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РІШЕННЯ
Вченої Ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

з питання: «Про реорганізацію системи фізичного виховання в університеті»
від 27 жовтня 2017 р., протокол №14

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри Темченка В.О., 
Вчена рада ухвалює:
1. Інформацію завідувача кафедри фізичного виховання та спорту 

Темченка В.О. взяти до відома.

2. Затвердити «Програму розвитку фізичної культури і спорту в Харківському 
національному університеті імені В.Н. Каразіна на 2018-2020 рр.»



ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури і спорту 

у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
на 2018-2020 рр.

1.УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ 
І СПОРТОМ В УНІВЕРСИТЕТІ

1.1 Створити в університеті наглядову раду з питань фізичної культури та спорту.

Термін виконання: 10.11.2017р.
Відповідальні особи: ректор

1.2 Привести положення, що регламентують діяльність фізкультурно- 
спортивних підрозділів університету, до вимог Закону України «Про вищу 
освіту».

Термін виконання: 25.11. 2017 р.
Відповідальні особи: проректор з науково-педагогічної роботи Пантелеймонов А.В., 
начальник юридичного відділу, керівники фізкультурно-спортивних підрозділів університету

2. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
2.1 Створити для студентів (у тому числі - з обмеженими можливостями) 
протягом усього терміну навчання умови для занять фізичною культурою та 
спортом за їх уподобаннями з урахуванням наявної в університеті спортивної 
інфраструктури.

Термін виконання: 01.02.2018 р.
Відповідальні особи: проректор з науково-педагогічної роботи Пантелеймонов А.В., завідувач 
кафедри фізичного виховання та спорту, директор тенісного клубу «Унікорт», директор 
навчально-спортивного комплексу «Каразінський»

2.2 Проводити цілеспрямовану рекламу можливостей університетської 
спортивної інфраструктури, популяризацію здорового способу життя в 
університетській спільноті.

Термін виконання: протягом навчального року
Відповідальні особи: директор центру зв’язків з громадськістю, головний редактор 
університетської газети, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, директор 
Навчального центру соціально-виховної та позаосвітньої діяльності Управління якості освіти, 
директор тенісного клубу «Унікорт», директор навчально-спортивного комплексу 
«Каразінський»

2.3 Вносити заняття з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» до 
розкладів занять у обсязі 4 години на тиждень на усіх рівнях вищої освіти як 
факультативні.

Термін виконання: перед початком навчальних семестрів



Відповідальні особи: проректор з науково-педагогічної роботи Пантелеймонов А.В., декани 
факультетів, начальник Управління якості освіти

2.4 Щорічно проводити опитування студентів з метою виявлення уподобань 
до видів спорту та рухової активності.

Термін виконання: щорічно у вересні та квітні
Відповідальні особи: директор Центру соціально-гуманітарних досліджень

2.5 Розвивати фізкультурно-оздоровчу роботу в студентських гуртожитках, 
забезпечити спортивні зали (кімнати) гуртожитків необхідним інвентарем та 
обладнанням.

Термін виконання: протягом навчального року
Відповідальні особи: проректор з економічних та соціальних питань, завідувач кафедри 
фізичного виховання та спорту, директор Навчального центру соціально-виховної та 
позаосвітньої діяльності Управління якості освіти, голова студентської ради студмістечка

2.6 Орендувати басейн для організації занять з плавання

Термін виконання: 01.02.2018 р.
Відповідальні особи: проректор з економічних та соціальних питань, завідувач кафедри 
фізичного виховання та спорту, голова ППО студентів аспірантів та докторантів, голова 
студентської ради

2.7 Розробити та ввести до переліку міжфакультетських навчальних дисциплін 
блок дисциплін, пов’язаних з фізичним вихованням та спортом.

Термін виконання: 12.12.2017 р.
Відповідальні особи: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, начальник 
Управління якості освіти

2.8. Розробити програму для курсів підвищення кваліфікації вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів з дисципліни «Фізичне виховання».

Термін виконання: 15.12.2017 р.
Відповідальні особи: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, директор Інституту 
післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання

3. СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА ТА СПОРТ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ

3.1 Проводити в університеті щорічно Олімпійський урок, спортивні свята, 
зустрічі студентів та працівників з видатними спортсменами Харкова та України, 
інші спортивні заходи, спрямовані на формування у студентів та працівників 
потреби у здоровому способі життя.

Термін виконання: протягом навчального року



Відповідальні особи: ректор, завідувач кафедри фізичного виховання, директор тенісного 
клубу «Унікорт», директор навчально-спортивного комплексу «Каразінський», директор 
центру зв’язків з громадськістю

3.2 Створити умови для роботи фізкультурно-оздоровчих груп працівників на 
усіх спортивних спорудах університету

Термін виконання: протягом навчального року
Відповідальні особи: голова ППО університету, завідувач кафедри фізичного виховання, 
директор тенісного клубу «Унікорт», директор навчально-спортивного комплексу 
«Каразінський»

3.3 Розвивати мережу студентських спортивних змагань із залученням до їх 
організації та проведення органів студентського самоврядування, фізкультурно- 
спортивного студентського активу та університетських фізкультурно- 
спортивних підрозділів.

Термін виконання: протягом навчального року
Відповідальні особи: завідувач кафедри фізичного виховання, голова ППО студентів, 
аспірантів та докторантів, голова студентської ради, голова студентської ради студмістечка

3.4 Щорічно проводити конкурс на визначення кращого спортсмена та 
спортсменки університету.

Термін виконання: щороку у грудні
Відповідальні особи: голова наглядової ради з питань фізичної культури та спорту

3.5 Створювати в університеті умови для успішного поєднання навчання з 
заняттями спортом для студентів, які входять до складу збірних команд 
університету, області, України.

Термін виконання: протягом навчального року
Відповідальні особи: ректор, декани факультетів, завідувач кафедри фізичного виховання та 
спорту

3.6 Сприяти проведенню на університетських спортивних спорудах 
міжнародних та Всеукраїнських змагань.

Термін виконання: протягом навчального року
Відповідальні особи: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, директор тенісного 
клубу «Унікорт», директор навчально-спортивного комплексу «Каразінський»

3.7 Шляхом реклами можливостей університету залучати талановитих 
абітурієнтів-спортсменів для вступу до університету.

Термін виконання: протягом навчального року
Відповідальні особи: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, директори 
фізкультурно-спортивних підрозділів



3.8 Створити «Галерею спортивної слави університету» у головному 
навчальному корпусі (майдан Свободи, 4) та навчально-спортивному комплексі 
«Каразінський».

Термін виконання: 30.09.2018 р.
Відповідальні особи: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, директори 
фізкультурно-спортивних підрозділів, директор навчально-спортивного комплексу 
«Каразінський», проректор з економічних та соціальних питань

4. РЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ 
СПОРТИВНИХ СПОРУД УНІВЕРСИТЕТУ

4.1 Провести, у першу чергу, реконструкцію навчально-спортивного 
комплексу «Каразінський».

Термін виконання: 01.12.2020 р.
Відповідальні особи: проректор з адміністративно-господарчої роботи, директор навчально- 
спортивного комплексу «Каразінський»

4.2 Провести капітальний ремонт спортивної зали настільного тенісу та 
бадмінтону (навчальний корпус, майдан Свободи, 6).

Термін виконання: 31.08.2018 р.
Відповідальні особи: проректор з адміністративно-господарчої роботи, завідувач кафедри 
фізичного виховання та спорту

4.3 Провести капітальний ремонт спортивної зали головного навчального 
корпусу (майдан Свободи, 4)

Термін виконання: 31.08.2018 р.
Відповідальні особи: проректор з адміністративно-господарчої роботи, завідувач кафедри 
фізичного виховання та спорту

4.4 Провести ремонт спортивних кімнат у студентських гуртожитках № 9 та 
№10

Термін виконання: 31.08.2019 р.
Відповідальні особи: проректор з адміністративно-господарчої роботи, директор
студмістечка, директор Навчального центру соціально-виховної та нозаосвітньої діяльності 
Управління якості освіти

4.5 Відремонтувати тренажерну залу та обладнати її сучасними високо 
функціональними тренажерами для силових, ТИХ та кардіотренувань.

Термін виконання: 31.08.2019 р.
Відповідальні особи: проректор з економічних та соціальних питань, проректор з 
адміністративно-господарчої роботи, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту.



директор навчально-спортивного комплексу «Каразінський», директор Навчального центру 
соціально-виховної та позаосвітньої діяльності Управління якості освіти

5. ВИКОРИСТАННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СПОРТИВНИХ СПОРУД
5.1 Надавати не менше 50% часу на університетських спортивних спорудах 
для проведення фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової та спортивної 
роботи зі студентами та працівниками університету.

Термін виконання: протягом навчального року
Відповідальні особи: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, керівники 
фізкультурно-спортивних підрозділів університету

5.2 Проводити діяльність фізкультурно-спортивних підрозділів університету з 
надання платних фізкультурно-оздоровчих послуг за розкладами, 
затвердженими проректором з економічних та соціальних питань та 
узгодженими з органами студентського самоврядування та профспілками.

Термін виконання: з 01.11.2017 р.
Відповідальні особи: проректор з економічних та соціальних питань, завідувач кафедри 
фізичного виховання та спорту,керівники фізкультурно-спортивних підрозділів університету

5.3 Розмістити повну та достовірну інформацію щодо переліку платних послуг 
у сфері фізичної культури та спорту із зазначенням часу, місця, способу та 
порядку надання кожної послуги, її вартості та відповідальних осіб за її надання.

Термін виконання: з 01.12.2017 р.
Відповідальні особи: проректор з економічних та соціальних питань, начальник планово- 
фінансового відділу

5.4 При встановленні вартості платної послуги у сфері фізичної культури та 
спорту застосовувати нормативно-правові акти, які регулюють надання платних 
послуг у відповідній сфері. Розрахунок вартості платної послуги здійснювати на 
базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

Термін виконання: з 01.12.2017 р.
Відповідальні особи: проректор з економічних та соціальних питань, начальник планово- 
фінансового відділу

5.5 Використовувати кошти від надання платних фізкультурно-оздоровчих 
послуг для суттєвої компенсації витрат на комунальні послуги та утримання 
університетської спортивної інфраструктури.

Термін виконання: зО 1.01.2018 р.
Відповідальні особи: проректор з економічних та соціальних питань, начальник планово- 
фінансового відділу



5.6 Провести повну інвентаризацію наявної університетської спортивної 
інфраструктури, розробити та оприлюднити реєстр спортивних об'єктів.

Термін виконання: 31.01.2018 р.
Відповідальні особи: проректор з економічних та соціальних питань, проректор з науково- 
педагогічної роботи Пантелеймонов А.В., голова студентської ради, директор Навчального 
центру соціально-виховної та позаосвітньої діяльності Управління якості освіти

Пропозиції щодо складу
Наглядової ради з питань фізичної культури і спорту:

1. Бакіров В. С. -  ректор;
2. Пантелемонов А. В. -  проректор з науково-педагогічної роботи;
3. Удод А. М. -  проректор з економічних та соціальних питань;
4. Назиров З.Ф. -  проректор з науково-педагогічної роботи (з міжнародного 

співробітництва);
5. Дмитрієнко В. Ю. -  проректор з питань безпеки та охорони;
6. Белозьоров І. В. -  декан медичного факультету;
7. Тирнов О. Ф. -  Голова Первинної профспілкової організації 

співробітників;
8. Махновський С. С. -  Голова Первинної профспілкової організації 

студентів, аспірантів і докторантів;
9. Темченко В. О. -  завідувач кафедри фізичного виховання і спорту;
10. Бурко В. Л. -  директор Тенісного клубу «Унікорт»;
11. Ковтун О.В. -  доцент кафедри фізичного виховання і спорту;
12. Макарущенко А. М. -  заступник директора СФК «Уніфехт»
13. Луговський С. І. -  директор Навчально-спортивного комплексу 

«Каразінський»;
14. Лобанов Є.Е. -  голова Студентської ради університету;
15. Литовченко М.А. -  студентка соціологічного факультету;
16. Чигринов О. В. -  президент громадської організації «Футбольний клуб 

«Універ»;
17. Литовченко С.В. -  заступник декана фізико-технічного факультету.

Підготовлено згідно розпорядження № 0101-038а від 24 травня 2017р. 
робочою групою у складі:

-  Бакіров В. С. (голова) -  ректор;
-  Пантелеймонов А. В.(заступник голови) -  проректор з науково- 

педагогічної роботи;
-  Удод А. М. -  проректор з економічних та соціальних питань;
-  Пахаренко В. С. -  проректор з адміністративно-господарчої роботи;
-  Назиров З.Ф. - проректор з науково-педагогічної роботи;



Дмитрієнко В. Ю. -  проректор з питань безпеки та охорони;
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