУ. Якщо тренер працює в спортклубі, то оплата 

здійснюється за послуги (басейн – плавання). Сторонні фізичні особи, які 

організовують заняття на спортивних об’єктах університету укладають 

відповідні договори і оплату здійснюють в установленому порядку. 

У табл. 2.5 представлені кількісні показники профорієнтаційної роботи, а 

динаміка окремих ознак якості профорієнтації проілюстрована на рис.2.5; 2.6. 

Таблиця 2.5 

Кількісні показники профорієнтаційної роботи СК СумДУ  

Показники 

2021 рік  2022 рік 
 Δ 

 % 
Базов. 

ЗВО 

Ш

І 
КІ ∑ 

Базов. 

ЗВО 
Ш

І 
КІ ∑ 

Кількість школярів, які 

залучені до занять у спорт. 

секціях  СумДУ 

625 – 10 635 514/412* - 15 529/427* -17/-33 

– серед них 10–11 клас; 49 – – 49 107/70* - 9 116/79* +137/+61 

– навчалися на підкурсах 

СумДУ; 
31 – – 31 22 - - 22 -29 

– вступили на І курс у СумДУ 37 – – 37 22 - - 22 -41 

Випускники ДЮСШ, які 

вступили на І курс 
65 – 2 67 115 - 3 118 +77 

Спортсмени, які вступили після 

коледжів 
7 – – 7 10 - - 10 +43 

Спортсмени, які вступили до 

магістратури з інших ЗВО 
12 – – 12 16 - - 16 +33 

   Примітка. * – до 24.02.2022р. / на кінець 2022 року. 
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Рис. 2.5 – Кількість школярів 10-11 класів, які займаються у секціях СумДУ 

 

Аналіз табл. 2.5. дає можливість стверджувати, що ситуація з військовою 

агресією рф і воєнним станом негативно вплинула на профорієнтаційну роботу 

зі школярами. На початку 2022 р. у секціях СумДУ займалися 514 учнів, а під час 

воєнного стану на 25% менше  (412 осіб). В основному, це пояснюється тим, що 

частина дітей виїхала за межі міста і регіону з міркувань безпеки. 

Ефективною у звітному році виявилась співпраця з ДЮСШ  щодо вступу 

спортсменів (рис. 2.6.), 118 вступників у 2022 р. проти 67 попереднього року.  

 

Рис. 2.6 – Спортсмени ДЮСШ, які вступили на І курс 

Серед найбільш популярних видів спорту, які обирають школярі та юні 

спортсмени –  єдиноборства, веслування, ігрові види спорту, плавання, легка 

атлетика, лижні гонки, стрільба з лука, шахи/шашки (Додаток Б). 

У 2022 р. студенти у СумДУ відвідували спортивні секції з 35 видів спорту 

(табл. 2.6.; додаток Б). З 25 видів спорту проводяться студентські спортивні 

змагання: чемпіонати України, Європи та світу, а також Всесвітні та 

Всеукраїнські  Універсіади.  Ці види спорту є в СумДУ пріоритетними щодо їх 

розвитку, тому тренери спортивного клубу орієнтовані на цільову 

профорієнтаційну роботу, пов’язану з формуванням спортивного резерву 

команд, які беруть участь в Універсіадах та студентських чемпіонатах. 
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Таблиця 2.6 

Види спорту, які вибирають студенти СумДУ 
№ 

п/п 

Види спорту, які обрали 

студенти у 2021 році 

% 

(n=777) 

Види спорту, які обрали 

студенти у 2022 році 

% 

(n=680) 

Δ
 

 %
 

1 Авіамодельний спорт 0,51 Авіамодельний спорт - (СумДУ) 0,35 -0,16 

2 Аеробіка 0,66 Аеробіка* - (СумДУ) 0,35 -0,31 

3 Армрестлінг - Армрестлінг- (СумДУ) 0,17 +0,17 

4 Атлетична гімнастика 0,26 Атлетична гімнастика- (СумДУ) 0,35 +0,9 

5 Бадмінтон 7,72 Бадмінтон * - (СумДУ) 3,38 -4,24 

6 Баскетбол  10,42 Баскетбол * - (СумДУ) 3,1 -7,32 

7 Баскетбол 3 х 3 0,77 Баскетбол 3 х 3* - (СумДУ) 1,7 +1,07 

8 Біатлон 1,67 Біатлон* - (СумДУ) 1,91 +0,36 

9 Бокс 0,26 Бокс  0,58 +0,32 

10 Боротьба вільна 1,16 Боротьба вільна - (СумДУ) 1,32 +0,16 

11 Веслування на байдарках та 

каное 
1,80 

Веслування на байдарках та 

каное* - (СумДУ) 
1,47 -0,33 

12 Волейбол 8,88 Волейбол* - (СумДУ) 7,35 -1,53 

13 Волейбол пляжний 0,39 Волейбол пляжний* - (СумДУ) 0,44 +0,05 

14 Гандбол 4,76 Гандбол* - (СумДУ) 5,88 +1,04 

15 Дзюдо 3,86 Дзюдо* - (СумДУ) 6,02 +2,16 

16 Йога - Йога - (СумДУ) 0,44 +0,44 

17 Карате / Будо 0,90 Карате / Будо*- (СумДУ) 2,35 +1,45 

18 Кіберспорт 2,83 Кіберспорт*- (СумДУ) 3,38 +0,55 

19 Кікбоксинг 0,64 Кікбоксинг  0,88 +0,24 

20 Легка атлетика 10,17 Легка атлетика*- (СумДУ) 10,44 +0,27 

21 Лижні гонки 1,16 Лижні гонки*- (СумДУ) 3,08 +1,92 

22 Настільний теніс 2,45 Настільний теніс - (СумДУ) 2,2 -0,25 

23 Оздоров./ худ. гімнастика - Оздоров./худ.гімнастика*  0,53 +0,53 

24 Пауерліфтинг 2,70 Пауерліфтинг- (СумДУ) 2,2 -0,5 

25 Плавання 3,22 Плавання* - (СумДУ) 3,67 +0,45 

26 Регбі 1,67 Регбі*  1,61 -0,06 

27 Самозахист/рукоп. бій 2,45 Самозахист /рукоп. бій- (СумДУ) 2,2 -0,25 

28 Самбо 0,26 Самбо* - (СумДУ) 0,58 +0,22 

29 Скелелазіння 0,51 Скелелазіння 0 -0,51 

30 Спортивне орієнтування 2,57 Спорт. орієнтування* - (СумДУ) 2,2 -0,37 

31 Спортивний бридж 0,51 Спортивний бридж - (СумДУ) 0,58 +0,07 

32 Дартс 0,51 Дартс - (СумДУ) 0,44 -0,07 

33 Стрільба з луку 3,35 Стрільба з луку- (СумДУ) 5,88 +2,53 

34 Судномодельний спорт 
0,13 

Судномодельний спорт- 

(СумДУ) 
0,29 +0,16 

35 Флорбол 1,54 Флорбол*- (СумДУ) 1,32 -0,22 

36 Фітнес та його види - Фітнес та його види - (СумДУ) 0,29 +0,29 

37 Футбол 5,53 Футбол*- (СумДУ) 2,79 -3,74 

38 Футзал     11,20 Футзал* - (СумДУ) 8,38 -3,82 

39 Хокей на траві 1,29 Хокей на траві 1,76 +0.47 

40 Шахи/шашки 1,80 Шахи/шашки* - (СумДУ) 1,91 +0,11 

41 Велоспорт 0,13 Велоспорт 0,14 +0,01 

42 Ушу 0,25 Ушу* 0,29 +0,04 

43                       -  Пляжний гандбол* - (СумДУ) 3,22 +3,22 

Примітка. * – види спорту, які є в календарях студентських змагань (25 видів спорту);  

(У)  – види спорту, які відвідують студенти у секціях/абон. групах в СумДУ (35 видів спорту) 
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У більшості своєї на створення мотивації вибору виду спорту є впливовим 

зручність для відвідування тренувальних занять, тобто наявність біля місця 

проживання дітей спортивного об’єкту, а також умови для занять обраним видом 

спортом та професіоналізм тренера. Ці чинники необхідно враховувати 

спортивному клубу при комплектуванні спортивних секцій на спортивних 

локаціях та наданні спортивних послуг учнівській молоді. 

Занепокоєння викликає той факт, що у 2022 році не проявили активність у 

формуванні команд тренери із настільного тенісу, волейболу (дівчата), 

веслування, баскетболу (дівчата), футболу, футзалу, спортивної аеробіки. 

          Також є універсіадні види спорту, які на цей час не представлені 

командами СумДУ на всеукраїнському рівні: силові – важка атлетика; естетичні 

– художня і спортивна гімнастика; ігрові – жіночий баскетбол; жіночий гандбол; 

жіночий волейбол; настільний теніс; регбі. Необхідно здійснювати цільовий 

пошук спортсменів із інших регіонів України, оскільки в сумських ДЮСШ 

недостатньо розвинуті названі види спорту, вирішувати кадрові питання 

стосовно тренерського забезпечення команд, створювати умови для тренування 

спортсменів. Для важкої атлетики вирішувати питання наявності спортивної 

зали та її комплектування спортивним інвентарем. В університеті створені умови 

для занять боксом, тому необхідно відкривати спортивну секцію на базі ПСС, 

оскільки цей вид є популярним серед шкільної та студентської молоді.  

 

2.6. Основні завдання спортивного клубу  

 

У 2022 році при виконані запланованих і скорегованих завдань вдалося: 

- підготувати тренерів та інструкторів спортивного клубу до виконання 

своїх обов’язків в умовах карантину та воєнного стану; 

- розробити та запровадити курсову підготовку інструкторів із плавання 

для надання платних послуг у басейнах; 

- організувати та провести  волонтерські, соціально-спортивні та 

спортивно масові заходи, в яких були задіяні студенти,  тренери та волонтери; 

- взяти участь в організації і проведенні фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних заходів під егідою Спортивної студентської спілки України; 

- збільшити обсяги надання платних послуг із використанням усіх наявних 

спортивних об’єктів і споруд (15%);  

- надати допомогу студентському самоврядуванню в організації та 

проведенні спортивних змагань; 

- підготувати команди СумДУ для участі:  у VI Європейських 

університетських іграх 2022 р.; у чемпіонаті світу з єдиноборств у 2022 р.; у 

зимовій всеукраїнській Універсіаді 2022 р.  

- підготувати до участі у ХХХІ Всесвітній зимовій Універсіаді, яка 

відбудеться  у Лейк-Плесиді (США) з 12 по 22 січня 2023 року, 4 студента-

спортсмена (2 біатлоніста, 2  лижника-гонщика); 

- запровадити розвиток пляжних видів спорту (пляжний гандбол, пляжний 

бейсбол) та сприяти розвитку кіберспорту (збільшилась чисельність студентів) 

та відтворити «Шкільну футзальну лігу СумДУ»; 

- виконати план профорієнтаційних заходів. 
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Нижче представлений проєкт плану роботи спортивного клубу, який 

охоплює всі види його діяльності, але він може бути скоригованим в залежності 

від зміни календаря змагань Комітету фізичного виховання і спорту МОН 

України. 

Таблиця 2.6 

Проєкт плану роботи  

Спортивного клубу на 2023 рік 

№ 
Заходи, що заплановані 

до виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання 

Вдосконалення нормативної бази 

1 
Оновлення посадових інструкції співробітників центрів 

спортивного клубу 

Кунпан М.О., 

Кисельов Р.О. 
Червень 

2 
Підготовка пропозицій та наказів щодо оновлених 

кошторисів із надання спортивних послуг  

Кунпан М.О., 

Кисельов Р.О. 
Березень 

3 
Підготовка Положення про Універсіаду СумДУ серед 

збірних команд факультетів/інститутів в 2023-2024 н.р. 

Кунпан М.О., 

Кисельов Р.О. 
Вересень 

4 

Підготовка Положення про заохочення за спортивні 

досягнення здобувачів освіти та тренерів спортивного 

клубу 

Кунпан М.О. Вересень 

5 Підготовка плану закупівель 2024  
Кунпан М.О., 

Кисельов Р.О. 

Вересень-

Листопад 

Розвиток матеріально-технічної бази 

1 

Узгодження списку необхідного обладнання та підготовка 

ТЗ для закупівлі необхідного інвентарю для розвитку 

нових видів спорту (пляжний гандбол, пляжний бейсбол) 
Кунпан М.О., 

Кисельов Р.О. 

Квітень-

травень 

2 
Реконструкція і ремонт підлоги у спортивних залах 

корпусу «ЕТ» та корпусі «М» (під залу важкої атлетики) 

Козачок О.І. 

Кунпан М.О. 

Червень- 

серпень 

3 

Підготовка ТЗ для закупівлі необхідного інвентарю та 

спортивної форми для участі команд університету в 

універсіадах України та міжнародних змаганнях 

Кунпан М.О.,  

Кисельов Р.О. 

Квітень - 

травень 

4 

Придбання (оновлення) інвентарю на водно-веслувальній 

базі для надання послуг із активного відпочинку та 

оздоровлення  

Коваленко С.Л., 

Кисельов Р.О. 

Вересень-

листопад 

5 
Підготовка ТЗ для закупівлі форми та додаткового 

обладнання для студентської команди з кіберспорту 

Кунпан М.О.,  

Сафронов І.Г. 

Травень-

червень 

Інноваційні заходи 

1 
Проведення змагань з пляжного видів спорту (пляжний 

волейбол, гандбол, боротьба, бейсбол). 

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 розвитку 

пляжних видів  спорту. 
СК 

Протягом 

року 

4 
Проведення «майстер-класів» видатними спортсменами і 

тренерами для шкільної та студентської молоді. 

Кунпан М.О.,  

тренери СК  

Протягом 

року 

5 
Проведення Універсіади СумДУ з популярних серед  

студентів видів спорту   
СК 

Протягом 

року 

6 

Додаткові платні послуги в басейні СумДУ (послуги з 

кінезотерапії, аквафітнесу, заняття з дітьми від 3-х до 5-ти 

років). 

СК 
Протягом 

року 

Організаційна роботи 
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1 

Підготовка студентів-спортсменів для участі у VІ Зимовій 

універсіаді України (біатлон, лижні гонки), січень-

березень 2024. 

Сірик А.Є., 

Кунпан М.О. 

Протягом 

року  

2 
Підготовка до участі збірних команд у  XVIII Літній 

універсіаді України  - 2023. 

Спортивні 

центри, тренери з 

видів спорту 

Січень-

травень 

3 

Підготовка до участі студентів-спортсменів у 

Всеукраїнських іграх з єдиноборств серед студентів 

“Combat Games” травень- червень 2023 (дзюдо, карате, 

кікбоксинг, теквандо). 

Спортивні 

центри, тренери з 

видів спорту 

Лютий -

червень 

4 

Підготовка до участі студентів-спортсменів у II 

Всеукраїнських пляжних іграх серед студентів “Beach 

Games” травень- липень 2023 ( пляжний волейбол, 

футбол, гандбол, бейсбол, бадмінтон, пляжна боротьба). 

Спортивні 

центри, тренери з 

видів спорту 

Лютий - 

липень 

5 

Підготовка команд СумДУ до участі у 7-х Європейських 

чемпіонатах у 2023 р.:  Європеські чемпіонати з 

волейболу, баскетболу 3х3, гандболу, Чемпіонат з 

єдиноборств (Combat Sports ( дзюдо, карате), Чемпіонат з 

пляжних видів спорту (Beach Championships – пляжний 

волейбол та гандбол) з липня по вересень 2023. 

Спортивні 

центри, тренери з 

видів спорту 

Квітень-

серпень 

6 

Участь в організації і проведенні фізкультурно-

оздоровчих і спортивних заходів під егідою Спортивної 

студентської спілки України. 

СК та спортивні 

центри, тренери з 

видів спорту 

Протягом 

року 

7 
Впровадження мотиваційних заходів щодо залучення 

студентів до занять у спортивних секціях. 

СК та спортивні 

центри, тренери з 

видів спорту 

Протягом 

року 

8 
Збільшення обсягу надання платних послуг із 

використанням усіх наявних спортивних об’єктів і споруд. 

Кунпан М.О., 

Кисельов Р.О. 

Протягом 

року 

9 

Проведення профорієнтаційної роботи серед випускників 

закладів освіти та юних спортсменів ДЮСШ (за окремим 

планом профорієнтаційної роботи); активна участь у 

профорієнтаційних заходах ДДО. 

Кунпан М.О., 

Колесніченко  С., 

Максименко М.В. 

Протягом 

року 

10 

Підбір  тренерських кадрів для спортивних секцій 

універсіадних видів спорту; організація стажування 

тренерів-початківців; сумісно з ЦРКП організація 

підвищення кваліфікації тренерів та інструкторів 

спортивного клубу;   

Кунпан М.О., 

Працівники СК 

Протягом 

року 

11 

Надання допомоги студентському самоврядуванню в 

організації та проведенні спортивних змагань 

студентського активом. 

СК та спортивні 

центри, тренери з 

видів спорту 

Протягом 

року 

 

  



21 

 

РОЗДІЛ 3 

СПОРТИВНА ІНФРАСТРУКТУРА 

3.1. Ефективність завантаження спортивних об’єктів та стан їх готовності 

до експлуатації  

Сучасна спортивна інфраструктура СумДУ – це понад 40 спортивних 

об’єктів (табл. 3.4.), серед яких: спортивний комплекс – Палац студентського 

спорту,  стадіони, волейбольний центр,  майданчики зі штучним покриттям,  2 

плавальні басейни, 2 стрілецькі тири,  23 спеціалізовані спортивні зали, водно-

веслувальна і лижна бази.  

Спортивні споруди СумДУ є базою для тренувань спортивних секцій, 

підготовки спортивного резерву та національних збірних команд, а також 

проведення всеукраїнських і міжнародних змагань (табл. 3.1.). Спортивну 

інфраструктуру використовують «Державний Східний центр олімпійської 

підготовки легкоатлетів України» та до 31.12.2022 р. функціонував Центр 

олімпійської підготовки спортсменів із волейболу пляжного.  

Таблиця 3.1 

Кількість проведених заходів регіонального та всеукраїнського рівнів на 

спортивних об`єктах СумДУ  у 2021 - 2022 роках 

№ Назва 

ПСС 

Спорт. 

комплекс 

СумДУ 

Спорт. 

зала 

корпус

ЕТ 

Спорт. 

зала 

корпус 

М 

Центр 

пляжн. 

волейб

. 

Басейн 

Спорт. 

зала 

К-3 

Всього 

 

Δ 
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

 %
 

1.  
Волентер.

заходи 
- - 6 11 - - - - - 1 1 - 3 5 10 17 +70,0 

2.  
Профоріє

нтац.зах. 
4 3 3 7 3 3 2 1 1 1 2 3 3 5 18 23 +27,8 

3.  НТЗ 25 28 3 4 1 2 - 1 4 3 - - 2 2 35 40 +14,3 

4.  
Заходи 

НОК 
3 - - 1 - - - - - - - 2 - - 3 2 -33,3 

5.  
Чемпіон. 

області 
7 3 7 7 1 - - - 1 - - - 6 1 22 11 -50,0 

6.  
Чемпіон.  

міста 
8 4 3 2 2 - 2 1 - - - - 4 1 19 8 -57,9 

7.  
Чемпіон. 

України 
34 10 - - - - - - 3 1 - - 2 2 39 13 -66,7 

8.  
Гімназ./ , 

Універс. 
3 - - - - - - - - - - - - - 3 0 -100,0 

9.  
Культурн

мистецькі 
1 - - - - - - - - - - - - - 1 0 -100,0 

10.  
Чемпіон. 

Європи 
1 - - - - - - - - - - - - - 1 0 -100,0 

Загалом 86 48 22 32 7 5 4 3 9 7 3 5 20 16 151 116 -23 

 

У 2022 році на 56% зменшилася кількість заходів у ПСС (воєнний стан 

спричинив обмеження організації масових заходів) та завдяки активності 

спортивного клубу збільшилася кількість користувачів платних спортивних 

послуг у спортивному комплексі та у спортивних залах 3 корпусу.  
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Таблиця 3.2. 

Плавальний басейн: кількість відвідувань та надходження від надання послуг 

     у 2021–2022 рр. *, - (за грудень - очікувані показники) 
 

Місяць 

Загалом 

відвідувань  

 

Навчальний 

процес + 

спортивні 

секції 

Платні 

послуги 

(школярі) 

Інші 

користувачі 

послуг 

2021  

рік 

2022  

рік 

2021  

рік 

2022  

рік 

2021 

рік 

2022  

рік 

2021  

рік 

2022  

рік 

Січень 1939 2338 446 480 1453 1712 40 146 

Лютий 2171 2209 448 462 1631 1665 92 82 

Березень 2040 - 434 - 1490 - 116 - 

Квітень 2384 383 616 29 1742 293 26 61 

Травень 2305 1686 426 272 1821 1304 58 110 

Червень 1820 2823 641 359 1154 2408 25 56 

Липень - 2383 - 195 - 2158 - 30 

Серпень 1781 2226 381 150 1386 2057 14 19 

Вересень 4084 2139 526 200 3533 1925 25 14 

Жовтень 3657 2333 367 107 3127 2179 163 47 

Листопад 4216 2245 349 132 3719 2061 148 52 

Грудень 3876 2360 359 280 3407 2040 110 40 

Загалом 30273 23125 4993 2666 24463 19802 817 657 

      Δ -24%                -47% 
                -

19% 
              -20% 

* - з 24 лютого по 25 квітня плавальний басейн не працював.  

 

Рис. 3.1 – Кількість користувачів послуг (кількість відвідувань) 

У плавальному басейні за рахунок збільшення вартості послуг надходження 

у 2022 р. склали 2 млн 317 тис грн,+30% у порівнянні з 2021 р.  (табл. 3.2.), але 

кількість відвідувань користувачів платних послуг (рис.3.1.)  зменшилася на 20% 

(басейн місяць не працював та перебування в ньому обмежено повітряними 

тривогами і відключенням енергопостачання). У 2023 році необхідно ставити 

завдання на 30% збільшити кількість відвідувачів адже з 8 до 14 години 

4993
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завантаженість складає  всього 15-20% від розрахованої кількості відвідувачів 30 

осіб на 1 годину перебування на 2-х інструкторів. 

Із табл. 3.3. видно, що у 2022 р. лижна база спрацювала до 24.02.22 р. за 

показниками краще  ніж у 2021 році, кількість відвідувачів платних послуг 

збільшилася на 23%. Її експлуатація до закінчення військового стану неможлива. 

Лижний інвентар переміщено на водно-веслувальну базу, яка буде надавати 

послуги з прокату лижного інвентарю та на її матеріальній базі буде 

організований навчально-тренувальний процес із зимових видів спорту. Влітку 

на водно-веслувальній базі займалися спортсмени спортивних секцій СумДУ. У 

рік воєнного стану їх кількість на 20%  була меншою ніж у попередній сезон. 

 

Таблиця 3.3 

Завантаженість відокремлених від спортивного комплексу СумДУ  

власних спортивних баз (кількість відвідувань) 
 

Спортивні  

об’єкти 

Навчальний процес 

 + спортивні секції 
Послуги 

Загалом 

кількість відвід. 

2021  

рік 

2022  

рік 

2021  

рік 

2022  

рік 

2021  

рік 

2022  

рік 

Водно-веслувальна база 5965 
4752 

(-20%) 
512 15 6477 

4767 

(-26%) 

Лижна база «Токарі» 112 124 352 
433 

(+23%) 
464 

557 

(+20%) 

Щорічно до початку навчального року за наказом ректора визначається 

стан придатності спортивних об’єктів до їх безпечної експлуатації.  У 2022 році 

комісія обстежила придатність до експлуатації 45 спортивних об’єктів, які 

задіяні в освітньому процесі, спортивно-масовій роботі та наданні спортивних 

послуг. Результати обстежень представлені у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Стан придатності до експлуатації спортивних об’єктів, які задіяні в 

освітньому процесі,  спортивно-масовій та оздоровчій роботі у 2022 році. 
№ 

п/п 
Спортивні об’єкти СумДУ Cтан придатності та оновлення 

1 Ігрова зала спорткомплексу 

Придатна для використання;  

 потребує ремонту система вентиляції,  

 а стіни - поточного ремонту 

2 Тренажерна зала спорткомплексу Придатна для використання 

3 Зала фітнесу та аеробіки спорткомплексу Придатна для використання 

4 Зала настільного тенісу спорткомплексу 
Потрібен ремонт огороджувальних 

бар’єрів 

5 
Кабінет для шахів та шашок 

спорткомплексу 

Придатна для використання 

6 Плавальний басейн ( Р.- Корсакова,2) . 

Частково відремонтований у 2022 р . 

Потрібний ремонт душових, фасаду та 

системи вентиляції 

7 Тренажерна зала плавального басейну Придатна для використання 

8 Спортивна зала корпусу ЕТ 
Придатна для використання,  потребує 

поточного ремонту підлога 
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9 Зала боротьби корпусу М 
Придатна для використання, був 

ремонт стелі і підлоги 

10 Стрілецький тир корпусу Ц Придатний для використання 

11 
Веслувальний басейн водно-веслувальної 

бази 

Потребує ремонту покрівля та 

 підлога другого поверху 

12 Тренажерна зала водно-веслувальної бази 
Необхідно оновлення тренажерного 

обладнання 

13 
Клуб інтелектуальних спортивних ігор 

«Інтелект» 

Придатний для використання 

14 Футбольний майданчик НН МІ Потрібно відремонтувати поле 

15 Спорт. майданчик біля спорткомплексу В стані реконструкції 

16 Футбольний майданчик (3750 кв.м.) Потрібні нові сітки на ворота 

17 Футбольний майданчик (2250 кв.м.) Потрібні нові сітки на ворота 

18 Волейбольний майданчик (2 шт.) Потрібні нові сітки  

19 Стадіон медичного інституту Потрібен капітальний ремонт 

20 Спортивний майданчик студмістечка 
Потрібен ремонт поля і 

 спортивного обладнання 

21 Ігрова зала 3-го корпусу Придатна для використання 

22 Тренажерна зала 3-го корпусу Придатна для використання 

23 Зала для фітнесу та аеробіки 3-го корп. Придатна для використання 

24 Зала для єдинборств  3-го корпусу  Придатна для використання 

25 
Зала для дзюдо 3-го корпусу, цокольний 

поверх 

Придатна до використання 

26 
Зала вільної боротьби 3-го корпусу, 

цокольний поверх 

Придатна для використання 

27 
Тренажерна зала та зала боротьби 

(Люблінська,10) 

Придатні для використання 

28 Стрілецький тир (Люблінська, 10) Потрібен  капітальний ремонт 

29 Ігрова зала у гуртожитку (Люблінська,10) Придатна для використання 

30 Тенісний корт ГГ «Олімпійський» Потрібний ремонт покриття 

31 Плавальний басейн ГГ «Олімпійський» Придатний для використання 

32 Басейн в університетській клініці Придатний, але не експлуатується 

33 Зала ЛФК в університетській клініці Придатна для використання 

34 Зала фітнесу в університетській клініці Придатна для використання 

35 Спортивна арена  у ПСС  Придатна для використання 

36 Ігровий майданчик  ПСС Потрібна заміна паркету 

37 Зала для н/тенісу  у ПСС Придатна для використання 

38 Танцювально-спортивна зала  у ПСС Придатна для використання 

39. Зала для занять йогою у ПСС Придатна для використання 

40. Тренажерна зала у ПСС Придатна для використання 

41. Зала для занять аеробікою у ПСС Придатна для використання 

42. Зала для пляжного волейболу в корп. Н Придатна для використання 

43. Тренажерна зала  в/больного центру Придатна для використання 

44. Спортивно-танцювальна зала корпусу Н Придатна для використання 

45. Більярдна зала в клубі «Інтелект» Придатна для використання 

46. Спортивно-ігрові майданчики «Універ» Потрібен сезонний ремонт  

 

У спортивній інфраструктурі СумДУ Палац студентського спорту (ПСС) - 

це спортивний комплекс, в якому є можливість тренуватися та проводити 

змагання в будь-яку пору року. ПСС набув статусу одного із головних 
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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», створені 

умови для медичного супроводу спортсменів Центром спортивної медицини 

СумДУ. Палац є спортивною базою для підготовки параолімпійської збірної 

команди України з легкої атлетики та збірної команди України з індорхокею. Для 

спортсменів із обмеженими фізичними можливостями створені  умови для 

надання спортивних послуг (пандус, вбиральні). Завданням наступного року є 

оновлення спортивного інвентаря для такої категорії спортсменів. 

У 2022 р. для власних потреб ПСС використовувався: 

- для проведення тренувальних занять студентських команд з ігрових видів 

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

- для тренувальних занять колективу  сучасного танцю; 

- для проведення академічних і спортивних занять у здобувачів вищої 

освіти спеціальності «Фізична культура і спорт». 

На рисунку 3.2. представлені кількісні показники тих заходів, які 

проводилися у Палаці студентського спорту у 2022 році для зовнішніх 

користувачів. Порівняльні показники завантаженості ПСС наведені у табл. 3.1. 

(стор.21). 

 

 
Рис. 3.2 – Заходи, що проводилися у Палаці студентського спорту у 2022 р. 

 

За звітний період у ПСС згідно плану роботи у 2022 р. виконано: 

1. Оновлені інструкції з охорони праці та пожежної безпеки. 

2. Оновлений наказ «Про організацію надання платних послуг на базі 

ПСС» та калькуляції на послуги. 

3. Укладені договори з новими замовниками платних послуг. 

4. Виконаний косметичний ремонт спортивних локацій у цокольному 

приміщенні. 
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5. Проведено реконструкцію  допоміжних приміщень під туалетні 

кімнати. 

6. Капітальний ремонт вхідної групи ПСС. 

7. Частковий ремонт дороги від готелю-гуртожитку до ПСС. 

8. Поточні ремонтні роботи у допоміжних приміщеннях. 

9. Розпочато співпрацю з новими спортивними федераціями (карате, 

пауерліфтінг, альпінізм). 

Іноваційний план 2022 року, який був невиконаний за звітний період, 

пропонуємо перенести до виконання у 2023 році, а саме: 

- розробка проекту та створення шумо-звукоізоляційної системи та 

системи кондиціювання; 

- вивчення можливості залучення бюджетних коштів для реалізації 

проекту капітального ремонту даху будівлі та коштів органів влади і місцевого 

самоврядування для будівництва скеледрому; 

- ремонт вестибюлю ПСС із використанням сучасних спортивних 

елементів інтер’єру; 

- оновлення спортивного інвентарю для користувачів послуг ПСС з 

обмеженими фізичними можливостями для організації і проведення  НТЗ і 

змагань спортсменів-параолімпійців; 

 - розширення переліку платних послуг, розробка та підготовка нових 

калькуляцій на такі послуги. 
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РОЗДІЛ 4 МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ 

4.1.Медичні послуги Університетської клініки та Центру спортивної медицини 

У 2022 р. Університетська клініка виконувала роботу з корективами у 

плані,  що викликані введенням воєнного стану. У звітному році Університетська 

клініка мала б пройти акредитацію лікувального закладу (попередня акредитація 

до червня 2022р.), але Постановою Кабінету Міністрів № 592 від 13.05.2022р. 

визначено, що на період воєнного стану акредитація закладів охорони здоров’я 

не проводиться. Тому у плані - підготовка документів у 2023 р., а після відміни 

воєнного стану подати заяву на акредитацію.. 

Університетська клініка виконувала роботу за напрямами  діяльності: 

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

COVID-19 здобувачів освіти: 

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

2) заключення декларацій на медичне обслуговування за бажанням 

здобувачів; 

3) роз’яснювальна робота щодо самоізоляції студентів та груп, надання 

інформації в епідвідділи щодо випадків COVID-19;   

4) вакцинація бустерними дозами проти COVID-19;   

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

допомога/медичні огляди, вакцинація співробітників проти COVID-19: 

1) заключення декларацій з сімейними лікарями – близько 700 

співробітників; 

2) проведені  періодичні медичні огляд працівників із оформленням 

особистих медичних книжок  (студмістечко, КГХ, автошкола) -  економія коштів 

підрозділів 40%; 

3) вакцинація в УКл  – 90% співробітників. 

3. Платні медичні послуги для населення, підприємств та безкоштовна 

вакцинація проти COVID-19 населення міста (договірна діяльність) 

4. Покращення матеріально-технічної бази: закуплено біохімічний 

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

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

експлуатацію та поновлено програмне забезпечення дентального 

рентгенапарату. 

5. Впровадження нових послу (водійські комісії) 

6.  Рекламна діяльність: 

1) сторінки в соцмережах; 

2) благодійні розіграші. 

       У клініці  пройшли оздоровлення, профілактику захворювань та лікування 

майже всі співробітники університету. Моніторинг стану здоров’я  проведено 

всім іноземним студентам, а вітчизняні здобувачі освіти були охоплені 

програмами з вакцинації.  

        У таблиці 4.1. вказані види послуг, які надавались клінікою по рокам. 
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Таблиця 4.1 

Види послуг по УКл 
Види послуг 2019 2020 2021 2022 

1.Консультативна робота професорсько-викладацького 
складу медичного інституту 

+ + +  

2. УЗД, функціональна діагностика 
УЗД дитяча  

 + +  

3. Фізіотерапевтичні послуги + + +  

4. Масаж + + +  

5.Лікування в умовах денного стаціонару + + +  

6. Гідрокінезотерапія + + + Тільки 

січень-

лютий 

7. Аквапрограми для вагітних + + + Тільки 

січень-

лютий 

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

січень-

лютий 

9. Медична та фізична реабілітація. + + + + 

10. Амбулаторна хірургія + + +  

11.Медичні огляди іноземних студентів.  
Заключення договорів з іноземними студентами на річне 
обслуговування. 
Проходження медоглядів іноземними студентами іншого 
ЗВО (СНАУ) 

 + + - 

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 
 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.Робота  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. Робота комісії для проведення медичних оглядів 
кандидатів у водії,  періодичних і позачергових медичних 
огляд водіїв транспортних засобів 

   + 

26. Вакцинація проти COVID-19     + + 
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Таблиця 4.2 

Кількість користувачів послуг УКл 
Користувачі 

послуг/звернень 

Усього за  

2019 р. 

Усього за  

2020 р. 

Усього за  

2021 р. 

Усього за  

2022 р. 

1.Усього користувачів 

СумДУ 
6335(+37%) 3072(-51,5%) 12075(+390%) 2080 (-600%) 

1.1. Співробітники 3129(+34%) 1326(-57,6%) 6530 (+490%) 1350 (-500%) 

1.2. Особи, що 

навчаються 
3206(+41%) 1746(-45,5%) 5545(+300%) 730 (-800%) 

2. Інші користувачі 

послуг УК 
3180(+24%) 5005(+57,3%) 11460(+200%) 5700 (-200%) 

Усього: 9515(+32%) 8077(-15,1%) 23535(+300%) 7780 (-300%) 

 

У зв’язку  з воєнним станом у цьому році на 2/3 скоротилась кількість 

користувачів послугами клініки (повітряні тривоги, обмеження 

електропостачання тощо).  У табл. 4.3. представлено виконання плану роботи 

клініки. 

Таблиця 4.3 

Виконання плану роботи 

Університетської клініки  у 2022 році 

№ 
Заходи, що заплановані 

до виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

Організація роботи, вдосконалення нормативної бази 

1 Підготовка та затвердження структури закладу 2022 І. Моісеєнко Частково 

виконано 

2 Підготовка звітних форм до подання у ДУ "Центр 

медичної статистики Мiнiстерства охорони 

здоров'я" 

І. Моісеєнко Виконано 

3 Підготовка документів та подання заяви  для 

акредитації клініки 2022 

І. Моісеєнко 

А. Лобода 

Частково 

виконано 

4 Підготовка нормативних документів з Інфекційного 

контролю у закладі 

І. Моісеєнко 

В.Шарко 

Частково 

виконано 

5 Підготовка нормативних документів щодо 

фармаконагляду 

І. Моісеєнко 

В.Шарко 

Не виконано 

6 Розробка нормативних докуменів щодо контролю 

якості надання медичної допомоги 

І.Моісеєнко Частково 

виконано 

7 Підготовка плану закупівель 2023 І. Моісеєнко  

В.Костенко 

Виконано 

Розвиток матеріально-технічної бази 

1 Оцінка ефективності роботи кабінетів та їх 

перерозподіл при зміні призначень для розширення 

послуг 

І.Моісеєнко Частково 

виконано 

2 Підготовка ТЗ для проведення процедури закупівлі 

реактивів та розхідних матеріалів для медичної 

лабораторії 

І.Моісеєнко 

В.Костенко 

 

Виконано 

3 Проведення метрологічного контролю засобів 

вимірювальної техніки клініки для отримання 

сертифікатів  

І.Моісеєнко 

О.Ляшенко 

Частково 

виконано 

4 Реновація системи підігріву води у басейні клініки 

та впровадження заходів енергоспоживання 

І.Моісеєнко 

О.Петруша 

Не виконано 
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5 Поточні ремонтні роботи фасаду клініки І.Моісеєнко 

Б. П. Бойко 

Частково 

виконано 

6 Проведення робіт щодо приписів за результатами 

перевірки з пожежної безпеки 

І.Моісеєнко Частково 

виконано 

Інноваційна діяльність 

1 Проведення періодичних медичних оглядів 

іноземних студентів, в т.ч.  оформлення Медичних 

особистих книжок для допуску до ЗОЗ 

І. Моісеєнко 

А. Лобода 

Не виконано 

2 Проведення медичних оглядів вітчизняних 

студентів-медиків з  оформленням Медичних 

особистих книжок для допуску до ЗОЗ. 

І. Моісеєнко 

А. Лобода 

Не виконано 

3 Проведення медичних оглядів з оформленням 

Медичних санітарних книжок співробітників 

університету, сторонніх осіб та працівників 

сторонніх організацій 

І. Моісеєнко Виконано 

4 Робота комісії для оформлення медичної довідки 

щодо придатності керування транспортним засобом 

(водійська комісія) для співробітників,  здобувачів 

освіти та сторонніх організацій. 

 

І. Моісеєнко Виконано 

5 Збільшення обсягів договірної діяльності з 

роботодавцями щодо проведення попередніх 

(періодичних) медичних оглядів працівників, 

зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими 

чи небезпечними умовами праці (наказ МОЗ № 246) 

 

І. Моісеєнко 

А. Жаркова 

Не виконано 

6 Вакцинація проти COVID-19 здобувачів освіти, 

співробітників СумДУ, населення міста. 

І. Моісеєнко 

А. Жаркова 

Виконано 

7 Вакцинація співробітників та здобувачів освіти з 

метою профілактики вакцинокерованих інфекцій 

(дифтерія, правець, гепатит) 

І. Моісеєнко 

А. Жаркова 

Не виконано 

8 Розширення послуг лабораторії: 

− впровадження нових методик ІФА 

дослідження на новому аналізаторі; 

− скринінгові програми, медичні проекти з 

онкопрофілактики  для співробітників та населення 

міста; 

− 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 

Не виконано 

 

 

 

 

Виконано 

 

Не виконано 

9 Робота комісії з медичного огляду спортсменів І. Моісеєнко 

Ю. Атаман 

Частково 

виконано 

10 Надання послуг широкому колу осіб, задіяних у 

спорті, за електронним направленням сімейного 

лікаря (за умови затвердження відповідного пакету 

від НСЗУ) 

І.Моісеєнко 

А.Жаркова 

Ю. Атаман 

Не виконано 

11  Оновлення контенту сайту  та сторінок у 

соцмережах (англомовна версія сайту) 

І.Моісеєнко Частково 

виконано 

 

Часткове невиконання пунктів плану 2022 року та  перенесення їх видів на 

2023р. зумовлено оголошенням воєнного стану в Україні, виїздом іноземних 
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студентів з території України та зменшенням кількості вітчизняних студентів, 

що перебувають в місті. 

       Обмеження закупівель певних послуг відповідно до Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в 

умовах воєнного стану не дозволило закупити певні послуги.     

        Під час воєнного стану медичні працівники університетської клініки 

надавали консультативну та ургентну допомогу співробітникам і студентам, 

мешканцям міста, комплектували індивідуальні медичні аптечки для бійців 

територіальної оборони, проводили медичну і фізичну реабілітацію учасників 

бойових дій. 

         

Таблиця 4.4 

Проєкт плану роботи  

Університетської клініки на 2023 рік 

№ 
Питання, що заплановані 

до виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання 

Організація роботи, вдосконалення нормативної бази 

1 Проходження курсів підвищення кваліфікації 

медичних сестер за спеціальністю «Сестринська 

справа» 

І. Моісеєнко Березень - 

травень 

2 Підготовка звітних форм до подання у ДУ "Центр 

медичної статистики Мiнiстерства охорони 

здоров'я" за 2022р. 

І. Моісеєнко Лютий 

3 Підготовка документів та подання заяви  для 

акредитації клініки 2023  

І. Моісеєнко 

А. Лобода 

Після 

закінчення 

воєнного 

стану 

4 Підготовка нормативних документів з 

інфекційного контролю у закладі 

І. Моісеєнко 

В.Шарко 

Упродовж 

року 

5 Підготовка нормативних документів щодо 

фармаконагляду 

І. Моісеєнко 

В.Шарко 

Березень - 

травень 

6 Розробка нормативних докуменів щодо контролю 

якості надання медичної допомоги 

І.Моісеєнко Березень - 

травень 

7 Підготовка плану закупівель 2023 І. Моісеєнко  

В.Костенко 

Вересень 

8 Проходження навчання медичного працівника 

щодо проведення щоденних передрейсових 

огляддів 

І. Моісеєнко  

 

Січень - 

лютий 

9 Інтеграція в ЕСОЗ, впровадження е-рецептів І. Моісеєнко  

В.Костенко 

Січень - 

лютий 

Розвиток матеріально-технічної бази 

1 Проведення метрологічного контролю засобів 

вимірювальної техніки клініки для отримання 

сертифікатів  

І.Моісеєнко 

О.Ляшенко 

Березень-

квітень 

2 Дооформлення санітарного паспорта на 

дентальний рентгенапарат та КТ 

І.Моісеєнко 

В. Сукаленко 

Лютий -

березень 

3 Дообладнання укриття щодо вимог І.Моісеєнко 

О.Ляшенко 

Січень - 

березень 

4 Проведення робіт щодо приписів за результатами 

перевірки з пожежної безпеки 

І.Моісеєнко Вересень- 

листопад 
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5 Оснащення кабінету для проведення Щоденних 

передрейсових оглядів відповідно до Табеля 

оснащення 

І.Моісеєнко 

О.Ляшенко 

Січень - 

лютий 

Інноваційна діяльність 

1 Створення Центру медико-психологічної 

реабілітації та співпраця з Міністерством Ветеранів 

І. Моісеєнко 

А. Лобода 

Упродовж 

року 

2 Робота Центру клінічних досліджень І. Моісеєнко 

Л.Винниченко 

Упродовж 

року 

3  Опрацювання питання щодо можливості 

проходження медоглядів Комунальними 

установами та перерозподілу бюджету 

І. Моісеєнко 

А. Лобода 

Січень - 

лютий 

4 Проведення щоденних передрейсових оглядів 

водіїв (співробітники СумДУ та сторонні особи) 

І. Моісеєнко Упродовж 

року 

5 Збільшення обсягів договірної діяльності з 

роботодавцями щодо проведення попередніх 

(періодичних) медичних оглядів працівників, 

зайнятих на важких роботах, роботах із 

шкідливими чи небезпечними умовами праці 

(наказ МОЗ № 246) 

І. Моісеєнко 

 

Упродовж 

року 

6 Робота комісії з медичного огляду спортсменів І. Моісеєнко 

Ю. Атаман 

Упродовж 

року 

7  Оновлення контенту сайту та сторінок у 

соцмережах (англомовна версія сайту) 

І.Моісеєнко Лютий 

Вересень 

8 Волонтерська робота І.Моісеєнко Упродовж 

року 

9 Активізація співпраці з установами, організаціями 

та державними фондами щодо виконання 

соціальної складової їх діяльності в галузі 

забезпечення медичних і оздоровчих послуг 

І.Моісеєнко Упродовж 

року 

10 Збільшити охват студентів щодо залучення до 

отримання послуг в Університетській клініці 

І.Моісеєнко Упродовж 

року 

 

4.2. Показники роботи спортивно-оздоровчого центру «Універ» 

 

Спортивно-оздоровчий центр «Універ» (далі – СОЦ «Універ», оздоровчий 

центр, Центр) є структурним підрозділом СумДУ, що виконує роль навчальної 

та спортивно-оздоровчої бази для студентів та працівників СумДУ. 

В «Універі» створювалися умови для надання соціальних, освітніх, 

оздоровчих послуг здобувачам освіти, співробітникам СумДУ, членам їх сімей та 

населенню міста. Серед соціальних послуг, що надає  Центр: тематичні студентські 

програми за замовленням студентського самоврядування, послуги з активного 

відпочинку студентів та працівників університету, навчальні збори спортсменів, 

тренувальні збори дитячих спортивних команд та танцювальних колективів тощо. 

У літній період на базі Центру функціонує дитячий оздоровчий табір «Універ». 

Щоліта в таборі відпочиває понад 500 дітей-співробітників СумДУ, талановитих та 

обдарованих дітей, дітей пільгових категорій та інших. Програми табору 

різноманітні та включають низку освітньо-профорієнтаційних, спортивних та 

заходів із національно-патріотичного виховання. У складний період пандемії 

COVID-19 «Універ» не зупинив своєї діяльності. Послуги надавалися із 
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дотриманням вимог безпеки за короткочасними програмами оздоровлення і 

відпочинку.  

У 2022 р. в «Універі» забезпечували життєдіяльність закладу, а також 

разом із працівниками спортивно-оздоровчого комплексу «універівці» 

організували табір денного перебування для 200 дітей із спортивною програмою 

заходів, який був єдиним діючим дитячим закладом на Сумщині у літній період 

2022 року.   

У табл. 4.5. надано перелік послуг, що надавалися у СОЦ «Універі»  

Таблиця 4.5 

Надання послуг СОЦ «Універ» у 2018-2022 рр. 

№ 

п/п 

Види 

наданих послуг 

За роками, загальна кількість осіб, 

які отримували послуги 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

1 
Соціальні проекти для студентів (відпочинок та 

спортивні заходи) 
400 424 200 – – 

2 
Тематичні студентські програми за 

замовленням студентського самоврядування 
435 456 – – 300 

3 Соціальні проекти з відпочинку працівників 220 617 45 190 50 

4 
Навчальні послуги (спортивні збори, 

проживання) 
515 311 – 10 – 

5 Тематичні семінари та тренінги (викладачі) 363 230 – 100 – 

6 
Тренувальні збори дитячих спортивних команд 

та танцювальних колективів* 
– – 110 120 – 

7 Навчальні збори  спортсменів – – – 180 500 

 

 

У 2022 році продовжено роботи з покращення матеріально-технічне 

забезпечення. Зокрема, здійснено:  

- заміну 7 пластикових дверей у медичному блоці та приміщеннях літніх 

душових; 

- здійснено частковий ремонт медичного блоку, замінено підлогу та вхідні 

двері, оновлено меблевий фонд; 

- облаштовано згідно вимог СЕС майданчик для збору сміття. 

Крім того, за рахунок грантових коштів зроблено капітальний ремонт однієї 

з зовнішніх літніх душових на загальну суму 50 000 грн. 

На 2023 рік, за умови відновлення результативної роботи закладу, 

пропонується здійснити наступні види ремонтних робіт:  

- заміна лінолеуму у житлових кімнатах 1 поверху корпусу А (згідно вимог 

СЕС); 

- капітальний ремонт зовнішньої літньої душової  кімнати для хлопчиків; 

- заміна вікон та підлоги в адміністрації закладу; 

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

запобігти подальшому їх утворенню; 

- заміна вікон і дверей у кімнатах для гурткової роботи; 

- ревізія покрівлі в житловому корпусі А; 

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

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

- встановлення огорожі очисних споруд. 

- благоустрій ігрового майданчику. 

Щодо планів роботи на 2023 рік, зауважимо, що за умови сприятливої 

загальної ситуації в області, Центром планується робота у напрямку покращення 

ефективності надання додаткових платних послуг за рахунок надання у тимчасове 

користування території для організації дозвілля населення. 

 

4.3. 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 поточному році у зв’язку з воєнним станом, заклад не функціонував. 

Щодо планів роботи на 2023 рік, зауважимо, що заклад готовий відновити 

роботу після оголошення відміни воєнного стану та за умови можливості 

забезпечення його необхідними матеріалами та послугами  для забезпечення 

належного функціонування (прання, харчування, засоби гігієни, тощо). 

Зауважимо також, що аналіз ринку показує запит на денні табори, втім такий 

варіант, можливий виключно на кампусах університету з укриттям. Проте, у даному 

випадку, відкритим є питання кадрового забезпечення таких таборів, яким 

необхідно займатися на початку 2023 року.  

 



Окремі показники спортивної діяльності 2012–2022 роках по СумДУ               ДОДАТОК А 

Показники 

2012-2020 р.р. 2021 рік  2022 рік 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Базовий 

ЗВО 
ШІ КІ ∑ 

Базовий 

ЗВО 
ШІ КІ ∑ 

Кількість видів спорту, які відвідують 

здобувачі освіти 
32 32 36 36 36 36 40 40 40 42 2 5 42 42/43* 2 5 43/44 

Кількість спортивних секцій 62 62 75 77 92 80 85 88 71 61 2 5 68 62/63* 2 5 69/70* 

Кількість абонементних груп 14 15 15 15 18 21 26 24 18 17 – – 17 10 - - 10 
Кількість осіб, які займаються ФВ (у т.ч. 
ФВ у дисципл. за вибором),  у секціях та  
абонементних групах: 

2232 2180 2293 3824 4528 4670 3614 3564 914 777 15 148 940 757/680* 14 90 861/784 

-із них, кількість студентів, які 

займаються у секціях спортивного 

вдосконалення 

693 731 905 1155 1336 1214 1118 1199 882 777 – 20 797 639/572* - 48 687/620* 

Кількість школярів, які займаються у 

секціях СумДУ: 
490 470 500 586 617 595 532 611 610 625 – 10 635 514/412* - 15 529/427* 

- серед них 10–11 клас – – 77 82 86 93 159 117 48 49 – – 49 107/70 - 9 116/79 

- навчалися на підкурсах СумДУ – – 38 46 51 57 52 37 25 31 – – 31 22 - - 22 

- вступили на І курс – – 34 39 51 32 37 52 41 37 – – 37 22 - - 22 

Випускники ДЮСШ, які вступили  до 

СумДУ 
– – 101 117 123 128 121 101 89 65 – 2 67 115 - 3 118 

Спортсмени, випускники коледжів, які 

вступили на старші курси  
– – 12 14 17 29 15 13 6 7 – – 7 10 - - 10 

Спортсмени, випускники інших ЗВО, які 

вступили в магістратуру  
– – 53 56 54 50 38 8 4 12 – – 12 16 - - 16 

Кількість студентів-призерів у змаганнях 

наведених рівнів: 
292 358 357 407 442 473 485 371 211 178 – 9 187 213 - 6 219 

- обласного серед ЗВО; 223 276 297 309 348 331 314 167 65 н/п** – – – н/п** – – н/п** 

- загальнодержавного; 58 46 56 69 72 112 138 156 137 159 – 8 167 191 - 3 194 

- європейського; 9 27 18 21 18 26 22 30 8 12 – 1 13 13 - 2 14 

- світового. 4 9 6 8 4 4 11 18 1 7 – – 7 9 - 1 10 
Кількість діючих студентів-спортсменів 
рівня від обласних до національних 
збірних України: 

220 261 351 370 414 389 384 454 372 332 – 7 339 440 - 22 462 

- заслужених майстрів спорту 6 7 6 1 1 1 – – – – – – – - - - - 

- майстрів спорту міжнародн. класу 6 13 16 8 9 6 11 14 10 12 – – 12 12 - - 12 

- майстрів спорту 16 31 28 23 41 37 52 60 54 77 – 4 81 92 - 5 97 

- кандидатів у майстри спорту 60 75 49 78 103 96 127 155 130 121 – 1 122 152 - 6 158 

- першорозрядників 132 135 252 260 264 250 194 225 178 122 – 2 124 184 - 11 195 

* – до 24.02.2022р. / на кінець 2022 року;     н/п** – не проводилися змагання відомчими спортивними організаціями   

3
5
 



ДОДАТОК Б 

Контингент спортивних секцій СумДУ 

№ 

п/п 
Вид спорту 

Тренер-

викладач 

(інструктор) 

Студенти 
Студенти-

іноземці 

Школярі 

(загалом) 

Школярі  

10–11 кл. 

2021 2022 2021 2022* 2021 2022 2021 2022 

1 
Авіамодельний 

спорт 
Родін І.О. 4 2 – - – - – - 

2 Армрестлінг Літовцев Є. В. – 1 – - – - – - 

3 
Атлетична 

гімнастика 
Коваленко С. Л. 2 2 – - – - – - 

4 Бадмінтон Сірик А. Є. 53 23 47 33 8 2 6 2 

5 Дартс Долгова Н. О. 5 3 – - – - – - 

6 Баскетбол 
Ковальов Я. С. 

21 21 1 - – - – - 

7 Баскетбол 3 х 3 15 12 – - 2 3 1 3 

8 Баскетбол  Бурла А. О. 25 - 25 - – - – - 

9 Біатлон Сірик А. Є . 13 13 – - – 3 – 3 

10 Бокс Коренєв М. М. 8 4 – – – – – – 

11 Вільна боротьба Лемешенко Р. В. 9 9 – - 31 25 4 7 

12 
Веслування на 

байдарках  
Коваленко С. Л. 14 10 – - 25 17 – 3 

13 

Волейбол 

Бабков В. М. 17 18 – - 1 - 1 - 

14 Маландий Т. Ю.  40 17 – - – - – - 

15 Бурла А. О. 12 15 – - – - – - 

16 
Волейбол 

пляжний 
Самодай В. І. 3 3 – - 10 6 6 3 

17 
Гандбол 

Кунпан М. О. 25 28 – - 3 1 1 1 

18 Кунпан М. О. 12 12 – - – - – - 

19 

Дзюдо 

Силкін І. М. 26 19 – - 16 12 2 2 

20 Линник Р.В. 3 4 – - 31 19 – 2 

21 Мачула К. О. 1 3 – - 50 43 – 3 

22 
Колесніченко 

С.М. 
- 15 - - - - - - 

23 
Йога 

Писана К.В. – 1 – - – - – - 

24 Самарська О. М. – 2 – - – - – - 

25 
Карате/будо 

Угніч  І. В. 5 9 – - – 3 – 1 

26 Лозовой А. Л. 2 7 – - – 2 – 1 

27 Кіберспорт Сафронов І.  22 23 – - – - – - 

28 Кік–боксинг Коренєв М. М. 5 6 – - 6 3 – 3 

29 

Легка атлетика 

Сергієнко В. М. 26 23 – - – - – - 

30 Пилипей Л. П. 8 2 – - – 2 – 2 

31 Корж С. О. 45 46 – - 16 9 11 2 

32 Лижні гонки 
Сірик А. Є., 

Шамрай В. М. 
9 21 – - 12 5 10 2 

33 
Міні-футбол 

Ткаченко  28 12 28 16 – - – - 

34 Шумило О. П. 15 15 – - 6 - 3 - 

35 Настільний теніс Куриленко О. В. 15 15 – - – - – - 

35 Оздоровча 

гімнастика 

Бурла О. А.  – 3 – - – - – - 

36 Берест О. О. – 2 – - – - – - 

37 Пауерліфтінг Сорокін Л. В. 21 15 – - – - – - 

38 

Плавання 

Босько М. С. – - – - 97 79 6 1 

39 Сургуч А. П. – - – - 57 45 4 3 

40 Коваленко С. Л. – - – - 27 25 – 2 

41 Босько В. М. 25 25 – - 145 36 16 2 

42 Регбі Волошко О.П. 13 11 13 11 – - – - 

43 Самбо Линник Р.В. – 4 – - 18 14 – 2 

44 Самозахист Ільченко О. В. 19 15 – - – - – - 
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45 
Спортивне 

орієнтування 
Король С. А. 20 15 – - 9 3 9 1 

46 
Спортивний 

бридж 

Шаповалов С. 

П. 
4 4 – - – - – - 

47 
Стрільба з лука 

Гаркуша Є. В. 10 18 – - 4 1 4 1 

48 Малушин О. В. 16 22 – - 4 2 3 2 

49 
Судномодельний 

спорт 
Руденко П. В. 1 2 – - 3 - 1 - 

50 Туризм Бова А. Ю. – - – - – - – - 

51 Фітнес Берест О. О. – 2 – - – - – - 

52 Флорбол Каравай Р.О. 12 9 – - 6 2 6 2 

53 
Футбол 

Шумило О. П. 20 19 – - – 3 – 2 

54 Ткаченко С.М. – - – - – - – - 

55 

Футзал 

Пєсоцький С.М. 18 15 – - – - – - 

56 Шумило О. П. 24 15 – - – 3 – 3 

57 Ткаченко С.М. 12 12 2 - – - – - 

58 Левковець О. Г.  13 10 13 10 – - – - 

59 Хокей на траві Матвієнко В. В. 10 12 – - 5 4 1 2 

60 Чирлідинг 
Симбірська Е. 

О. 
– - – - 30 24 – 5 

61 
Шахи 

Карнаш А.В. – - – - – - – - 

62 Ащаулова Т.В. 14 8 – - 3 6 – 2 

63 Шашки Ащаулова Т.В. – 5 – - – 12 – 3 

 

Студенти, які 

займаються  в 

інших спортивних 

організаціях 

– 11 14 – - – - – - 

Разом 777 680 129 70 625 412 89 70 

 
             Примітка. * – до 24.02.2022р. 

  



ДОДАТОК  В 

Кращі діючі спортсмени Сумського державного університету у 2022 році 
 

Факультет ЕлІТ 
№ 

п/п 

Прізвище та ім’я 

спортсмена 

Вид 

спорту 

Спортивне 

звання 
Факультет Спортивні досягнення 

1 Овчинніков Артем стрільба з лука МСУМК ЕлІТ 
Призер Всесвітньої Універсіади. Переможець та призер міжнародних 

змагань. Багаторазовий чемпіон та володар кубків  України 

2 Руденко Євгенія судомодельний спорт МСУМК ЕлІТ Чемпіонка України. Призерка міжнародних змагань 

3 Арбузов Владислав спортивне орієнтування МСУ ЕлІТ Багаторазовий чемпіон України та володар Кубка України 

4 Винник Катерина танцювальна аеробіка МСУ ЕлІТ Багаторазова чемпіонка України 

5 Данильченко Артем легка атлетика МСУ ЕлІТ 
Переможець та призер чемпіонатів України, переможець XVI літньої 

Універсіади України 

6 Денисенко Дмитро 

cпортивне 

орієнтування/ 

радіопеленгація 

МСУ ЕлІТ Багаторазовий переможець та призер Чемпіонатів України 

7 Міцура Артемій дзюдо КМСУ ЕлІТ Чемпіон області 

8 Гордієнко Ігор  плавання КМСУ ЕлІТ Чемпіон області. Учасник літньої універсіади України 

9 Пантюшенко Глеб  волейбол КМСУ ЕлІТ 
Срібний призер чемпіонату України серед студентів. Учасник 

чемпіонату України серед команд вищої ліги  

10 Логвиненко Денис карате КМСУ ЕлІТ Чемпіон Сумської області 

11 Мартиненко Ігор самбо КМСУ ЕлІТ 
Чемпіон області, чемпіон та призер обласних універсіад серед ЗВО, 

учасник Кубків та чемпіонатів України. 

12 Родін Роман легка атлетика КМСУ ЕлІТ Переможець та призер чемпіонатів України. 

13 Супрун Марина дзюдо КМСУ ЕлІТ Призерка чемпіонатів області 

14 Палажченко Євген  стрільба з лука КМСУ ЕлІТ Призер чемпіонатів та кубків України 

15 Сердюк Юрій  легка атлетика КМСУ ЕлІТ Призер чемпіонатів України 

16 Стеценко Єгор карате КМСУ ЕлІТ Переможець обласних змагань. 

17 Рудик Віталій  настільний теніс КМСУ ЕлІТ Чемпіон обласної універсіади 

18 Тарасенко Юлія  гандбол КМСУ ЕлІТ 
Учасниця XVI літньої універсіади України. Гравець команди вищої 

ліги чемпіонату України 

19 Теницька Альона  стрільба з лука КМСУ ЕлІТ Призерка чемпіонатів та кубків України 

20 Тупік Максим  настільний теніс КМСУ ЕлІТ Чемпіон обласної універсіади 

21 Чеботар Іван  гандбол КМСУ ЕлІТ 
Учасник XVI літньої універсіади України. Гравець команди вищої 

ліги чемпіонату України 
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№ 

п/п 

Прізвище та ім’я 

спортсмена 

Вид 

спорту 

Спортивне 

звання 
Факультет Спортивні досягнення 

22 Шкура Анастасія  стрільба з лука КМСУ ЕлІТ Призерка чемпіонатів та кубків України 

23 Яковенко Тихон дзюдо КМСУ ЕлІТ Призерка чемпіонатів області 

 

24 
Ярмак Захар карате КМСУ ЕлІТ Переможець обласних змагань. 

25 Кошеватський Лев баскетбол КМСУ ЕлІТ 
Чемпіон України серед команд Вищої ліги, молодіжна збірна 

України 

26 Глущенко Іван гандбол КМСУ ЕлІТ 
Бронзовий призер чемпіонату України, учасник чемпіонату Європи 

серед молодіжних команд. 

 

Факультет ІФСК 
№ 

п/п 

Прізвище та ім’я 

спортсмена 

Вид 

спорту 

Спортивне 

звання 
Факультет Спортивні досягнення 

27 Шугалєєв Антон дзюдо МСУ ІФСК 
Призер Універсіади України. Багаторазовий призер чемпіонатів та кубків 

України серед дорослих та молоді 

28 Іванова Наталія пауерліфтинг КМСУ ІФСК Чемпіонка України серед студентів. Призерка чемпіонатів України 

29 Хорошева Єлизавета стрибки у воду КМСУ ІФСК Чемпіонка України серед молоді. 

30 Котляр Юрій  волейбол КМСУ ІФСК 
Срібний призер чемпіонату України серед студентів. Учасник чемпіонату 

України серед команд вищої ліги 

31 Носова Анастасія карате КМСУ ІФСК Переможець та призер «Grand Prix North Bohemia. Hayashi cup». 

32 Раменська Любов  стрільба з лука КМСУ ІФСК Призерка чемпіонатів та кубків України 

33 Мартиненко Сергій гандбол КМСУ ІФСК 
Срібний призер чемпіонату України серед студентів. Учасник чемпонату 

України серед команд вищої ліги 

34 
Гетьманська Катерина-

Емілія 
дзюдо КМСУ ІФСК Призерка України серед студентів. Призерка чемпіонатів України 

35 Гетьманський Максим дзюдо КМСУ ІФСК Призер чемпіонатів та кубків України 

36 Степанюк Марина гандбол КМСУ ІФСК Призерка чемпіонатів та кубків України 

37 Грищук Даря гандбол КМСУ ІФСК 
Учасниця XVI літньої універсіади України. Гравець команди вищої ліги 

чемпіонату України 
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ННІ Медичний інститут 

№ п/п 
Прізвище та ім’я 

спортсмена 

Вид 

спорту 

Спортивне 

звання 
Підрозділ Спортивні досягнення 

38 Колдовський Олександр 
вільна 

боротьба 
МСУМК КФВС 

Переможець та призер чемпіонатів України та міжнародних змагань, 

учасник ХХХІІ Літньої Олімпіади в Токіо 

39 Погорілко Олександр 
легка 

атлетика 
МСУМК КФВС 

Переможець та призер чемпіонатів України, переможець XVI літньої 

Універсіади України, учасник ХХХІІ Літньої Олімпіади в Токіо 

40 Чистякова Наталія дзюдо/самбо МСУМК КФВС 

Чемпіонка Універсіади України. Чемпіонка Європи та володар 

кубку Європи серед студентів. Член збірної України. Чемпіонка 

Європи та  призерка світових змагань 

41 Антіпіна Анастасія дзюдо МСУМК КФВС 

Чемпіонка Універсіади України. Чемпіонка Європи та володар 

кубку Європи серед студентів. Член збірної України. Чемпіонка 

Європи та  призерка світових змагань 

42 Чибісова Євгенія 
стрільба з 

лука 
МСУМК КФВС 

Призерка міжнародних змагань. Багаторазова чемпіонка та 

призерка чемпіонатів та кубків України 

43 Балєвський Євгеній дзюдо МСУМК КФВС 

Чемпіон Універсіади України. Бронзовий призер турніру серії 

GRAND SLAM. Багаторазовий призер чемпіонатів та кубків 

України. Член збірної України 

44 Гегель Олександр 

греко-

римська 

боротьба 

МСУ КФВС Переможець Європейської гімназіади 

45 Басанець Маріанна бокс МСУ КФВС 
Призер міжнародних змагань, володарка кубку України, член 

збірної України 

46 Бортніков Артур 
легка 

атлетика 
МСУ КФВС 

Переможець XVI літньої Універсіади України. Призер чемпіонатів 

України 

47 Волинець Андрій 
легка 

атлетика 
МСУ КФВС 

Переможець та призер чемпіонатів України, переможець XVI 

літньої Універсіади України 

48 Галака Олексій дзюдо/самбо МСУ КФВС 

Призер Універсіади України з дзюдо. Призер чемпіонату світу та 

чемпіон Європи з самбо серед молоді. Призер кубків Європи з 

дзюдо серед юніорів.  

49 Голобородько Микита дзюдо МСУ КФВС 

Призер кубку Європи серед юніорів. Чемпіон України серед 

юніорів. Призер чемпіонату України серед дорослих. Член збірної 

України 

50 Гоман Христина дзюдо МСУ КФВС Чемпіонка Універсіади України. Призерка чемпіонату України 

51 Гончар Ігор 
легка 

атлетика 
МСУ КФВС Переможець та призер чемпіонатів України 
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52 Демченко Ярослав 
легка 

атлетика 
МСУ КФВС 

Переможець та призер чемпіонатів України, переможець XVI 

літньої Універсіади України 

53 Івченко Євген біатлон МСУ КФВС 
Призер Зимової Універсіади України. Переможець і призер 

юніорського чемпіонату України 

54 Казіміров Владислав дзюдо МСУ КФВС 
Призер Чемпіонатів та кубків Європи серед юніорів. Чемпіон 

України U21 

55 Кібка Євген  
настільний 

теніс 
МСУ КФВС 

Призер Універсіади України. Неодноразовий чемпіон України. 

Володар кубку України 

56 Колобов Владислав дзюдо МСУ КФВС 
Призер Універсіади України. Багаторазовий призер чемпіонатів та 

кубків України серед молоді 

57 Куц Олександр мотокрос МСУ КФВС  Переможець та призер Всеукраїнських змагань. 

58 Лімзаєва Тетяна дзюдо МСУ КФВС Призерка чемпіонатів України серед дорослих та молоді 

59 Назаров Михайло лижні гонки МСУ КФВС Призер чемпіонатів України серед дорослих та юніорів 

60 Осокіна Анастасія 
легка 

атлетика 
МСУ КФВС 

Переможець та призер чемпіонатів України, переможець XVI 

літньої Універсіади України 

61 Рицька Марія дзюдо МСУ КФВС 
Призерка чемпіонату України. учасник XVI літньої універсіади 

України 

62 Сенецький Дмитро кікбоксинг МСУ КФВС Багаторазовий переможець та призер чемпіонатів України 

63 Танченко Анна 

індор 

хокей/хокей 

на траві 

МСУ КФВС 
Чемпіонка України. Член збірної України з хокею на траві. 

Переможниця міжнародних змагань 

64 Гогенко Сергій 
настільний 

теніс 
МСУ КФВС 

Переможець та призер чемпіонатів України, переможець XVI 

літньої Універсіади України 

65 Ангелов Микита 
волейбол 

пляжний 
МСУ КФВС 

Чемпіон Всеукраїнських пляжних ігор серед студентів. Член 

молодіжної збірної України 

66 Арбузова Вероніка  
спортивне 

орієнтування 
МСУ КФВС Чемпіонка України в естафеті 

67 Цюпко Олександра 
настільний 

теніс 
МСУ КФВС 

Призерка Універсіади України. Неодноразова чемпіонка України. 

Володарка кубку України 

68 Щерба Іван дзюдо МСУ КФВС Чемпіон України. Призер Європейських ігор серед ВНЗ 

69 Кошман Владислав 
плавання 

(інваспорт) 
МСУ КФВС Переможець Всеукраїнської гімнізіади 2022 

70 Василенко Дар’я плавання МСУ КФВС Переможець Всеукраїнської гімнізіади 2022 

71 Кошеватський Ілля баскетбол МСУ КФВС Чемпіон України Вища ліга, національна збірна України 3х3 
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72 Міщенко Олег лижні гонки МСУ КФВС Чемпіон України, національна збірна.  

73 Чихарь Владислав біатлон МСУ КФВС Чемпіон України, національна збірна.  

74 Савіна Валерія гандбол МСУ КФВС Срібна призерка чемпіонату Європи серед молодіжних збірних 

75 Рогозін Данило гандбол МСУ КФВС Срібний призер чемпіонату України, національна збірна України. 

76 Черевко Іван гандбол МСУ КФВС Срібний призер чемпіонату України, національна збірна України. 

77 Аббасова Мірослава карате КМСУ КФВС 
Чемпіонка Сумської області з карате. Володарка кубку України та 

кубку м. Києва 

78 Масліенко Данило гандбол КМСУ КФВС Багаторазовий переможець та призер чемпіонатів України 

79 Бага Маргарита  велотуризм КМСУ КФВС Переможець та призер Чемпіонатів України. 

80 Цибульник Анна  
легка 

атлетика 
КМСУ КФВС 

Переможець та призер чемпіонатів України, переможець XVI 

літньої Універсіади України 

81 Черевична Анна 
художня 

гімнастика 
КМСУ КФВС Переможець та призер Чемпіонатів України. 

82 Федоренко Олександр  волейбол КМСУ КФВС 
Срібний призер чемпіонату України серед студентів. Член 

юнацької збірної України 

83 Бережна Дар'я  
спортивне 

орієнтування 
КМСУ КФВС Чемпіонка України в естафеті 

84 Бірченко Степан пауерліфтинг КМСУ КФВС Переможець та призер Чемпіонатів України. 

85 Марченко Ілля лижні гонки КМСУ КФВС Переможець та призер Чемпіонатів України. 

86 Гончаренко Діана  
легка 

атлетика 
КМСУ КФВС Переможець та призер Чемпіонатів України. 

87 Приходько Ксенія  біатлон КМСУ КФВС Переможець та призер Чемпіонатів України. 

88 Лаврик Марія  лижні гонки КМСУ КФВС Переможець та призер Чемпіонатів України. 

89 Мигаль Дарина  лижні гонки КМСУ КФВС Переможець та призер Чемпіонатів України. 

90 Звіряка Анна  лижні гонки КМСУ КФВС Переможець та призер Чемпіонатів України. 

91 Рибін станіслав дзюдо КМСУ КФВС Переможець та призер Чемпіонатів України. 

92 Войтенко Олег плавання КМСУ КФВС Чемпіон області. Учасник літньої універсіади України 

93 Волощук Ростислав  волейбол КМСУ КФВС 
Гравець  ВК "ШВСМ-СумДУ", учасник чемпіонату України серед 

команд вищої ліги  

94 Герус Олександр  гандбол КМСУ КФВС 
Срібний призер ІІ пляжних ігор України серед студентів, учасник 

XVI літньої універсіади України 

95 Завора Анастасія 
хокей на 

траві 
КМСУ КФВС Переможниця та призерка Чемпіонатів України. 
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96 Костромцов Віктор  волейбол КМСУ КФВС 
гравець ВК "ШВСМ-СумДУ", учасник команди чемпіонату 

України вищої ліги  

97 Лазаренко Аліна 
хокей на 

траві 
КМСУ КФВС Призерка всеукраїнських змагань. 

98 Міщенко Аким  плавання КМСУ КФВС Чемпіон області. Учасник літньої універсіади України 

99 Перекупко Богдан  гандбол КМСУ КФВС 
Срібний призер ІІ пляжних ігор України серед студентів, учасник 

XVI літньої універсіади України 

100 Рєзникова Кристина 
волейбол 

пляжний 
КМСУ КФВС Переможниця та призер міських і обласних змагань. 

101 Тарасенко Єлизавета 
волейбол 

пляжний 
КМСУ КФВС 

Срібна призерка всеукраїнських пляжних ігор серед студентів. 

Призерка чемпіонатів України 

102 Ткач Аліна  
легка 

атлетика 
КМСУ КФВС 

Призер чемпіонатів України,  переможець XVI літньої Універсіади 

України 

103 Вісков Назар дзюдо КМСУ КФВС Бронзовий призер Європейських молодіжних ігор. 

104 Болдирєв Олексін дзюдо КМСУ КФВС Бронзовий призер Європейських молодіжних ігор. 

 

Факультет ТеСЕТ 
№ 

п/п 

Прізвище та ім’я 

спортсмена 

Вид 

спорту 

Спортивне 

звання 
Факультет Спортивні досягнення 

105 Хомула Артем дзюдо МСУМК ТеСЕТ 
Чемпіон України. Призер турнірів серії D SLAM. Багаторазовий призер 

міжнародних змагань. Член збірної України 

106 Дудченко Антон Біатлон МСУМК ТеСЕТ 
Учасник зимових ОІ, Переможець та призер кубків світу, чемпіон України. 

Національна збірна 

107 
Старожилов 

Дмитро  
Волейбол МСУМК ТеСЕТ 

Призер Євро-ліги з волейболу, національна збірна України, переможець 

клубного чемпіонату Європи 

108 Грущак Дмитрій  Біатлон МСУ ТеСЕТ Призер Зимової Універсіади України. Чемпіон України 

109 Заєць Олексій Гандбол  пляжний МСУ ТеСЕТ 
Срібний призер ІІ пляжних ігор України серед студентів, учасник XVI 

літньої універсіади України. Віце чемпіон України. 

110 
Колесников 

Олександр 
Гандбол  пляжний МСУ ТеСЕТ 

Срібний призер ІІ пляжних ігор України серед студентів, учасник XVI 

літньої універсіади України 

111 
Гайнутдінов 

Михайло 
кікбоксинг МСУ ТеСЕТ Чемпіон України. Володар кубку України 

112 
Солодовніков 

Микола 
боротьба сумо МСУ ТеСЕТ Чемпіон України. Володар кубку України 
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113 Сотніков Микола сумо МСУ ТеСЕТ Чемпіон України. Володар кубку України 

114 Федорченко Ярина дзюдо/самбо МСУ ТеСЕТ 
Чемпіонка світу серед студентів. Переможниця кубку перемоги з дзюдо серед 

студентів. 

115 Фоменко Данило боротьба сумо МСУ ТеСЕТ Багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України з сумо серед молоді 

116 Юнчик Валентин настільний теніс МСУ ТеСЕТ Призер чемпіонатів України серед молоді 

117 Карлов Данііл  Дзюдо МСУ ТеСЕТ Чемпіон України. Володар кубку України. 

118 Бойко Кирило  гандбол КМСУ ТеСЕТ 
Срібний призер ІІ пляжних ігор України серед студентів, учасник XVI 

літньої універсіади України 

119 Горяєв Ігор  волейбол КМСУ ТеСЕТ 
Срібний призер чемпіонату України серед студентів. Член юнацької збірної 

України 

120 Діденко Олексій  гандбол КМСУ ТеСЕТ 
Учасник XVI літньої універсіади України. Гравець команди вищої ліги 

чемпіонату України 

121 Жукова Надія настільний теніс КМСУ ТеСЕТ Призерка Універсіади України 

122 
Колесніченко 

Данило 
дзюдо КМСУ ТеСЕТ Призер кубку України 

123 
Кельбас 

Володимир 
волейбол КМСУ ТеСЕТ 

Срібний призер чемпіонату України серед студентів. Учасник чемпіонату 

України серед команд вищої ліги  

124 Ковальов Андрій карате КМСУ ТеСЕТ Бронзовий призер чемпіонату світу. Чемпіон України. Член збірної України 

125 
Кошельник 

Олександр  
гандбол КМСУ ТеСЕТ 

Учасник XVI літньої універсіади України. Гравець команди вищої ліги 

чемпіонату України 

126 Пірімов Рінат Вільна боротьба КМСУ ТеСЕТ Чемпіон України серед молоді. 

127 Маландій Діана кінний спорт КМСУ ТеСЕТ Переможець обласних змагань. 

128 
Маринченко 

Ярослав  
ушу КМСУ ТеСЕТ Чемпіон області. Призер кубку України 

129 Олицький Віталій  гандбол КМСУ ТеСЕТ 
Учасник XVI літньої універсіади України. Гравець команди вищої ліги 

чемпіонату України 

130 Таран Владислав важка  атлетика КМСУ ТеСЕТ 
Призер чемпіонатів України, переможець та призер обласних і міських 

змагань. 

131 Рощин Владислав  гандбол КМСУ ТеСЕТ 
Срібний призер ІІ пляжних ігор України серед студентів, учасник XVI 

літньої універсіади України 

132 
Ткаченко 

Костянтин 

спортивне 

орієнтування 
КМСУ ТеСЕТ Багаторазовий призер чемпіонатів України 

133 Фіногеєв Ілля гандбол КМСУ ТеСЕТ Бронзовий призер Всеукраїнської універсіади. Призер чемпіонатів України.  
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134 Чайка Владислав  гандбол КМСУ ТеСЕТ 
Срібний призер ІІ пляжних ігор України серед студентів, учасник XVI 

літньої універсіади України 

135 Шевцова Марія  ушу КМСУ ТеСЕТ Призерка кубку України 

136 
Щербаченко 

Владислав  
боротьба вільна КМСУ ТеСЕТ Чемпіон Всеукраїнських пляжних ігор серед студентів 

137 Бабенко Максим самбо КМСУ ТеСЕТ Чемпіон області, учасник та призер чемпіонатів України ФСТ "Спартак". 

138 Головко Юлія паурліфтінг КМСУ ТеСЕТ Бронзова призерка чемпіонату України серед дорослих 2022 

139 Гриценко Вікторія дзюдо КМСУ ТеСЕТ Чемпіонка області, чемпіонка України серед молоді. 

 

ННІ БіЕМ 
№  

п/п 

Прізвище та ім’я 

спортсмена 

Вид 

спорту 

Спортивне 

звання 
Інститут Спортивні досягнення 

140 Халматов Дільшот дзюдо МСУМК 
ННІ 

БіЕМ 

Чемпіон України. Чемпіон Європи серед юніорів. Багаторазовий призер кубків 

Європи. Член збірної України 

141 Самотуг Кирил дзюдо МСУ 
ННІ 

БіЕМ 

Призер Європейських студентських ігор. Багаторазовий призер чемпіонатів та 

кубків Європи та України серед дорослих та молоді. Член збірної України 

142 Кожем’якін Андрій баскетбол МСУ 
ННІ 

БіЕМ 
Призер Універсіади України. Володар Кубку України. Гравець Суперліги 

143 Миколенко Марія легка атлетика МСУ 
ННІ 

БіЕМ 
Призер чемпіонатів України, учасниця ХХХІІ Літньої Олімпіади в Токіо 

144 Салов Данило джиу-джитсу МСУ 
ННІ 

БіЕМ 
Багаторазовий чемпіон України. Призер міжнародних змагань 

145 Бобир Максим  кікбоксинг КМСУ 
ННІ 

БіЕМ 
Призер чемпіонатів України 

146 Борщенко Костянтин волейбол КМСУ 
ННІ 

БіЕМ 

Срібний призер чемпіонату України серед студентів. Член юнацької збірної 

України. 

147 Гирмин Дарина гандбол КМСУ 
ННІ 

БіЕМ 

Учасниця XVI літньої універсіади України. Гравець команди вищої ліги 

чемпіонату України 

148 Дунь Вадим легка атлетика КМСУ 
ННІ 

БіЕМ 
Чемпіон України серед школярів 

149 Козирь Максим 
боротьба 

вільна 
КМСУ 

ННІ 

БіЕМ 
Чемпіон Всеукраїнських пляжних ігор серед студентів 

150 Лор Анастасія волейбол КМСУ 
ННІ 

БіЕМ 

Срібна призерка студентської ліги України. Переможець обласних та міських 

змагань 
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Спортивне 

звання 
Інститут Спортивні досягнення 

151 Рогович Ростислав гандбол КМСУ 
ННІ 

БіЕМ 

Срібний призер ІІ пляжних ігор України серед студентів, учасник XVI літньої 

універсіади України 

152 Стародуб Ігор баскетбол КМСУ 
ННІ 

БіЕМ 

Призер Універсіади України. Багаторазовий чемпіон та володар Кубку України 

з баскетболу 3х3 серед студентів 

153 Удовенко Катерина 
волейбол 

пляжний 
КМСУ 

ННІ 

БіЕМ 

Срібна призерка всеукраїнських пляжних ігор серед студентів. Призерка 

чемпіонатів України 

154 Ярошенко Андрій гандбол КМСУ 
ННІ 

БіЕМ 

Учасник XVI літньої універсіади України. Гравець команди вищої ліги 

чемпіонату України 

155 Агапова Марія футзал КМСУ 
ННІ 

БіЕМ 

Учасник XVI літньої універсіади України. Гравець команди вищої ліги 

чемпіонату України 

 
ННІ Права 

№ 

п/п 

Прізвище та 

ім’я 

спортсмена 

Вид 

спорту 

Спортивне 

звання 
Інститут Спортивні досягнення 

156 Куксінов Юрій фрістайл-акробатика КМСУ ННІ Права Переможець обласних змагань. 

157 Лісов Дмитро плавання КМСУ ННІ Права Чемпіон області. Учасник літньої універсіади України 

158 Маслюк Дарина  легка атлетика КМСУ ННІ Права 
Переможець та призер чемпіонатів України, призер XVI літньої Універсіади 

України 

159 Мотузна Анна  дзюдо КМСУ ННІ Права 
Призерка Універсіади України. Чемпіонка всеукраїнських пляжних ігор 

серед студентів з боротьби пляжної 

160 
Попова 

Катерина 

індор хокей/хокей на 

траві 
КМСУ ННІ Права Призерка всеукраїнських змагань. 

161 Смаль Вікторія  стрільба з лука КМСУ ННІ Права Призерка чемпіонатів та кубків України 

162 Сорока Каріна козацький двобій КМСУ ННІ Права Призерка всеукраїнських змагань. Переможець обласних змагань. 

163 
Христич 

Ярослав 
панкратіон КМСУ ННІ Права Призер міжнародних змагань. Переможець Чемпіонату України. 

164 Шкурат Іван волейбол КМСУ ННІ Права 
Член юнацької збірної України. Учасник чемпонату України серед команд 

вищої ліги  

165 Маслюк Нікіта легка атлетика КМСУ ННІ Права 
Переможець та призер чемпіонатів України, призер XVI літньої Універсіади 

України 



ДОДАТОК  Г 

Спортивні досягнення студентів - учасників змагань  VI Європейських 

університетських ігор, м. Лодзь (Республіка Польща), у 2022 році 

№ 
Прізвище, ім’я, по-

батькові 
Факультет Результат 

Дзюдо: 

1 
Ляшук Дарина 

Володимирівна 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 

Бронзова призерка, 

Чемпіон у командній 

боротьбі 

2 
Черкай Олександр 

Олександрович 

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій 

18 місце, Чемпіон у 

командній боротьбі 

3 
Самотуг Кирил 

Віталійович 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 
Срібний призер 

4 
Голобородько 

Микита Андрійович 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 

5 місце, Чемпіон у 

командній боротьбі 

5 
Шугалєєв Антон 

Сергійович 

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій 
Бронзовий призер 

6 
Колобов Владислав 

Валерійович 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 

34 місце, Чемпіон у 

командній боротьбі 

7 
Галака Олексій 

Вадимович 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 
Бронзовий призер 

8 
Федорченко Ярина 

В’ячеславівна 

Факультет технічних систем та 

енергоефективних технологій 
12 місце 

9 
Антіпіна Анастасія 

Олександрівна 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 

Чемпіонка 

Європейських 

університетських ігор 

10 
Чистякова Наталія 

Вадимівна 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 

Срібна призерка, 

Чемпіон в командній 

боротьбі 

11 
Гоман Христина 

Костянтинівна 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 

Бронзова призерка, 

Чемпіон у командній 

боротьбі 

12 Тренер  - Колесніченко Сергій Олександрович 

Пляжний гандбол: 

1 
Чернявський 

Богдан Андрійович 

Навчально-науковий інститут Права 
4 місце 

2 

Колесников 

Олександр 

Олександрович 

Факультет технічних систем та 

енергоефективних технологій 4 місце 

3 
Перекупко Богдан 

Андрійович 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 
4 місце 

4 
Чеботар Іван 

Сергійович 

Факультет електроніки та 

інформаційних технологій 
4 місце 

5 
Герус Олександр 

Олегович 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 
4 місце 

6 
Ярошенко Андрій 

Петрович 

Навчально-науковий інститут бізнесу, 

економіки та менеджменту 
4 місце 

7 
П’ятак Олексій 

Сергійович 

Класичний фаховий коледж Сумського 

державного університету (м.Конотоп) 
4 місце 

8 
Заєць Олексій 

Геннадійович 

Факультет технічних систем та 

енергоефективних технологій 
4 місце 
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9 
Чайка Владислав 

Павлович 

Факультет технічних систем та 

енергоефективних технологій 
4 місце 

10 Тренер – Кунпан Максим Олександрович 

Пляжний волейбол (чоловіки та жінки): 

1 
Удовенко Катерина 

Андріївна 

Навчально-науковий інститут бізнесу, 

економіки та менеджменту 
4 місце 

2 

Тарасенко 

Єлизавета 

Олексіївна 

Навчально-науковий медичний інститут 

4 місце 

3 
Ангелов Микита 

Валерійович 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 
9 місце 

4 
Євдокимов Євген 

Миколайович 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 
9 місце 

5 Тренер – Самодай Валерій Іванович 

Карате: 

1 
Гейко Анна 

Ігорівна 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 
5 місце 

2 
Тренер – Угніч Ігор 

Валентинович 

 
 

Волейбол класичний: 

1 

Федоренко 

Олександр 

Леонідович 

Факультет технічних систем та 

енергоефективних технологій 4 місце 

2 
Костромцов Віктор 

Вікторович 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 
4 місце 

3 
Кельбас Володимир 

Ярославович 

Факультет технічних систем та 

енергоефективних технологій 
4 місце 

4 
Котляр Юрій 

Романович 

Факультет іноземної філології та 

соціальних комунікацій 
4 місце 

5 
Волощук Ростислав 

Олександрович 

Навчально-науковий медичний інститут 

(Фізична культура і спорт) 
4 місце 

6 

Борщенко 

Костянтин 

Юрійович 

Навчально-науковий інститут бізнесу, 

економіки та менеджменту 4 місце 

7 
Цацорін Дмитро 

Васильович 

Машинобудівний коледж Сумського 

державного університету 
4 місце 

8 
Пантюшенко Глеб 

Олександрович 

Факультет електроніки та 

інформаційних технологій 
4 місце 

9 

Лук’янець 

Олександр 

Олександрович 

Навчально-науковий інститут бізнесу, 

економіки та менеджменту 4 місце 

10 
Шаповал Дмитро 

Миколайович 

Навчально-науковий інститут бізнесу, 

економіки та менеджменту 
4 місце 

11 
Алістратов Антон 

Анатолійович 

Машинобудівний коледж Сумського 

державного університету 
4 місце 

12 Тренер – Бабков Володимир Михайлович 
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ДОДАТОК  Д 

Результати участі студентів-спортсменів СумДУ у  спортивних змаганнях  

у 2022 році. 
Інформація, яка  представлена нижче, використовувалася для рекламно-

профорієнтаційної роботи та популяризації спорту через успішність студентів-спортсменів. 

Заступники деканів/директорів навчальних підрозділів організовували: листи-подяки від 

деканатів батькам студентів; розміщення інформації про спортивну успішність студентів на 

сайтах факультетів/інститутів; враховували додаткові бали до рейтингу студента; 

використовували інформацію для профорієнтаційної роботи.  

Хронологія спортивних подій  у  2022 році: 
Січень: 

7-9 січня, спортивне орієнтування, м. Олешки, Херсонська обл. Студент факультету 

технічних систем та енергоефективних технологій Костянтин Ткаченко, здобув бронзову 

медаль, у віковій групі Ч-20, на середній дистанції. 

11-13 січня, стрільба з лука у приміщенні, «Палац студентського спорту СумДУ». 

Студент факультету електроніки та інформаційних технологій Артем Овчинніков став 

переможцем у командних змаганнях.  

 24-29 січня, Чемпіонат України з лижних гонок, с. Яворів Львівської обл. Студентка 

ННМІ Дарина Ковальова виборола 2 бронзові нагороди серед жінок U 23: у спринті та мас-

старті вільним стилем. Студент ННМІ Михайло Назаров посів ІІ місце серед юніорів у естафеті 

4х5 км та отримав бронзову нагороду у спринті вільним стилем. 

27-30 січня, чемпіонат України з боротьби самбо, м. Львів. Чемпіонкою України серед 

спортсменок до 18 років стала першокурсниця Марія Рицька (вагова категорія до 72 кг). 

28 січня, Кубок України з баскетболу 3х3 (4 тур), м. Львів. БК SumDU - бронзові 

призери змагань. 

29-30 січня,  командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні, «Палац 

студентського спорту СумДУ». Студенти СумДУ вибороли на змаганнях 2 перших, 4 других 

та 1 третє місця: Ігор Гончар переміг у стрибках у довжину. Артем Алфімов тріумфував у бігу 

на 3000 м та фінішував другим на дистанції 1500 м. Другі місця посіли Олександр Погорілко 

(біг на 400 м) та Анастасія Осокіна (біг на 60 м). Той же Олександр Погорілко у складі 

змішаної естафетної четвірки разом з  Андрієм Нечипоренко, Анною Цибульник та Дариною 

Маслюк здобули срібні медалі у забігах 4х400 метрів. Анна Нелепа стала третьою у 

п'ятиборстві.   

Лютий: 

4-6 лютого,  Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат, 

«Палац студентського спорту СумДУ». Студент навчально-наукового інституту права Нікіта 

Маслюк здобув на змаганнях три золоті медалі. Він став найкращим у секторі для стрибків у 

довжину, був найшвидшим на дистанції 60 м, а також допоміг перемогти команді Сумської 

області в комбінованій естафеті 100 м +200 м +300 м +400 м. 

18-20 лютого,  чемпіонат України зі спортивного орієнтування на лижах,  урочище 

Токарі, Суми. Представники СумДУ вибороли 6 медалей різного гатунку: У категорії Ж-35 на 

середній дистанції перемогу здобула завідувачка кафедри фізичного виховання і спорту 

Король Світлана Анатоліївна. Арбузова Веронікатздобула три срібні медалі. Бронзову 

нагороду у мас-старті завоював студент факультету ЕлІТ Арбузов Владислав (Ч-20) 

20 лютого, Чемпіонату України з пляжного волейболу пляжного, м. Суми. Микита 

Ангелов та Євген Євдокимов - срібний призер 2 туру. 

Березень: студенти-спортсмени разом із тренерами та працівниками 

спортивного клубу стали активними учасниками волонтерського руху 

Квітень: 

18 квітня, Благодійний турнір з баскетболу 3х3, м. Суми.  Волонтерський захід 

організував Сумський державний університет, БК «СУмДУ» та ГО «Громадський фонд 

«Суми».  
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25 квітня, кубок Європи з дзюдо, Антон Шугалєєв став переможцем змагань серед юніорів.  

            Травень: 

1-2 травня в м. Загреб (Хорватія) пройшов другий у цьому сезоні Відкритий кубок 

Європи з боротьби дзюдо. Бронзовим призером змагань у категорії до 81 кг став магістрант 

МІ Гєворг Манукян. 

13-16 травня в м. Харків відбувся Чемпіонат України з кікбоксингу. Чемпіоном України 

серед дорослих став Сенецький Дмитро (МІ). Срібним призером став Бобир Максим (ННІ 

БіЕМ). 

Червень: 

5 червня,  Світової серії з дзюдо. Наталія Чистякова - бронзова призерка змагань. 

12-13 червня, етап Кубку Європи з дзюдо, м. Мадрид, Іспанія. Срібним призером 

Кубку Європи став Олексій Галака.  

Липень: 14-31 липня, VI Європейські ігри-2022, м. Лодзь (Республіка Польща) 

СумДУ – лідер серед українських університетів. За загальною кількістю медалей, 

Україна посіла 3-є місце, а СумДУ став лідером серед українських університетів-учасників і 

увійшов до ТОП-12 європейських університетів за кількістю завойованих медалей, їх у 

спортсменів СумДУ – 8 (2 золоті, 2 срібні, 4 бронзових). Дзюдоїсти СумДУ стали 

переможцями та призерами Ігор-2022, завоювавши 8 медалей. В особистому заліку 

чемпіонкою стала Анастасія Антипіна у категорії до 63 кг. Срібло вибороли Кирило Самотуг 

(до 60 кг) та Наталія Чистякова (до 70 кг) . Бронзову медаль здобули Дарина Ляшук (до 57 кг), 

Антон Шугалєєв (до 73 кг), Христина Гоман (78+ кг) та Олексій Галака (100+ кг). Яскравим 

завершенням Ігор стали змагання змішаних (чоловіки + жінки) команд. Збірна СумДУ у складі 

Анастасії Антіпіної, Наталії Чистякової, Христини Гоман, Дарини Ляшук, Владислава 

Колобова, Микити Голобородька, Олександра Черкая та Олексія Галаки вибороли для України 

золоту медаль! 

Серпень: спортивний клуб активно займався формуванням контигенту 

спортивних секцій для участі у змаганнях у новому навчальному році 

Вересень: 

15-18 вересня, Чемпіонат України з лижоролерів, с. Яворів (Львівська обл.)  

Марченко Ілля (СП-201) виборов 3 срібні нагороди: у спринті вільним стилем, гонці 

вільним стилем та гонці класичним стилем. Мигаль Дарина (СП-201) отримала срібну медаль 

у спринті вільним стилем та стала дворазовою чемпіонкою у гонці вільним стилем та гонці 

класичним стилем.  

22-23 вересня, Кубку світу серед студентів з єдиноборств, м. Самсун, Туреччина.  

Сумський державний університет був представлений у боротьбі самбо: 

Ярина Федорченко, ф-т ТеСЕТ, у ваговій категорії 50 кг, Олексій Галака, +98кг, ННМІ. 

19-23 вересня Чемпіонат України з лижоролерів, с. Яворів (Львівська обл.). Команда 

Сумської області виборола 1 місце. Сумський державний університет представляли студенти 

ННМІ Торкіна Настя (4 курс), Назаров Михайло (4 курс), Мигаль Дарина (1 курс), Марченко 

Ілля (1 курс), магістрант ННМІ Міщенко Олег (1 курс), випускниця 2021 року Кроль Юлія та 

студенти Конотопського фахового коледжу СумДУ Беспалий Михайло (2 курс) та Мухотінов 

Денис (1 курс). Магістрант ННМІ Олег Міщенко виборов 3 нагороди: 2 золоті медалі у гонці 

класичним стилем на 15 км і масстарті вільним стилем на 15 км та срібну медаль у кросі на 6 

км. Першокурсниця Мигаль Дарина отримала срібну нагороду у кросі на 4 км. 

24-25.09.22 м. Львів, командний чемпіонат України з л/а. Гончар Ігор, потрійний 

стрибок, стрибки у довжину(МІ). Естафета 4х400м чоловіки, Наталуха Владислав, Демченко 

Яросляв (обидва МІ), Цибульник Анна 400М. МІ, Демченко Ярослав 400м. МІ. Естафета 4х100 

м, чоловіки. Наталуха Владислав, МІ. Клочко Руслан, ТеСЕТ. Богданова Аліна 400м, 

випускниця Тесет, 2022. Ганецька Вероніка, 800 м, ТеСЕТ. 

Жовтень: 

1-2 жовтня, Кубок Європи з дзюдо. Целе (провінція Подчетртек, Словенія). У ваговій 

категорії до 81 кг здобув «бронзу» студент Владислав Колобов. 

8 жовтня, соціально-волонтерській захід, фінальні ігри з волейболу серед оперативно-

тактичних угруповань, присвячених Дню захисника України. 
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10 жовтня відкрилась Універсіада СумДУ, серед команд інститутів\факультетів. 

Першим видом змагань стало плавання. Участь у змаганнях взяло 35 студентів. 

15 жовтня, Чемпіонат України зі спортивної ходьби, Івано-Франківськ.  

Вісім нагород здобули студенти СумДУ на чемпіонаті України. Випускник СумДУ 

Антон Радько виборов «срібло» на дистанції 35 км у чоловіків. Студент 3 курсу (факультет 

«Еліт») Єгор Шелест став третім у змаганнях на 20 км серед чоловіків й першим на цій же 

дистанції серед молоді U23. З двома нагородами закінчила чемпіонат й Аліна Ткач (4 курс, 

спеціальність «Спорт»). У жінок на дистанції 20 км сумчанка здобула «срібло», а серед молоді 

- «золото». У юніорок на відрізку 10 км третьою стала Софія Криловецька (2 курс, 

спеціальність «Спорт»). У юніорів Микола Рущак (2 курс, спеціальність «Спорт») став 

переможцем змагань, а Едуард Кравченко – другим. 

23 жовтня, Відкритий чемпіонат області з дзюдо, Суми (волонтерський, 

профорієнтаційний захід). У спортивному комплексі Сумського державного університету 

відбувся Відкритий чемпіонат Сумської області з дзюдо. Участь у змаганнях взяло близько 70 

учасників серед чоловіків, жінок та кадетів. 

26-30 жовтня, чемпіонат світу з карате, Туреччина. Студентка СумДУ Анна Гейко взяла 

участь у чемпіонаті світу з карате серед юніорів, кадетів та молоді.  

29 жовтня, Кубок Європи з дзюдо U-18, Словенія. Студент СумДУ Олексій Болдирєв 

здолав «золото» Кубка Європи серед спортсменів до 18 років. 

28 жовтня, соціально-волонтерський захід, для проведення нагородження учасників 

змагань з двобор’я.  

30 жовтня, Кубок Європи з дзюдо U-18. Словенія.Студент СумДУ Олексій Болдирєв 

здобув «золото» Кубка Європи серед спортсменів до 18 років. 

30-31 жовтня, чемпіонат України з кросу. Ужгород. Студент СумДУ Дмитро Торгачов 

став чемпіоном України з кросового бігу у категорії U20. Наш атлет здобув «золото» на 

дистанції 6 км. Магістантка МІ Семенова Богдана завоювала на змаганнях золоту медаль серед 

молоді на дистанції 6 000 м. 

30-31 жовтня, Міжнародний турнір з дзюдо, м. Валенсія, Іспанія. Студенти СумДУ 

Антон Шугалеєв (ІФСК) та Станіслав Рибін (ННМІ) боролись у ваговій категорії до 73 кг. 

Обидва стали «бронзовими» призерами змагань. 

Листопад: 

1-4 листопада на базі СумДУ відбувся благодійний турнір з баскетболу, у м.Суми. 

Участь у турнірі взяли чотири команди: «Тигри», «Леви», «Вовки» та «Акули». Усього вони 

зіграли між собою по вісім матчів (волонтерський захід). 

4-6 листопада,  турнір серії Grand Slam з дзюдо, м. Баку, Азербайджан. Аспірант СумДУ 

Дільшот Халматов - срібний призер.  

4 листопада, Універсіада СумДУ, Суми.  Студенти змагались одразу з двох видів: легкій 

атлетиці (кросовий біг) та силовому фітнесі (підтягування).  У змаганнях з підтягування взяли 

участь 28 студентів., а з легкої атлетики 52 студенти. 

5-6 листопада, Чемпіонат України карате, Львів.  «Золото» у категорії до 76 кг серед 

спортсменів 16-17 років виграв Даніїл Касьянов (ТеСЕТ). У командному куміте серед 

каратистів старше 18 років «бронзу» взяв Євген Фурманов (ТеСЕТ). Також третьою стала 

студентка ННІ МІ Анна Гейко у категорії до 61 кг, серед спортсменів 18-20 років. 

5-6 листопада, Чемпіонат України U-21 з дзюдо, м. Київ. Результати студентів СумДУ: 

Рицька Марія 70кг (ННІ МІ), Лімзаева Тетяна 52кг (ННІ МІ), Голобородько Микита (66кг) 

(ННІ МІ), Владислав Казіміров (73 кг) (ННІ МІ) -стали переможцями, Ігор Худоба (-50 кг) 

(ННІ МІ) та Засульська Юлія 48кг (ТеСЕТ) -вибороли срібні нагороди, Федорченко Ярина 48 

кг (ТеСЕТ) -стала третью. 

5-6 листопада, Чемпіонат України з дзюдо до 18 років, м. Київ. Студентка факультету 

ННІ МІ - Вікторія Гриценко стала третьою у категорії 70 кг. 

6 листопада, Чемпіонат Європи WUKF, Італія, 3-6 листопада. Студент 1 курсу кафедри 

ЕК БІЕМ - Костянтин Пузь став «срібним» призером чемпіонату Європи.  
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11-12 листопада, Чемпіонат України з вільної боротьби, м. Коломия, Львівська обл. 

Студент 2 курсу спеціальності ТеСЕТ Владислав Щербаченко виборов «бронзу» чемпіонату 

України серед юніорів U20. 

12-19 листопада, соціально-волонтерський захід, чемпіонат з баскетболу 3х3, серед 

особового складу оперативно-тактичного угруповання “Суми”. 

17 листопада, Чемпіонат України з дзюдо, м.Київ. Переможцями та призерами стали: 

Дільшот Халматов (до 60 кг), Владислав Казіміров (до 73 кг), Анастасія Антіпіна (до 63 кг), 

Наталія Чистякова (до 70 кг), Тетяна Лімзаєва (до 52 кг),  

Марія Рицька (до 70 кг), Назар Вісков (до 60 кг), Балєвський Євгеній (100 кг +) 

19-20 листопада, Відкритий чемпіонат Сумської області з боксу, м. Суми. 

Волонтерський захід відбувся у Сумах на базі Сумського державного університету. В 

обласних змаганнях з боксу взяли участь у близько 100 юніорів та юнаків з Сумщини, Харкова, 

Бахмачу та Ніжину.  

20 листопада, Турнір пам’яті А.Є. Шепєлєва з волейболу. У спортивному залі СумДУ 

відбувся волонтерський захід з волейболу, пам’яті співробітника нашого університету 

Анатолія Шепєлєва. Він був тренером волейбольної команди СумДУ, суддя Національної 

категорії. Змагання відбулись у спортивному залі ЕТ корпусу, де свого часу він тренував 

жіночу команду СумДУ. Участь взяли 4 жіночі команди.  

9-20 листопада,  Чемпіонат України з карате, м. Черкаси. Студенти першого курсу 

СумДУ вибороли нагороди чемпіонату України з фунакоші шотокан карате. Костянтин Пузь 

виборов 1 місце у категорії ката серед юніорів, а також 3 місце у ката серед чоловіків, 3 місце 

куміте у юніорів в командних змаганнях та 3 - куміте командне серед чоловіків 18-21 років. 

Сергій Івченко став другим у ката серед чоловіків та взяв дві «бронзи» у куміте серед чоловіків 

та чоловіків 18-21 років. У командному заліку Сумська область посіла третє місце. 

18-20 листопада, Міжнародний турнір з індорхокею «Кубок Лейпцига», м. Лейпциг, 

Німеччина. Зі «сріблом» змагань студентки ННІ МІ 4 курсу - Анна Танченко та 2 курсу - 

Анастасія Воєвода, у складі Молодіжної збірної України. 

26 листопада, соціально-волонтерський, профорієнтаційний захід. Чемпіонат Сумської 

області з дзюдо серед юнаків та дівчат, присвячений пам’яті загиблим воїнам АТО. 

26 листопада. Чемпіонат Сумської області з кікбоксингу. Студент 1курсу ф-ту ТеСЕТ, 

Марєнков Максим став переможцем в ваговій категорії до 70 кг. В змагання прийняло участь 

близко 400 спортсменів. 

Грудень: 

1-3 грудня відбувся Кубок України з вільної боротьби. Аспірант МІ СумДУ Олександр 

Колдовський став переможцем (вагова категорія 100+). 

2-4 грудня плавання. Чемпіонат України місто Бровари. Спортсмен Центру водних 

видів спорту СумДУ Єгор Готвянський став чемпіоном України серед юнаків. 

3-4 грудня гандбол Вища ліга України, 2-й тур місто Хмельницький. «RGM Group-

СумДУ» (Суми) - «ВДПУ-МДЮСШ №3» (Вінниця) 40:31.«RGM Group-СумДУ» (Суми) -

«ХНУ-ДЮСШ №1» (Харків) 24:28.Команда СумДУ, закінчила другий тур маючи в активі 

одну поразку та одну перемогу. 

3-4 грудня баскетбол. Вища ліга.  

«СумДУ» - БК «Кривбас» 71:65. «СумДУ» - БК «Кривбас» 67:75. Команда СумДУ, закінчила 

другий тур маючи в активі одну поразку та одну перемогу. 

3-4 грудня. Дзюдо, Grand Slam. Токіо. Аспірант ННІ БіЕМ Дільшот Халматов (до 60 кг) 

зазнав поразки у стартовій сутичці.  

3 грудня, Чемпіонат Іспанії, м. Мадрид, студент факультету ІФСК, Антон Шугалєєв (до 73 кг) 

виборов бронзу, а Владислав Колобов (ННМІ) (до 81 кг)7 місце. 

2-3 грудня. Дзюдо. Всеукраїнський турнір на призи ЗМСУ Р. Машуренка, м. Луцьк, 

Марія Рицька (до 70 кг), 2 курс, кафедра фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини 

МІ -1 місце. 

 07-10 грудня.Індорхокей. Чемпіонат Європи,  м. Гамбург, Німеччина 

Випускниця спеціальності «Спорт» Аліна Фадєєва, у складі Національної збірної України, 

стала «бронзовою» призеркою чемпіонату Європи з індорхокею 
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08-11 грудня. Біатлон. Етап Кубка світу. м. Хохфільцен, Австрія.Магістрант СумДУ 

Антон Дудченко (ТеСЕТ) Спринт: 38 місце. Естафета:  12 місце . Перс’ют: 23 місце 

10 грудня, Дзюдо. Кубок Федерації Києва. Київ. Марія Рицька (70кг) (студентка 2 

курсу, кафедри «Фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини») –стала чемпіонкою. 

10-11 грудня, профорієнтаційний захід, Кубок ректора з волейболу, м. Суми. 

Результати серед чоловічих команд: 1. «СумДУ», 2. «Машколедж», 3. «ДЮСШ», 4. 

«Будколедж/Авангард» Кращим гравцем турніру став Павло Стрельник (Еліт) 

Результати серед жіночих команд:1. «СумДУ», 2. ВК «Дружба» м. Суми, 3. «Медичний 

інститут» 4. «Будівельний коледж» Кращею гравчинею визначили Анастасію Тімченко 

(ТеСЕТ) 


