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СТУДЕНТСЬКИЙ СПОРТ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Спортивні досягнення студентської молоді України є доволі вражаю-
чими. Національні збірні команди України показують високі спортивні ре-
зультати на міжнародній спортивній арені, як в олімпійському і параолімпій-
ському спорті, так і у неолімпійських і професійно-прикладних видах спорту. 
Україна є повноправним членом Міжнародної федерації університетського 
спорту, де українські спортсмени-студенти беруть участь і успішно виступа-
ють на Всесвітніх Універсіадах з 1993 року.  

Сприяють підготовці спортивної молоді робота у центрах студентсько-
го спорту ЗВО, якими згідно  Статті 14 Закону «Про Фізкультуру і спорт» від 
24.12.1993 № 3808-XII є - заклади фізичної культури і спорту, що забезпечу-
ють створення умов для поєднання навчання у ЗВО та підготовці студентів, 
зокрема, до участі у чемпіонатах Європи та світу серед студентів з видів спо-
рту, визнаних в Україні, Всесвітніх універсіадах.

Засновниками центрів студентського спорту вищих навчальних закла-
дів є центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані ЗВО та за-
клади вищої освіти. Заклади фізичної культури і спорту набувають статусу 
центрів студентського спорту вищих навчальних закладів за рішенням 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері освіти, на підставі вимог, визначених положенням про центр студент-
ського спорту ЗВО.

Чи не найуспішнішими є виступи українських спортсменів на всесвіт-
ніх студентських спортивних Універсіадах - міжнародних спортивно-
культурних заходах, що проводиться кожні 2 роки в різних містах і які вва-
жаються другим за своєю значущістю спортивним заходом після Ігор Олім-
піад. Літня Універсіада передбачає у програмі, як правило, 10 обов’язкових 
видів спорту: легка атлетика, баскетбол, фехтування, футбол, гімнастика, 
плавання, стрибки у воду, водне поло, теніс, волейбол і 3 види, які вибира-
ються додатково країною-організатором. Зимова Універсіада передбачає у 
програмі, як правило, 6 обов’язкових видів спорту: гірські лижі, лижне дво-
борство (стрибки з трампліна, лижні перегони), хокей, ковзанярський спорт, 
фігурне катання, біатлон і 2 види спорту обираються містом-організатором. 
Універсіади і Чемпіонати відкриті для усіх студентів-атлетів віком від 17 до 
28 років, що навчаються в університетах.

Створення на базі університетської інфраструктури комфортного сере-
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довища для активних занять спортом дозволяє: виявляти спортивні таланти 
на більш пізніх вікових стадіях, підтримувати професійний рівень підготовки 
студента-спортсмена, який хоче займатися спортом в професійних командах 
та прагнуть поєднувати це з придбанням освіти, професії; підвищувати попу-
лярність спорту і здорового способу життя за рахунок постійного перебуван-
ня спортсменів-студентів в студентському середовищі.

В Дніпропетровській області всі ЗВО приймають участь в Універсіадах, 
які щорічно проводяться СК «Гарт». Всі ЗВО поділено на 2 групи (по шість 
ЗВО) (рис.1).

Рис.1. Результати виступів студентів-спортсменів Дніпропетровської області на 
змаганнях ХХІХ Універсіади 2019 року

Навчальні заклади намагаються заохотити до участі в Універсіаді яко-
мога більшу кількість студентів, які б  виступили в усіх 12 видах спорту. 
Проте з рис.1 ми бачимо, що це можуть забезпечити лише окремі навчальні 
заклади, на кшталт НМетАУ, ДНУ, ДНУЗТ, ПДАБА, УМСФ та ДДУВС. За 
кількістю учасників в першій групі відмітимо ЗВО ДНУ (1425 студентів), а в 
другій групі ДДУВС (804 студенти). Найбільш запекла боротьба точилася з 
таких ігрових видів спорту, як баскетбол, волейбол, теніс настільний, футбол 
(табл.1). Цим видам спорту і надається перевага при секційній роботі з фізи-
чного виховання навчально-педагогічними працівниками ДДУВС. Пріорите-
тними видами залишаються легка атлетика, дзюдо та кульова стрільба, де 
студенти ДДУВС успішно конкурують та опановують їх під час практичних 
занять у навчальному процесі.
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Таблиця 1
Результати змагань ХХІХ Універсіади 2019 року (ІI група)

№ Види спорту Назва ЗВО, очки/місце

ДДАЕУ ДДМА УДХТУ ДУАН УМСФ ДДУВС
1. Дзюдо (чол../жін..) 6 5 3 8,5 1 17

2. Легка атлетика 11 38 8 200 7 250

3. Плавання 6 65 7 62

4. Баскетбол (чол.) 10 24 5 84 8 48 4 96 11 12 3 108

5. Баскетбол (ж) 4 36 3 48 1 72
6. Волейбол (ч) 6 60 8 36 10 12 4 84 9 24
7. Волейбол (ж) 6 60 10 12 9 24 4 84
8. Теніс наст.  1 ком.

2 команда.
11 56 16 12 3 180 9 85

13 53
9. Футбол (ч) 8 36 3 126 7 54

10. Регбі 7 (ч)

11. Стрільба кульова 6 32 2 110

12. Теніс 

Всього очок/команд
4 156 7 465 4 84 2 101 10

703
,5

9 804

Місце 4 III 6 5 II I

Таким чином, ми вбачаємо підтримку розвитку студентського спорту у 
планомірній роботі з нормативно-правового, організаційного, фінансово-
економічного, матеріально-технічного та інформаційного напрямку, як з боку 
держави, так і з боку закладів освіти.

Тимченко Лілія Михайлівна,
старший викладач кафедри 

цивільно-правових дисциплін
Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ

ДОПОМОГА  У ЗВ'ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ 
В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Сім’я  - це основа суспільства. Характерною ознакою сім'ї є спільне 
життя (це поняття не можна ототожнювати з поняттям спільного проживання 
та спільного побуту). Поняття спільного життя, як зазначає Є. Ворожейкін, 
значно ширше за поняття спільного проживання. Спільне життя — це не 
тільки спільне проживання, але і  спільність сімейних інтересів, взаємна пот-


