


1 Загальні положення 
 

1.1 Це положення регламентує організацію фізичного виховання та 

спорту в Харківському національному університеті міського господарства  

імені О. М. Бекетова (далі – Університет). 

1.2 Організацію фізичного виховання та спорту в Університеті 

забезпечують кафедра фізичного виховання і спорту, що є базовим 

структурним підрозділом, і спортивний клуб студентів. 

1.3 Фізичне виховання та спорт в Університеті організовуються та 

здійснюються відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

наказу МОН № 194 від 15.02.2021 р. «Про затвердження Рекомендацій щодо 

стратегічного розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської 

молоді на період до 2025 року», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

навчальних програм підготовки студентів, Статуту Університету, Положення 

про кафедру, нормативних актів Міністерства освіти і науки України та 

Університету, Правил внутрішнього розпорядку Університету, цього 

Положення. 

1.4 Основними видами фізичного виховання є уроки фізичного 

виховання, що спрямовані на розвиток здоров’язбережувальної компетентності, 

стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою та спортом, 

та інші види занять з фізичного виховання та спортивної підготовки, що 

спрямовані на підвищення рівня рухової активності, удосконалення життєво 

необхідних умінь і навичок, вмінь використовувати їх у навчальній та 

повсякденній діяльності, розширення функціональних можливостей організму 

студентів шляхом цілеспрямованого розвитку природних здібностей, основних 

фізичних якостей, залучення до фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

 

2 Мета та завдання фізичного виховання та спорту 
 

2.1 Метою фізичного виховання та спорту у ХНУМГ ім. О. М. Бекетова є 

сприяння збереженню і зміцненню здоров’я студентської молоді. 

2.2 Головними завданнями фізичного виховання є: 

 забезпечення організації змістовного дозвілля студентської молоді; 

 збільшення кількості та якості рухової активності; 

 можливість виступів у всеукраїнських та міжнародних фізкультурно-

оздоровчих заходах серед учнів та інших видах рухової активності популярних 

серед молоді. 



2.3 Спортивна підготовка в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова: 

 сприяє вихованню фізичних, морально-вольових та інтелектуальних 

здібностей студентів; 

 забезпечує вдосконалення спортивної майстерності студентів, 

можливість виступів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях серед учнів з 

видів спорту; 

 спілкування учнів з однолітками в Україні та за її межами; 

 надає можливості для самореалізації та особистісного зростання; 

‒ створення необхідних умов для студентів-спортсменів вищої 

кваліфікації для поєднання навчання з активним заняттям спортом; 

‒ виявлення найкращих спортсменів Університету. 

 

3 Методи вирішення мети та завдань 

 

3.1 У напрямі фізичного виховання 

Проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості учнівської 

молоді України. 

Модернізація системи фізичного виховання, органічне поєднання її з 

іншими компонентами здорового способу життя. 

Проведення уроків з фізичної культури з використанням інноваційних 

підходів і варіативних модулів (зокрема відеоматеріалів «Cool Games», 

«Challenge Fest», «Cool Race»). 

Організація та проведення сучасних фізкультурно-оздоровчих заходів з 

інноваційним підходом, спрямованих на популяризацію здорового способу 

життя та рухової активності з використанням сучасних видів рухових 

активностей, зокрема естафет, рухливих та спортивних ігор в онлайн форматі 

(флешмобів, челенджів фестивалів, подолання смуг штучних перешкод тощо), а 

також тих, що поєднують рухову активність з комп’ютерними іграми. 

Забезпечення інклюзивного навчання та принципу інклюзивності в галузі 

фізичної культури. Організація занять з учнівською молоддю спеціальних 

медичних груп. 

Широке залучення всіх учасників освітнього процесу та громадськості до 

участі у фізкультурно-оздоровчих заходах. 

Забезпечення рухової активності серед учнівської молоді на рівні не 

нижчому ніж визначеному Глобальними рекомендаціями щодо фізичної 

активності для здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров’я. 



3.2 У напрямі спортивної підготовки 

Створення та забезпечення роботи у закладах освіти гуртків, секцій та 

спортивних клубів. 

Розроблення та реалізація комплексних заходів з посилення мотивації 

керівництва закладів освіти, спортивних федерацій та спортивних клубів до 

розвитку учнівського спорту. 

Забезпечення підготовки та участі учнів у зимових та літніх Гімназіадах 

України, учнівських лігах, чемпіонатах України серед учнів, зимових та літніх 

Всесвітніх Гімназіадах, чемпіонатах світу серед учнів, інших комплексних 

всеукраїнських і міжнародних спортивних заходах з видів спорту. 

3.3 В інформаційному напрямі 

Розроблення нової моделі мотивації учнівської молоді до здорового 

способу життя, занять фізичною культурою та спортом, відповідно до реалій 

сучасного українського суспільства. 

Поширення інформації про олімпійські цінності (досконалість, дружба, 

солідарність). 

Розповсюдження інформації про речовини шкідливі для здоров’я та які 

сприяють виникненню стійкої залежності, заборонені для використання згідно з 

вимогами Всесвітнього антидопінгового агентства. 

Залучення до участі у заходах з популяризації фізичного виховання та 

спорту популярних діячів спорту, шоу-бізнесу, політичних та громадських 

діячів, інших зацікавлених осіб. 

3.4 В організаційно-структурному напрямі 

Забезпечення співпраці з науковими та науково-дослідними установами, 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, 

федераціями з видів спорту, спортивними клубами, громадськими 

об’єднаннями, представниками бізнесу та іншими суб’єктами фізичної 

культури та спорту. 

3.5 У напрямі матеріально-технічного та фінансового забезпечення 

Модернізація матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою 

в закладах освіти, проведення реконструкцій існуючих спортивних споруд, 

забезпечення їхнього ефективного функціонування. 

Підтримка та сприяння у проведенні заходів спрямованих на розвиток 

фізичної культури і спортивної підготовки серед студентської молоді. 

3.6 У напрямі науково-методичного забезпечення 

Підвищення цифрової компетентності НПП, їх навичок володіння 



інформаційно-комунікативними та цифровими технологіями. 

Створення інтернет-інструментів для забезпечення потреб розвитку та 

діяльності галузі фізичного виховання та спорту (спрощення реєстрації у 

змаганнях, доступу до навчально-тренувальних методичних рекомендацій, 

формування звітностей тощо). 

Розроблення методичних рекомендацій з проведення уроків фізичної 

культури та фізкультурно-оздоровчих заходів з інноваційними підходами, з 

фізичної культури в домашніх умовах під час карантину та інших умов, що 

обмежують використання спортивних залів закладів освіти, спортивних клубів і 

майданчиків. 

3.7 У напрямі медичного забезпечення 

Створення умов для проведення занять з лікувальної фізичної культури. 

Удосконалення лікарсько-педагогічного контролю за студентами під час 

проведення занять фізичною культурою та спортивною підготовкою. 

 

4 Організація навчально-виховного процесу  

з фізичного виховання та спорту 
 

4.1 Загальні положення щодо організації навчально-виховного  

процесу з фізичного виховання та спорту 
 

4.1.1 Організація фізичного виховання та спорту в Університеті 

здійснюється за формою організації навчально-виховного процесу зі 

спортивної спеціалізації. 

4.1.2 Завідувач кафедри фізичного виховання і спорту: 

‒ створює необхідні умови для здійснення процесу фізичного виховання та 

спорту; 

‒ надає пропозиції щодо забезпечення навчально-виховного процесу з 

фізичного виховання та спорту необхідною кількістю працівників, матеріально-

технічною базою, обладнанням, інвентарем; 

‒ створює необхідні контрольні заходи за фізичним станом та здоров’ям 

студентів; 

‒ створюються необхідні заходи з контролю за виконанням інших 

повноважень, передбачених чинним законодавством, щодо розвитку фізичного 

виховання та спорту у вищих навчальних закладах. 

4.1.3 Практичні заняття з фізичного виховання проводяться у спортивних 

залах спортивного комплексу Університету, спортивних залах гуртожитків, а 



також у спортивних спорудах інших установ міста Харкова на договірній 

основі. 

4.1.4 Для організації практичних занять студентів усіх спеціальностей 

розподіляють у навчальні відділення кафедри фізичного виховання і спорту 

(фізичного виховання, фізичної реабілітації, спортивного вдосконалення) та 

зараховують у відповідні навчальні групи. 

4.1.5 Навчальні відділення з фізичного виховання та спорту й відповідні 

навчальні групи комплектуються на першому курсі на початку навчального 

року з урахуванням спортивних інтересів студентів, їхнього стану здоров’я, 

фізичної та рухової (технічної) підготовленості, спортивної кваліфікації. 

4.1.6 Дані, необхідні для комплектування навчальних відділень із 

фізичного виховання, отримуються шляхом анкетування студентів протягом 

перших двох тижнів (до 14 вересня) поточного навчального року. Кількість, 

спеціалізацію, наповнення навчальних груп навчальних відділень визначає 

кафедра фізичного виховання і спорту відповідно до навчальної програми з 

фізичного виховання та наявності необхідних спортивних споруд для 

проведення навчальних занять із цими групами. 

4.1.7 Перехід студентів з одного відділення (групи) до іншого може 

здійснюватися винятково після закінчення навчального семестру. Для переходу 

студент повинен подати заяву встановленого зразка на ім’я завідувача кафедри. 

 

4.2 Організація навчально-виховного процесу  

у відділенні фізичного виховання 
 

4.2.1 До відділення фізичного виховання розподіляють студентів, які під 

час анкетування виявили бажання займатися в цьому відділенні відповідними 

видами рухової активності (видами спорту), що забезпечуються кафедрою 

фізичного виховання і спорту. 

4.2.2 Завідувач кафедри фізичного виховання і спорту закріплює 

відповідальних за навчально-виховну та спортивну роботу на факультетах й 

інститутах, які забезпечують розподіл студентів цих факультетів й інститутів за 

спортивними секціями кафедри, а саме: 

‒ ігрові види спорту: бадмінтон, баскетбол, волейбол, настільний теніс, 

футбол, футзал, шахів; 



‒ силові види спорту та єдиноборств: армспорт, атлетична гімнастика, 

боротьба вільна, боротьба греко-римська, дзюдо, кікбоксинг, пауерліфтинг, 

самбо; 

‒ циклічні види спорту та гімнастики: аеробіка, гімнастика, легка 

атлетика, плавання, пілатес, черліденг. 

4.2.3 До груп відділення фізичного виховання зараховують студентів, які 

за станом здоров’я належать до основної та підготовчої медичних груп і не 

мають відхилень у стані здоров’я, але фізично слабо підготовлені. Студентів 

розподіляють до відділення після проведення контрольного тестування 

показників фізичного розвитку (функціональних, фізичних), визначених у 

навчальній програмі з фізичного виховання, й оцінювання викладачем групи 

рівня знань і рухових (технічних) здібностей в обраному виді рухової 

активності (виді спорту) шляхом проведення бесід та контрольних (навчально-

спортивних) заходів. 

4.2.4 Навчальні групи зазначеного відділення комплектуються за 

спеціалізаціями з видів рухової активності (видів спорту). 

4.2.5 Заняття зі студентами відділення фізичного виховання проводяться з 

8.30 до 16.00 за розкладом занять зазначеної секції. 

4.2.6 Кількість студентів групи відділення фізичного виховання складає 

15–18 осіб, для ігрових видів спорту – 18–20 осіб. 

 

4.3 Організація навчально-виховного процесу  

у відділенні фізичної реабілітації 
 

4.3.1 До відділення фізичної реабілітації з фізичного виховання та спорту 

розподіляють студентів, у яких, за даними анкетування, є відхилення у стані 

здоров’я. 

4.3.2 До груп цього відділення зараховують студентів, які за даними 

особистої медичної картки, медичного обстеження віднесені за станом здоров’я 

до спеціальної медичної групи або групи лікувальної фізичної культури. 

4.3.3 Навчальні групи відділення фізичної реабілітації комплектуються за 

спеціалізаціями з нозологічних ознак (видів захворювань), визначеними в 

навчальній програмі з фізичного виховання. 

4.3.4 Заняття зі студентами відділення фізичної реабілітації проводяться 

фахівцями зі спеціальною освітою з 8.30 до 19.30 за розкладом занять 

зазначеної секції. 



4.3.5 Кількість студентів навчальної групи відділення фізичної 

реабілітації складає 15–18 осіб. 

 

4.4 Організація навчально-виховного процесу  

у відділенні спортивного вдосконалення 
 

4.4.1 Безпосереднє керівництво відділенням спортивного вдосконалення 

здійснює голова спортивного клубу студентів. 

4.4.2 До відділення спортивного вдосконалення з фізичного виховання та 

спорту розподіляють студентів, які виявили бажання вдосконалювати свою 

спортивну майстерність у видах спорту цього відділення. 

4.4.3 До груп спортивного вдосконалення зараховують студентів, які за 

станом здоров’я належать до основної медичної групи й за результатами 

контрольного тестування мають позитивні показники функціональної та 

фізичної підготовленості й, як правило, позитивні показники виконання 

спортивної класифікації в обраному виді спорту. 

4.4.4 Групи зазначеного відділення комплектуються за спеціалізаціями з 

видів спорту, доступними в Університеті, а саме: армспорт, боротьба греко-

римська, боротьба вільна, боротьба самбо, боротьба дзюдо, баскетбол (чоловіча 

та жіноча збірні), бадмінтон, волейбол (чоловіча та жіноча збірні), кікбоксінг, 

легка атлетика, настільний теніс, пауерліфтинг, футбол, футзал, черліденг, 

шахи, шашки. 

4.4.5 Заняття зі студентами відділення спортивного вдосконалення 

проводяться за розкладом занять зазначеної секції з 14.00 до 20.00 години. 

4.4.6 Кількість студентів навчальних груп навчальної секції спортивного 

вдосконалення визначається відповідно до їхньої спортивної кваліфікації та 

складає: 

‒ групи спортивного вдосконалення – 10–15 осіб; 

‒ групи вищої спортивної майстерності – 8–12 осіб. 

Для навчальних груп з ігрових видів спорту кількість студентів 

відповідно складає 16–20 осіб і 14–18 осіб. 

4.4.7 Обсяг годин на тиждень для груп відділення спортивного 

вдосконалення складає для: 

‒ групи спортивного вдосконалення – 6 год; 

‒ групи вищої спортивної майстерності – 8–10 год. 

 



4.5 Формування розкладу навчальних занять  

з фізичного виховання та спортивно-масових заходів 
 

4.5.1 Розклад навчальних занять із фізичного виховання та спорту 

затверджується ректором Університету за поданням завідувача кафедри, який 

розробляє його за участю навчально-методичного відділу та факультетів, 

відповідно до пропускної спроможності спортивних і фізкультурно-оздоровчих 

споруд, лікарсько-біологічних закономірностей процесу фізичного виховання, а 

також тижневої періодичності навчальних занять. 

4.5.2 Планування змісту, визначення засобів і методів проведення 

навчальних занять здійснює викладач групи згідно з планом-графіком та 

навчальною програмою з виду рухової активності (виду спорту) або згідно з 

планом-графіком та навчальною програмою проведення занять у спеціальній 

медичній групі. 

4.5.3 Розклад навчально-тренувальних занять у відділенні спортивного 

вдосконалення розробляється головою спортивного клубу студентів і 

затверджується завідувачем кафедри. 

4.5.4 Календарний план спортивно-масових заходів та положень про 

змагання розробляються спортивним клубом студентів спільно з кафедрою 

фізичного виховання і спорту й затверджуються проректором з керівництва та 

координації навчально-виховною роботою навчально-методичного комплексу 

Університету. 

 

5 Організація роботи спортивного клубу студентів 

 

5.1 Спортивний клуб здійснює діяльність на базі кафедри фізичного 

виховання і спорту в межах навчально-спортивної та організаційно-масової 

роботи. 

5.2 Метою діяльності спортивного клубу студентів є створення 

фізкультурно-спортивних груп, спортивних секцій і команд із різних видів 

спорту, надання методичної та практичної допомоги в організації їх діяльності, 

організація та проведення фізкультурно-спортивних та оздоровчих заходів, 

спортивних змагань різного рівня серед студентів Університету. 

5.3 Безпосереднє керівництво спортивним клубом студентів здійснює 

голова, який призначається завідувачем кафедри фізичного виховання і спорту. 

5.4 Голова спортивного клубу студентів здійснює: 



‒ планування та організацію роботи працівників, секцій, команд із видів 

спорту; 

‒ складання звітів про роботу спортивного клубу; 

‒ подання завідувачеві кафедри пропозицій щодо вдосконалення 

спортивної й оздоровчої роботи серед студентів для подальшого винесення на 

розгляд адміністрацією Університету. 

5.5 У спортивному клубі студентів функціонують навчально-спортивний 

та організаційно-масовий відділи, а також Рада спортивного клубу як дорадчий 

орган. До складу Ради входять завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, 

представники спортивних активів факультетів, секцій, збірних команд тощо. 

Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на місяць. Раду очолює 

голова спортивного клубу студентів. Рада заслуховує звіти з організації роботи 

в збірних командах, секціях, групах, розглядає плани роботи, календарні плани 

спортивно-масових заходів, нормативні документи спортивного клубу та в 

установленому порядку вносить їх на затвердження адміністрації Університету. 

 

6 Контрольні заходи з фізичного виховання та спорту 
 

6.1 Контрольні заходи з фізичного виховання передбачають поточний і 

підсумковий контроль. 

6.2 Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і 

семінарських занять. 

На практичних заняттях поточний контроль має на меті перевірку рівня 

фізичного розвитку студентів за функціональними, фізичними, руховими 

(технічними) показниками. 

На семінарських заняттях поточний контроль має на меті перевірку рівня 

знань студентів із теорії, методики й організації фізичного виховання, його 

спеціалізованих напрямів, масового спорту. 

Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять та 

система оцінювання рівня знань визначаються кафедрою фізичного виховання і 

спорту. 

6.3 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих 

завершених етапах. 

Підсумковий контроль із фізичного виховання передбачає семестровий 

або річний контроль. 




