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Кафедра фізичного виховання у Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») сьогодні є одним з найвідомі-
ших в Україні та за її межами центрів студентського фізичного виховання і спор-
ту. Такому визнанню кафедри сприяли чимало чинників, що виникали від часу 
її заснування до нині, а саме: власна науково-педагогічна школа із соціальних, 
педагогічних, психологічних і методичних питань підтримки здоров’я студент-
ства; висококваліфіковані викладачі та професійні тренерські кадри; багаторіч-
ні традиції спортивно-масової й фізкультурно-оздоровчої роботи зі студентами 
та співробітниками університету; наявність унікального навчально-спортивно-
го комплексу та спортивно-оздоровчих таборів.

У 2020 р. кафедра фізичного виховання НТУ «ХПІ» відзначатиме 70-ти-
річний ювілей, а заснованій у 1994 р. спеціальністі «Фізична культура і спорт» 
у 2019 р. виповнилося – 25 років. За час свого існування кафедра фізичного 
виховання вписала чимало своїх «золотих сторінок» у літопис НТУ «ХПІ».

Як самостійний підрозділ НТУ «ХПІ», а на той час просто Харківського по-
літехнічного інституту, кафедра фізичного виховання була відкрита під керів-
ництвом тодішнього ректора, професора Семка М. Ф. напередодні 1950–1951 
навчального року, у зв’язку з реорганізацією кафедри військово-прикладної під-
готовки. Очолив колектив викладачів-однодумців перший завідувач кафедри 
Черниченко К. Т., який заклав міцний фундамент в організацію роботи кафедри.

Спочатку під спортивну базу кафедра фізичного виховання отримала два 
малопристосовані для цього приміщення: зал на першому поверсі головного 
аудиторного корпусу та зал на третьому поверсі навчального корпусу на вулиці 
Пушкінській, 89. Згодом, у 1951 р. керівництво надало кафедрі окреме примі-
щення – ангар кафедри військово-прикладної підготовки, а також прилеглу те-
риторію за адресою вул. Пушкінська, 85а (нині це навчально-спортивний комп-
лекс № 2 НТУ «ХПІ»). Формування навчального процесу з фізичного виховання 
розпочалося саме з глобальної реконструкції цієї споруди. Найважчі види робіт 
з переобладнання приміщень виконали викладачі та співробітники кафедри фі-
зичного виховання, велику допомогу надали студенти та спортсмени.

Згодом, вже маючи облаштовану спортивну базу, професійний виклада-
цько-тренерський колектив кафедри взяв курс на проведення навчального про-
цесу з фізичного виховання за спортивними спеціалізаціями. Тоді ж на кафедрі 
було створено відповідні відділення за видами спорту, що стало організаційною 
формою управління навчальним процесом з фізичного виховання і спортивної 
роботи в ХПІ. Така організація навчання знайшла підтримку як у студентів, так 
і у викладачів.

ВСТУП
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Фізична культура і спорт харківського політеху

Навчальний процес з фізичного виховання в той час, як і сьогодні, охоплював 
студентів всіх спеціальностей, які за власним бажанням із великим задоволен-
ням обирали спортивну секцію. Це сприяло масовому спортивному руху серед 
студентів, викладачів та співробітників інституту. Тоді ж було засновано пер-
ші спортивні традиції, а також напрацьовано методики проведення навчальних 
занять, спортивних тренувань, змагань. Першими масовими змаганнями в ХПІ 
стала щорічна Спартакіада – комплексні змагання серед студентів та викладачів 
з окремих видів спорту, які мали й мають досить величезну популярність.

Протягом своєї діяльності кафедра фізичного виховання постійно поповню-
вала перелік спортивних спеціалізацій, завдяки чому помітно збільшився про-
фесорсько-викладацький склад кафедри, значно підвищився рівень кваліфікації 
фахівців та постійно зростає їх тренерська майстерність. Накопичувався виклада-
цький досвід проведення навчально-тренувальних занять, формувалося навчаль-
но-методичне забезпечення та науковий потенціал кафедри. Поступово було збу-
довано спортивно-оздоровчі табори «Політехнік» у Чугуївському районі, згодом 
«Студентський» у Малому Маяку, м. Алушта. Для вдосконалення структури управ-
ління студентським спортом було заснований один з перших спортивних клубів 
України – спортклуб ХПІ, першим головою правління якого став Колевзон А. М.

Організовуються науково-практичні конференції, національні і міжнародні 
семінари. Викладачі кафедри фізичного виховання проводять наукові дослі-
дження, обмінюються досвідом педагогічної та тренувальної роботою з іншими 
фахівцями Харкова і країни. Закладаються перші наукові напрями, на підставі 
досвіду, накопичено викладачами, формується педагогічна школа виховання 
студентської молоді, що поступово отримує визнання в Україні, СРСР та за кор-
доном. Одним з видатних науковців кафедри став к. п. н. Лабскір В. М.

Результатом сумлінної багаторічної праці колективу кафедри фізичного 
виховання стали здобутки у підготовці спортсменів світового рівня, учасників 
Олімпійських ігор. Серед них ЗМС СРСР Олексій Баркалов (водне поло), ЗМС 
СРСР Геннадій Близнецов (легка атлетика), МСМК СРСР Лілія Гарькава (Ткачен-
ко) (легка атлетика), чемпіон Олімпійських ігор Ігор Цілувальников (велоспорт), 
ЗМС СРСР Ірина Кириченко (велоспорт), МСМК СРСР Георгій Бабій (велоспорт), 
МС СРСР Юрій Мацевітий (альпінізм) та багато інших.

Яскравою сторінкою у літописі ХПІ та важливою подією у житті кафедри 
фізичного виховання стало будівництво у 1985–1991 рр. сучасного навчаль-
но-спортивного комплексу у Молодіжному парку. На будівництві спорткомп-
лексу працювали тисячі студентів, сотні викладачів та співробітників. Навчаль-
но-спортивний комплекс НТУ «ХПІ» у 1999 р. був удостоєний Державної премії 
України в галузі будівництва і архітектури. 

З 1988 р. ХПІ став виконавцем і координатором міжнародного соціоло-
гічного дослідження «Фізична культура – здоровий образ життя студентів»,  
а у спортивно-оздоровчому таборі «Студентський» започатковуються між-
народні конференції «Спорт, молодь, олімпізм» та всеукраїнські науково- 
практичні конференції.
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ВСТУП

Спираючись на свої традиції та професійні можливості педагогічного ко-
лективу, кафедра фізичного виховання висуває завдання впровадження сучас-
них підходів у навчальні й позанавчальні заняття, наслідком чого стають спор-
тивні успіхи політехніків. Збірні команди НТУ «ХПІ» за видами спорту стають 
переможцями та призерами міських, обласних і національних змагань. Окремі 
студенти-політехніки виступають у складі національних команд України.

Новий якісний період у житті кафедри фізичного виховання позначився 
пошуком нових напрямів підготовки фахівців. У 1992 р. зародилася ідея від-
криття на кафедрі спеціальності «Фізичне виховання». Авторами концепції ста-
ли Лабскір В. М. та завідувач кафедри фізичного виховання Любієв А. Г. Ректор 
Костенко Ю. Т. та проректор Товажнянський Л. Л. також вважали за можливе 
запровадити в НТУ «ХПІ» підготовку фахівців з фізичного виховання.

Створена робоча група узагальнила досвід підготовки фахівців з фізичного 
виховання у Харкові, Києві, Львові та розробила проект відповідного навчаль-
ного плану. У ньому було втілено рішення про поєднання фундаментальної 
професійної підготовки спортсменів та навчання за актуальними напрямами, 
а саме: інформаційні технології, менеджмент фізичного виховання, спорту та 
рекреації. Таким чином, першого вересня 1994 р. на інженерно-фізичному фа-
культеті було розпочато навчання за спеціальністю 7.010201 «Фізичне вихован-
ня», перша група якої налічувала 20 студентів.

Відкриття спеціальності «Фізичне виховання», сучасний НСК та висококва-
ліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри сприяли підви-
щенню престижності навчання та створили ідеальні умови для занять спортом. 
Багато видатних спортсменів як тих, хто навчався за спеціальністю «Фізичне 
виховання», так й з усього університету стають переможцями світових, євро-
пейських та національних змагань, прославляючи НТУ «ХПІ» в Україні й світі. 
Серед них – чемпіон Паралімпийських ігор Андрій Жильцов (легка атлетика), 
бронзовий призер Олімпійських ігор Олександр Сердюк (стрільба із лука), учас-
ники Олімпійських ігор Олександр Кайдаш, Ігор Бодров, Олександра Рижкова, 
Андрій Твердоступ (легка атлетика), Яна Дементьєва (академічне веслування). 
Заслуженими майстрами спорту України стали чемпіони світу і Європи Рустам 
Бабаєв, Руслан Бабаєв, Дмитро Бескоровайний, Михайло Рудаков (армспорт), 
Максим Котов (підводне плавання), Яна Дементьєва (академічне веслування).

Вражаючих успіхів на чемпіонатах світу та Європи, міжнародних змаган-
нях досягли майстри спорту міжнародного класу: Наталя Рижкова (академіч-
не веслування), Марія й Андрій Диптан, Наталія Есипенко, Дмитро Завадський, 
Ганна Кобцева, Віталій Конов, Геннадій Натаров, Олена Прус (бадмінтон), Ігор 
Кузнєцов, Дмитро Ніконов (армспорт), Олексій Печеров (баскетбол), Антон По-
стельняк (стрільба з лука), Тамара Твердоступ, Дмитро Єременко, Олена Ко-
сицина, Віктор Лаврентьєв (самбо і дзюдо), Олександр Биков, Олена Вороніна 
(фехтування) та багато інших.

Десятки майстрів спорту гідно представляли НТУ «ХПІ» на національних 
і регіональних змаганнях, студентських Спартакіадах і Універсіадах. Серед 
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них – Наталія Кізим (акробатичний рок-н-рол), Юлія Армейська, Вадим Гуса-
ров, Антон Козлов, Валерія Пузикова, Олена Шутенко, Наталія Чихичина, Юлія 
Шерстюк (бадмінтон), Тимур Арабаджи, Дмитро Глєбов, Віктор Кондратовець, 
Дмитрий Сластін (баскетбол), Андрій Красуля, Юлія Панасейко, Анна Сластіна, 
Галина Тонковід, Олександр Чехлатий (легка атлетика), Олег Ременець (настіль-
ний теніс), Вячеслав Колєсников, Валентин Скрипін, Віктор Шевченко (спор-
тивна гімнастика), Сергей Бабурін, Олексій Сашенков (пауерліфтинг), Ярослав 
Куземський (важка атлетика) та інші.

Сотні кандидатів у майстри спорту та першорозрядників, спортсменів ма-
сових розрядів щорічно поновлюють «спортивну сім’ю» НТУ «ХПІ». Саме вони 
складали більшість у збірних командах факультетів університету з більш ніж 
тридцяти видів спорту.

Як показав досвід, заняття спортом у молодому віці позитивно вплинуло на 
студентів, на їхнє подальше професійне становлення. Видатними спортсменами 
свого часу були відомі сьогодні доктори та кандидати наук, професори, акаде-
міки: Михайло Борушко, Юлій Мадієвський, Станіслав Червоний, Юрій Мацеви-
тий (альпінізм), Федір Абрамчук (боротьба), Володимир Гриньов, Едуард Заїка, 
Сергій Космачьов, Євген Сокол, Леонід Товажнянський, Анатолій Фомін (волей-
бол), Микола Волчуков (футбол) та багато інших. Деякі студенти настільки за-
хопилися спортом, що згодом змінили професію та стали видатними фахівцями 
з фізичної культури та спорту; серед них Олена Блошенко, Сергій Бочкарьов, 
Володимир Бубнов, Юрій Донець, Олександр Жичкин, Тетяна Капустіна, Вале-
рій Петренко, брати Володимир і Олександр Петренки, Віта Родигіна, Станіслав 
Рибалка та інші.

До викладацького складу кафедри увійшли випускники спеціальності «Фі-
зичне виховання»: Юрій Донець, Ганна і Тимур Арабаджи, Юлія Гасан, Ірина Дег-
тярьова, Марія Долгарева, Андрій Колесниченко, Артем Тіняков, Тетяна Федо-
рина, Юлія Фірсова, Андрій Євтифієв, Ірина Кириченко, Наталя Матузна, Віталій 
Конов, Роман Козлов, Антон Рочняк, Алла Алпатова, Любов Азаренкова.

Значно покращився якісний потенціал кафедри, де зараз працюють доктор 
наук, 3 професори, 9 кандидатів наук та 12 доцентів. Серед викладацького скла-
ду один заслужений працівник фізичної культури і спорту України, один лауре-
ат Державної премії України, три заслужених тренери України, чотири майстра 
спорту міжнародного класу, 26 майстрів спорту, п’ятеро співробітників є суддя-
ми міжнародної категорії, десятеро – суддями національної категорії.

Славетні спортивні традиції підтримують наступні покоління студен-
тів-спортсменів НТУ «ХПІ». Вони гідно представляють університет у різних ви-
дах спорту на національних та міжнародних аренах. За останні п’ять років у все-
українських змаганнях студенти НТУ «ХПІ» завоювали 809 медалей (302 золоті, 
240 срібних та 267 бронзових), на європейських турнірах і першостях здобули 
90 нагород (22 золоті, 18 срібних та 50 бронзових), а у змаганнях світового рів-
ня вибороли 29 медалей (11 золотих, 5 срібних та 13 бронзових). Однією з най-
важливіших спортивних подій є змагання літньої Універсіади України з різних 
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видів спорту, де представники НТУ «ХПІ» вже традиційно посідають призові міс-
ця у загальнокомандному заліку серед вищих навчальних закладів.

Ще одним важливим показником досягнень у спорті є виконання спортив-
них розрядів та присвоєння спортивних звань, які за останні роки отримали 
близько 1850 осіб. До майстрів спорту України приєдналися такі спортсме-
ни-студенти НТУ «ХПІ»: легкоатлети Віталій Пінкевич (ІФ-77), Олександр Мар-
ченко (ІФ-77), Руслан Перестюк (ІФ-78), Дмитро Гайок (ІТ-46), Ірина Піменова 
(ІФ-76), Олександр Устименко (ІФ-73у), Ігор Григоров (ІФ-79), Павло Горбачов 
(ІФ-79), Юлія Марченко (ІФ-79), Саміну Маілафія (О-52а), Ярослав Ісаченков 
(ЕМБ-22а), Олексій Марченко (ІФ-70), Володимир Кожухівський (ІТ-54а); сам-
бісти Дмитро Тимофєєв (ЕІМ-37), Катерина Щерба (ІТ-17); пауерліфтери Євген 
Галіцин (ІТ-37), Олександр Нарижнюк (ІТ-19б), Сергій Піскун (ІТ-19а); гирьо-
вик Сергій Незбрицький (ЕК-26); представник вільної боротьби Роман Аббасов 
(ІФ-70); скелелазка Маргарита Захарова (ІФ-72); плавці Микита Батанов (КІТ-
33), Максим Подгорнов (КІТ-43б); плавці-підводники Ярослав Федоров (ІФ-72), 
Сергій Єлісєєв (ІФ-74); представник греко-римської боротьби Дмитро Гнєва 
(ІФ-72).

Майстрами спорту України міжнародного класу стали студенти Дар’я Пі-
жанкова (БФ-29г, легка атлетика), Микола Дмитришин (ІФ-78, бадмінтон), 
Єлизавета Жарка (ІФ-79, бадмінтон), Руслан Пересюк (ІФ-78, легка атлетика), 
Анастасія Дмитришин (ІФ-72, бадмінтон), Дар’я Самарчанц (ІФ-72, бадмінтон), 
Карина Шатова (ІФ-72, підводний спорт). Почесне звання заслуженого майстра 
спорту України отримала фехтувальниця, студентка факультету технологій не-
органічних речовин Олена Вороніна.

Останні спортивні здобутки студентів на змаганнях світового та європей-
ського рівнів засвідчують, що політехніки – це спортивна еліта не лише Харко-
ва, але й України у цілому. Весь університет та кафедра фізичного виховання пи-
шаються високими досягненнями студентів-спортсменів, їхньою самовідданою 
працею та разом з ними відчувають радість перемоги, гордість причетності до 
славетних традицій НТУ «ХПІ».

З метою підвищення кваліфікації викладацького складу та популяризації 
науки на кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» з 2010 р. згідно плану МОН 
України почали проводитися науково-практичні конференції із залученням про-
відних фахівців, магістрів, аспірантів, науково-технічних робітників із фізичного 
виховання та спорту, інженерів, педагогів, психологів, біологів, медиків. За цей 
час проведено три Всеукраїнські науково-практичні конференції «Здоров’я на-
ції і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні», керівником яких 
був кандидат педагогічних наук, доцент Горлов Анатолій Серафімович. До того 
ж, задля поліпшення роботи з фізичного виховання та підготовки спортсменів 
НТУ «ХПІ», на кафедрі в 2006 р. створено наукову лабораторію.

Кафедра фізичного виховання використовує сучасні підходи у навчаль-
но-виховному процесі та спортивно-масовій діяльності для студентів денно-
го навчання усіх спеціальностей університету. Головною функцією кафедри 



8

Фізична культура і спорт харківського політеху

є виховання студентської молоді, популяризація здорового способу життя як 
невід’ємної складової загальної культури особистості.

Сьогодні кафедра фізичного виховання НТУ «ХПІ» – це висококваліфікова-
ний професійний викладацький колектив, зокрема спеціалісти високого рівня 
з фізичного виховання, спорту та рекреації. Викладачі та співробітники збері-
гають трудові та спортивні традиції, шанують досягнення минулого, поважають 
досвід поколінь та будують плани на майбутнє.

Найближчими важливими перспективами для кафедри фізичного вихован-
ня є реконструкція стадіону із застосуванням сучасного покриття, будівництво 
лижної бази у Лісопарку, створення відповідних умов для роботи спортив-
но-оздоровчого табору «Політехнік», оновлення матеріально-технічного забез-
печення навчальних занять та тренувань спортсменів, а також впровадження 
інноваційних технологій у викладацьку діяльність. Все це не тільки дозволить 
проводити навчальний процес з фізичного виховання на високому професійно-
му рівні, з дотриманням заходів безпеки, а й сприятиме досягненню мети і вирі-
шенню завдань фізичного виховання студентів та формуванню у них лідерських 
якостей, а також формуванню позитивного іміджу випускника НТУ «ХПІ».

Отже, відсвяткувавши 25-річний ювілей спеціальності «Фізична культура 
і спорт», та напередодні 70-річного ювілею кафедри фізичного виховання, її ко-
лектив не лише плекає досягнення своїх попередників, але й має подальші пер-
спективи діяльності у фізичному вихованні студентської молоді та у підготовці 
спортивної еліти України. 
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1.1 Організація фізичного виховання в НТУ «ХПІ»

З моменту відкриття в 1885 р. Харківського практичного технологічно-
го інституту (ХПТІ) в історичних джерелах (спогадах, періодичній пресі тощо) 
згадується про спортивні захоплення його студентів і викладачів. Дисципліни 
«Фізичне виховання» у навчальному процесі тоді ще не було; однак, збереглися 
свідчення про участь студентів і викладачів у спортивних клубах і товариствах.

У 1898 р. інститут розширив коло навчальних дисциплін і його назву було 
змінено на «Харківський технологічний інститут імператора Олександра ІІІ» 
(ХТІ). Студенти ХТІ (у ті часи – лише юнаки) продовжували реалізовувати свої 
спортивні інтереси, створюючи різноманітні гуртки. З’явилися товариства з лег-
кої атлетики, велоспорту, катання на ковзанах і лижах, тенісу, боротьби, плаван-
ня та інших видів спорту.

Головний аудиторний корпус ХТІ

На початку XX ст. найбільш відомими у місті були велосипедне товариство, 
засноване професором ХТІ Пильчиковим М. Д., а також Харківське спортив-
но-гімнастичне товариство під керівництвом Вільгальма М. Ф., яке проводило 
заняття у залі головного аудиторного корпусу інституту.

1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 
КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
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Микола Дмитрович Пильчиков (1857–1908) – вчений-фізик, професор ХТІ  
у 1902–1908 рр. – та Микола Федорович Вільгальм (1867–1935) – тренер  

з гімнастики, важкої атлетики, боротьби та фехтування,  
керівник секції фізичного розвитку ХТІ у 1921–1925 рр.

Отже, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. організованих навчальних занять 
з фізичної культури не було. Спортивні захоплення студентів і викладачів реалі-
зовувалися в гуртках, секціях і спортивних клубах з окремих видів спорту. І хоча 
існують згадки про участь студентів тих часів у спортивних змаганнях, спорт все 
ще на займав помітного місця у житті вищого навчального закладу.

У 1914 р. в ХТІ була запроваджена обов’язкова програма з військово-при-
кладної та фізичної підготовки студентів-резервістів офіцерського складу. Се-
ред іншого, до її складу входили стройові вправи, які мали сприяти підвищенню 
боєздатності армії Російської імперії під час Першої світової війни. І хоча нова 
програма досить віддалено нагадувала фізичне виховання, вона стала першим 
досвідом включення фізичної культури в освітній процес.

У період 1917–1921 рр. продовжувалася військово-прикладна підготовка 
студентів. Однак, організовані раніше спортивні гуртки зникли, спортивний ін-
вентар застарів, зали й майданчики стали непридатними для занять або були 
зруйновані.

Після встановлення влади більшовиків фізичне виховання перетворилося 
на ідеологічну зброю, стало засобом досягнення необхідного рівня фізичної 
підготовки радянських солдат. Студенти активно залучалися до військово-при-
кладної підготовки, парадів, участі в агітпоходах, вело- й автопробігах, субот-
никах, шефських виїздах студентів-спортсменів у села. Молодь займалася вій-
ськово-прикладними багатоборствами, брала участь у змаганнях, залучалась до 
здачі кросів та участі в естафетах. Варто відзначити суттєвий вплив, який нада-
ла на фізичне виховання студентів система обов’язкової військової підготовки 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО  
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

громадян – «Всеобуч». Вона була створена згідно з декретом ВЦВК РРФСР 
«Про обов’язкове навчання військовій справі» від 22 квітня 1918 р. і наприкінці 
1918 р. розповсюдилась на територію України.

Під контролем Управління загального військового навчання трудящих мо-
лоді люди мали проходити обов’язкову професійно-прикладну (військову) 
підготовку. Вона включала стройову підготовку й програму фізичних вправ та 
базувалася на армійських комплексах. Завдяки «Всеобучу» зросло значення 
фізичної культури й особистої фізичної підготовки, було розпочато підготовку 
фахівців із фізичної культури, стали проводитися масові спортивні заходи, ак-
тивізувалася пропаганда фізичної культури, з’явилися перші спортивні традиції. 
Внаслідок цього, виникла необхідність створення спеціальної кафедри військо-
вої та фізичної підготовки.

У 1920-ті рр. розпочався бурхливий розвиток нових видів спорту: альпініз-
му, легкої атлетики, футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, плаван-
ня, мотоспорту. У ХТІ (офіційна назва якого з 1923 р. – «Харківський технологіч-
ний інститут ім. В. І. Леніна») фізичне виховання і надалі розвивалося як частина 
військової підготовки. До кінця десятиріччя в інституті було створено більше 
десяти спортивних секцій для студентів. У навчальних корпусах облаштовува-
лися спортивні зали й майданчики. Для занять і змагань використовувалися та-
кож стадіони «Динамо», «Металіст», алеї парків, Лісопарку, стадіон товариства 
«Сокіл» в районі сусідніх з ХТІ Червонопрапорної вулиці та вулиці Красіна.

Стадіон «Динамо». Південна трибуна

Студенти вступали до спортивних товариств, брали участь у змаганнях, що 
проводилися в інституті. Формувалося численне коло вболівальників. Серед сту-
дентів і викладачів дедалі більшої популярності набували оздоровчі й спортивні 
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захоплення – ранкова гімнастика, туризм, спортивні ігри тощо. Щорічно органі-
зовувалася велика кількість бігових і лижних кросів, походів (на суші, в горах, по 
воді). Студенти освоювали Крим, Кавказ, Приполяр’я, Казахстан, Памір.

У 1929 р. «Харківський технологічний інститут» перейменовано на «Харків-
ський політехнічний інститут ім. В. І. Леніна» (ХПІ), а в 1930 р. – ХТІ було реорга-
нізовано. На його базі створено Харківський механіко-машинобудівний (ХММI), 
Харківський хіміко-технологічний (ХХТІ) та Харківський електротехнічний (ХЕТІ) 
інститути. З середини 1930-х рр. фізичне виховання стало окремою навчаль-
ною дисципліною, і в кожному з інститутів було створено спеціалізовані кафе-
дри фізичного виховання. Основною метою нових кафедр стало впровадження 
комплексу «ГПО» – всесоюзного фізкультурного комплексу «Готовий до праці 
й оборони СРСР», який мав сприяти всебічному гармонійному розвитку грома-
дян, зміцненню їхнього здоров’я, підготовці до високопродуктивної праці й захи-
сту Батьківщини. Комплекс передбачав спортивні тренування і змагання з бігу, 
стрибків, метання, плавання, подолання смуги перешкод, гімнастики тощо.

Справжнім випробуванням для викладачів і студентів політехніків стала 
війна СРСР з нацистською Німеччиною. У вересні 1941 р. розпочалася евакуація 
інститутів. ХММІ було евакуйовано до м. Красноуфімськ (Башкирія), а ХХТІ – до 
м. Чирчик (Узбекистан). ХЕТІ не евакуювався як самостійна організація, тому 
його викладачі, співробітники й студенти опинились у різних містах Уралу, По-
волжя, Сибіру та Середньої Азії. Згадуючи ті важкі часи, політехніки відзначали, 
що спортивне загартування допомагало їм у лижних походах, точній стрільбі, 
подоланні перешкод. Після визволення Харкова 23 серпня 1943 р. вже у вересні 
починається повернення інститутів до міста. Реевакуація завершилася у 1944 р., 
але їх відбудова зайняла ще майже п’ять років. Варто відзначити героїчну пра-
цю викладачів, студентів, будівельників, інженерно-технічних працівників при 
відновленні зруйнованих корпусів та об’єктів на території інститутів. Було від-
будовано спортивні зали й майданчики; в інститутах знову відкрилися кафедри 
фізичного виховання. Проводилися заняття з фізичного виховання, спортив-
но-масові заходи, змагання для яких орендувалися стадіони, зали для легкої ат-
летики, спортивної гімнастики, плавання, футболу та інших видів спорту.

У 1949 р. Рада Міністрів СРСР ухвалила рішення про відновлення ХПІ на 
основі інститутів, утворених на його базі у 1930 р. З 1950 р. З подальшим роз-
витком у країні промислових (особливо військових) технологій та олімпійсько-
го руху навчальна програма з військово-прикладної та фізичної підготовки була 
розділена на дві частини. Таким чином, фізична підготовка була доповнена 
спортивною підготовкою та, фактично, було створено нову кафедру – кафедру 
фізичного виховання.

Офіційно кафедра була відкрита напередодні 1950–1951 навчально-
го року. З моменту її заснування кафедрою керувало сім завідувачів, а саме: 
1950–1952 рр. – Черніченко Костянтин Терентьєвич; 1952–1956 рр. – Труш-
ніков Михайло Дмитрович; 1956–1972 рр. – Грязнов Георгій Васильович; 
1972–1976 рр. – Алексєєв Анатолій Федотович; 1976–1978 рр. – Недорубко 
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Анатолій Дмитрович; 1978–2015 рр. – Любієв Альберт Гнатович; та з 2015 р. – 
Юшко Олексій Володимирович.

Основним завданням кафедри стало фізичне виховання студентської моло-
ді. Нова кафедра мала також здійснювати спортивно-масову роботу зі студен-
тами, забезпечувати участь та влаштовувати змагання для студентів, як безпо-
середньо у самому інституті, так і в інших навчальних закладах.

Для виконання завдань, що були поставлені перед кафедрою, їй було на-
дано приміщення й територію на розі вулиць Весніна і Пушкінської (вул. Пуш-
кінська, 85а). Це були частина дослідного цементного заводу ХПІ та дві кімнати 
у будівлі цементного інституту (нинішній навчальний корпус НТУ «ХПІ» № 4). 
Сьогодні цю частину кафедральних приміщень називають старим спортивним 
комплексом або навчальним корпусом № 2 кафедри фізичного виховання.

Навчально-спортивний комплекс по вул. Пушкінській, 85,а

На початковому етапі розвитку кафедри фізичного виховання перед керів-
ництвом інституту стояли складні завдання. Необхідно було організувати про-
ведення занять з фізичного виховання студентам усіх спеціальностей, виконати 
реконструкцію будівлі й внутрішніх приміщень, переобладнати і пристосувати 
для навчальних занять територію цементного заводу, побудувати на вул. Весні-
на ігрові майданчики та бігові доріжки. 

Процес складної реконструкції для створення навчально-спортивного 
комплексу продовжувався кілька років. Керівництво інституту надавало кош-
ти, допомагало забезпечити кафедру кваліфікованими фахівцями та співробіт-
никами. Величезний обсяг найважчої роботи по переобладнанню приміщень 
виконали викладачі й співробітники кафедри фізичного виховання, значну до-
помогу надали студенти. Було здійснено істотну реконструкцію фасаду й до-
даткових приміщень: розширено велобазу, обладнано «науковий будиночок», 
додатково побудовано невеликі приміщення. Наприклад, для занять із дзюдо та 
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самбо було облаштовано невеликий зал на другому поверсі. Крім того, переоб-
ладнувалися душові, роздягальні, викладацька. Після проведення реконструкції 
у кафедри з’явився окремий навчальний корпус для проведення занять з понад 
двадцяти видів спорту, а також відкриті спортивні майданчики, поле для ганд-
болу, бігова доріжка навколо корпусу, сектори для метання, стрибків у довжину 
та у висоту.

Для занять з кульової стрільби у сусідньому навчальному корпусі був обла-
штований стрілецький тир, а для легкої атлетики й футболу орендувалися сек-
тори стадіонів «Динамо» і «Старт». Заняття зі студентами спеціальної медичної 
групи проводилися на алеях Центрального парку культури і відпочинку імені 
Горького. В різний час орендувалися доріжки для плавання у басейні біля за-
воду «Серп і молот» та у басейні «Динамо» для тренувань з плавання й водного 
поло. Для занять художньою гімнастикою орендувався зал у міському Будинку 
фізичної культури на початку вулиці Сумської; на кортах у парку Горького тре-
нувалися політехніки-тенісисти.

Відкриття Спартакіади факультету органічної хімії

У 1950-х рр. сформувався колектив кафедри фізичного виховання, було 
закладено традиції спортивних секцій, напрацьовано методики проведення за-
нять. Першим завідувачам – Черниченку К. Т. і Трушникову М. Д. – вдалося 
створити колектив справжніх однодумців, залучивши до навчального процесу 
відомих педагогів, тренерів, досвідчених спортсменів. Кафедра проводила на-
вчальну роботу з фізичного виховання на усіх факультетах денної форми нав-
чання. Високі вимоги висувалися до організації спортивно-масової роботи зі 
студентами та викладачами. Новий комплекс залів, спортивних майданчиків, 
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бігових доріжок став місцем проведення численних студентських змагань і тре-
нувань. Студенти обирали види спорту відповідно до власних інтересів, а також 
спираючись на спортивні досягнення кафедри.

Заняття спортом, участь у змаганнях стали важливими життєвими цінно-
стями для повоєнних поколінь студентів ХПІ. З 1950 р. у ХПІ почали проводи-
тися щорічні Спартакіади – великі комплексні змагання студентів і викладачів, 
які додатково сприяли формуванню спортивних традицій. Одним з значних 
змагань став щорічний легкоатлетичний крос команд усіх факультетів територі-
єю ХПІ на честь Дня Перемоги. Крос і донині проводиться кожну першу декаду 
травня в урочистій атмосфері, за участю десятків спортсменів, викладачів і ке-
рівників факультетів і університету.

Збірна команда ХПІ з художньої гімнастики

Особливу популярність серед студентів у той час отримали ігрові види 
спорту і єдиноборства. Такі змагання проводилися до пізнього вечора за участі 
великої кількості учасників і глядачів. Факультети виставляли по дві-три коман-
ди з кожного виду змагань. Спортивні заходи проводилися на високому органі-
заційному рівні з суворим дотриманням правил, урочисто, з обов’язковим наго-
родженням грамотами. Варто відзначити започаткування традиції запрошувати 
суддів міського рівня на змагання, які проводилися в інституті.

У 1950-ті рр. спорт у студентському середовищі став по-справжньому ма-
совим. До спортивних заходів щорічно залучалося більше тисячі осіб. Студенти 
ХПІ брали участь у змаганнях з альпінізму, баскетболу, боксу, волейболу, вільної 
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і класичної боротьби, гандболу, легкої атлетики, лижного спорту, самбо, спор-
тивної гімнастики, туризму, кульової стрільби, важкої атлетики, фехтування та 
футболу.

Спортсмени-політехніки успішно виступали не лише на інститутських спор-
тивних змаганнях. Вони також брали участь у Спартакіадах Міністерства вищої 
і середньої спеціальної освіти УРСР, першостях Харкова, України та СРСР. Осо-
бливих успіхів в 1950-ті рр. досягли гімнасти, легкоатлети, штангісти, боксери, 
волейболісти.

Урочисте відкриття Спартакіади ХПІ

У 1956 р. завідувачем кафедри фізичного виховання ХПІ став майстер спор-
ту СРСР зі спортивної гімнастики Грязнов Г. В. За більш ніж 15 років керування 
він здійснив чимало організаційних, методичних, спортивних і матеріально-тех-
нічних перетворень.

У другій половині 1950-х рр. викладачі кафедри і студенти брали активну 
участь в організаційно-спортивній роботі: виконували безліч доручень з влаш-
тування змагань, були керівниками секцій, працювали в студентському товари-
стві «Наука».

Наприкінці 1950-х рр. спортивні товариства вищих навчальних закладів 
були об’єднані у всесоюзне добровільне фізкультурно-спортивне студентське 
товариство (ВДФССТ) «Буревісник». Структуру організації було влаштовано за 
територіальним принципом; товариство мало профспілкове й державне фінан-
сування. «Буревісник» проводив змагання від першості вищих навчальних за-
кладів Харкова до республіканських і всесоюзних студентських Спартакіад або 
республіканських і всесоюзних студентських спортивних ігор.
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Тренування зі спортивної гімнастики у с/о таборі «Політехнік» 
проводить завідувач кафедри Грязнов Г. В.

Іншим важливим явищем спортивного життя другої половини 1950-х рр. 
стало зародження нової організаційної форми студентського спорту – спортив-
них клубів. Створювалися вони, передусім, у найпотужніших вищих навчальних 
закладах країни. У тому числі, у 1957 р. (одним із перших у СРСР) був організо-
ваний спортклуб ХПІ на чолі з Колевзоном А. М.

Наступне десятиліття відзначилося подальшим теоретико-методологічним 
та практичним розвитком кафедри фізичного виховання.

Протягом 1960-х рр. в інституті було сформовано нові методологічні підхо-
ди в організації та проведенні навчальної, а також позанавчальної роботи з фі-
зичного виховання на першому і другому курсах. Було створено та вдосконалено 
авторські методики проведення занять та спортивних тренувань. Сформовано 
власну матеріальну базу, яка відповідала потребам різних видів спорту. Фізич-
не виховання студентів здійснювалося з урахуванням їхнього попереднього 
спортивного досвіду, особистого інтересу, матеріальних можливостей кафедри 
і спортивного клубу, традицій участі у змаганнях (від першості інституту і міста, 
матчевих зустрічей з іншими інститутами, до першості міністерства вищої і се-
редньої спеціальної освіти УРСР, першості політехнічних інститутів тощо). Ство-
рено систему спортивно-оздоровчих таборів, туристських і альпіністських баз 
для літніх і зимових навчально-тренувальних зборів, походів, сходжень. Знайде-
но джерела фінансування підготовки та участі студентів у змаганнях, здійсню-
валося безкоштовне та пільгове придбання спортивного інвентарю. Ефективна 
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підготовка спортсменів у потужній системі дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
забезпечувала щорічне поповнення інституту спортсменами-розрядниками. 
З боку спортклубу ХПІ ВДФССТ «Буревісник» здійснювалася підтримка спорту 
на всіх рівнях (на рівні студентського спорту, спорту розрядників і спорту вищих 
досягнень). Високі результати були зумовлені, в першу чергу, завдяки відпові-
дальній і професійній роботі викладачів і тренерів.

Колектив кафедри фізичного виховання, 1964 р.

Таким чином, маючи облаштований навчально-спортивний комплекс, ма-
теріальне та спортивне забезпечення, досвід педагогічної роботи і професій-
ної майстерності викладачів-тренерів, колектив кафедри фізичного виховання 
взявся за організацію навчального процесу – проведення навчальних занять 
з фізичного виховання з різних спеціалізацій. Навчальний процес з фізичного 
виховання в ХПІ мав свою специфіку, якій було притаманне поглиблене навчан-
ня окремим видам спорту та руховим системам. На кафедрі були сформовані 
відділення, які об’єднували навчальні групи відповідних спеціалізацій і рухової 
активності. Першими відділеннями стали відділення легкої атлетики, ігрових 
видів спорту, гімнастики, важкої атлетики та інші, для керівництва якими при-
значалися найдосвідченіші викладачі кафедри. З часом такі відділення зростали 
та їх було перетворено на методичні комісії. Спеціалізації з видів спорту давали 
студентам можливість займатися відповідною руховою діяльністю більшу кіль-
кість годин на тиждень. Слід відзначити, що такий напрям роботи на той час 
був новим, і в подальшому перетворився на інноваційний засіб навчання, який 
отримав у педагогічній практиці назву «спортивно-орієнтовані технології» або 
«спортивно-орієнтоване фізичне виховання».
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Збірна команда ХПІ з важкої атлетики

У 1970-х рр. кафедра фізичного виховання зазнала істотних перетворень. 
У 1972 р. пішов на пенсію досвідчений керівник кафедри Грязнов Г. В. Завідува-
чем кафедри став Алексєєв А. Ф., а з 1976 р. посаду керівника кафедри обійняв 
Недорубко А. Д. Кожен новий завідувач вносив свої корективи в організацію на-
вчального процесу, наукової, методичної і спортивно-масової роботи.

Визначальною подією в історії кафедри у першій половині 1970-х рр. стало 
створення наукового підрозділу на чолі з кандидатом педагогічних наук Сиро-
тіним О. О. З’явився новий науковий напрям, відбувся сплеск інтересу молодих 
дослідників до психологічного забезпечення спорту. Вперше в історії кафедри 
в 1974 р. Алексєєв А. Ф. і Сиротін О. О. взяли участь у міжнародному науковому 
конгресі у Москві.

У 1970-х рр. ХПІ впевнено закріпив за собою статус лідера національної 
школи з фізичного виховання. Була налагоджена спортивно-масова робота 
зі студентами і викладачами, розширена мережа клубів за окремими видами 
спорту. У спортивному житті ХПІ активну участь починають брати іноземні сту-
денти, високого рівня майстерності досягають окремі спортсмени і команди 
ХПІ, що дозволяє їм на рівних боротися зі спортсменами факультетів фізичного 
виховання педагогічних інститутів.
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Урочисте засідання кафедри фізичного виховання в ігровій залі 
до святкування Дня Перемоги

Крім того, у 1970-х рр. здійснено реконструкцію спортивних майданчи-
ків і бігової доріжки, переобладнано і реконструйовано зал боротьби у Палаці 
студентів ХПІ. У той саме час проводилась підготовча робота з проектування 
нового спортивного комплексу в Молодіжному парку міста Харкова. Найважли-
вішою подією десятиліття стало будівництво корпусу спортивно-оздоровчого 
табору «Студентський» неподалік від Алушти.

Більше дванадцяти років табором у с. Малий Маяк керував Олійник М. О., 
який доклав чималих зусиль для його благоустрою. Гірські схили були при-
крашені посадками з десятків сортів дерев, квітниками, тінистими алеями; був 
створений затишний приморський парк. На території табору збудовано корпус 
за проектом Державного інституту з проектування вищих навчальних закла-
дів. Спільно з Інститутом проблем машинобудування був влаштований пляж, 
зміцнені бетонні моли, обладнана база для човнів, створено рятувальну службу. 
Наприкінці 1970-х рр. спортивно-оздоровчий табір «Студентський» став од-
ним з найвідоміших місць відпочинку студентів і професорсько-викладацького 
складу України. Колектив табору неодноразово нагороджувався за організацію 
відпочинку студентів.
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Спартакіада у спортивно-оздоровчому таборі «Студентський», 
(с. Малий Маяк, Автономна Республіка Крим)

З 1978 р. до завідування кафедрою приступив голова спортивного клубу 
Любієв А. Г. Йому вдалося запровадити прогресивні для того часу нововведен-
ня у навчальний процес. Було завершено будівництво навчального комплексу 
в Молодіжному парку Харкова, поліпшилася робота з підвищення кваліфікації 
викладачів, значно посилилася навчально-методична й науково-дослідна робо-
та кафедри.

У 1980-х рр. спортивно-масова й оздоровча робота серед викладачів і спів-
робітників досягла найвищого розквіту у порівнянні з попередніми роками. 
Кафедра і спортивний клуб надавали підтримку деканатам та професійному 
комітету викладачів і співробітників в організації груп здоров’я, спортивних 
клубів за захопленнями, допомагали зі спортивним інвентарем, устаткуванням 
для різних виду спорту, проведенням змагань і матчевих зустрічей з іншими ви-
щими навчальними закладами. У цей період сформувалися клуби прихильників 
бігу, футболу, волейболу, створено туристський клуб, секції важкої атлетики, 
бадмінтону, аеробіки, жіночої гімнастики, водного туризму. На факультетах тех-
нології неорганічних речовин, електромашинобудівному, енергомашинобудів-
ному були засновані клуби здоров’я. Набули масового характеру Спартакіади 
співробітників ХПІ, у яких приймали участь до тисячі учасників щорічно.
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Парад Спартакіади ХПІ

Розгорнулася спортивно-масова й оздоровча робота у гуртожитках. 
З’явилися яскраві стенди на теми спортивного життя факультетів. У всіх гур-
тожитках ХПІ було обладнано кімнати здоров’я і тренажерні зали. Унікальний 
щорічний самодіяльний турнір проводився в 1980–1988 рр. у гуртожитку енер-
гомашинобудівного факультету: 16 команд навесні не лише проводили спор-
тивні зустрічі, але й представляли власні емблеми, символи, плакати і навіть  
відео ролики.

Футбольний клуб енергомашинобудівного факультету був нагороджений 
грамотою Всесоюзної центральної ради професійних спілок (ВЦРПС). Пред-
ставники спортивних клубів перемагали в республіканських змаганнях з окре-
мих видів спорту. Представники кафедри залучалися до роботи в українських 
і всесоюзних комісіях з фізичного виховання студентів, спортивних федераціях 
з боротьби, баскетболу, легкої атлетики, альпінізму.

У період будівництва нового спорткомплексу ХПІ заступнику завідувача ка-
федри з організаційної і навчально-виховної роботи доценту Близнецовій З. О. 
довелося змінити навчальний процес так, щоб залучити частину викладачів до 
постійної роботи у штабах будівництва, а силами інших – здійснювати навчаль-
ний процес: вести заняття з фізичного виховання, тренувати студентів-спортс-
менів, готувати студентів до участі у змаганнях.
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Засідання кафедри фізичного виховання у залі важкої атлетики 
у «старому комплексі» (вул. Пушкінська, 85,а):  

у першому рядку (зліва направо) Спесівцев В. С., Денисов В. А., 
Толстунов О. Я., Халатов Р. О., у другому рядку (зліва направо)  

Куріло С. І., Лабскір В. М., Червяков А. Т.

У 1980-х рр. відбулося посилення методичної і наукової роботи на кафедрі 
фізичного виховання. Проводились педагогічні дослідження під керівництвом 
кандидата педагогічних наук, майбутнього професора Лабскіра В. М., встанов-
лювалися наукові зв’язки з колегами з інших союзних республік, Польщі і Чехо-
словаччини, організовувалися обласні і республіканські конференції, присвячені 
методиці оздоровчої фізичної культури, питанням виховання засобами спорту, 
інтересам і запитам студентів у сфері рухової активності й спорту.

З 1981 р. розпочинається багаторічна спільна з облпрофрадою серія «ГПО – 
фізкультура для мільйонів». У методичних розробках були систематизовані ре-
комендації щодо харчування, здорового способу життя, кімнат здоров’я у гур-
тожитках, окремих видів оздоровчих занять, спорту в піонерських таборах тощо.

Кількість щорічно опублікованих наукових статей і тез міжнародних і всесо-
юзних конференцій поступово зростала. З’являлися нові публікації у головному 
на той час всесоюзному науковому журналі «Теорія і практика фізичної культу-
ри». З 1984 р. кафедра фізичного виховання ХПІ стала одним з лідерів у галу-
зі фізичної підготовки студентів. Розроблену на кафедрі систему комплексної 
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педагогічної оцінки фізичної підготовленості студентів широко впроваджували 
інші інститути. Крім того, досвід кафедри став основою для створення систем 
оцінювання фізичного стану дітей і молоді.

У 1985 р. кафедра фізичного виховання була представлена на Виставці до-
сягнень народного господарства СРСР. Розробка «рукавички для волейболіс-
ток» («лапа Курило») отримала патент на винахід. На честь століття інституту ка-
федра фізичного виховання провела наукову конференцію, присвячену формам 
і засобам фізичного виховання у комплексному вихованні студентської молоді.

У 1987 р. було проведено семінар, присвячений 150-річчю П. Лесгафта. 
У ньому брали участь вчені з Дніпропетровська, Києва, Ленінграда, Москви, 
Харкова. У 1988 р. інститут став виконавцем і координатором міжнародного 
соціологічного дослідження «Фізична культура і здоровий спосіб життя студен-
тів». У спортивному таборі в Алушті розпочинається серія міжнародних семіна-
рів «Спорт, молодь, олімпізм».

У 1980-х рр. спортсмени-політехніки гідно виступали на міських і республікан-
ських змаганнях з двадцяти видів спорту. У 1989 р. на базі кафедри відбувся між-
народний семінар з методики викладання ушу. Ним керували з боку Китайської на-
родної республіки – викладач Пекінського інституту фізичної культури Лі Юаньвей 
і викладач Шанхайського інституту фізичної культури Яо Сунпін, а з українського 
боку – доцент Лабскір В. М., старший викладач Курило С. І. та викладач Юшко О. В. 
Випускники семінару стали першим офіційно визнаним поколінням фахівців ушу 
в Україні. Один з них – заслужений тренер України І. Арістов – став тренером збір-
ної країни з ушу, готував призерів європейської і всесвітньої першості.

З проголошенням незалежності України керівництво інституту й колектив ка-
федри спроміглися продовжити усі кращі традиції фізичної культури і спорту ХПІ 
за попередні періоди. На початку 1990-х рр. продовжилося будівництво навчаль-
но-спортивного комплексу інституту, збільшилася кількість видів спорту, які прак-
тикувалися серед студентів, проводилися міжнародні семінари «Молодь і олімпізм».

Якісно новий етап у житті інституту розпочався, коли у 1993 р. за резуль-
татами державної атестації Харківський політехнічний інститут отримав най-
вищий – IV рівень акредитації, а постановою Кабінету Міністрів України від 
20 квітня 1994 р. йому було надано статус державного університету.

Подальший розвиток спорту та фізичного виховання в Харківському держав-
ному політехнічному університеті (ХДПУ) визначався двома основними чинника-
ми: відкриттям на кафедрі у 1994 р. спеціальності 7.010201 «Фізичне виховання» 
та формуванням потужної системи управління всіма напрямками розвитку фі-
зичної культури і спорту у ХДПУ (навчальним процесом, навчально-спортивним 
комплексом університету, масовою фізкультурно-оздоровчою роботою, а також 
фінансовим і матеріально-технічним забезпеченням фізичної культури).

Кафедра розпочала запроваджувати у навчальний процес новітні освітні 
технології. Були успішно оновлені форми та способи проведення занять. Сту-
денти займалися ушу, цигун, йогою, пауерліфтінгом, армрестлінгом, карате, но-
вими стилями жіночої гімнастики й аеробіки, велотуризмом тощо.
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З відкриттям спеціальності «Фізичне виховання» перед кафедрою поста-
ла ціла низка педагогічних завдань. Найскладнішим стало завдання розробки 
системи підготовки фахівців на межі кількох галузей – фізичного виховання, 
спорту, менеджменту та комп’ютерних технологій. Аналогів такого напряму не 
було не лише в Україні, але й у жодній із країн СНД. Тобто в інституті фактично 
був створений новий науково-педагогічний напрям. Міждисциплінарний підхід 
отримав підтримку в наукових колах, про що свідчить широка апробація даного 
питання на міжнародних і національних конференціях. Спеціальність стала по-
пулярною серед вітчизняних студентів, а з 1998 р. ще й серед іноземців.

Іншим важливим завданням кафедри було формування педагогічного ко-
лективу спеціальності. Більшість профільних дисциплін продовжували вести 
викладачі кафедри фізичного виховання, однак були залучені й фахівці з інших 
кафедр університету. Викладачі постійно вели роботу з професійного вдоско-
налення, підвищувався рівень викладання основної навчальної дисципліни – фі-
зичного виховання.

Колектив кафедри фізичного виховання, 2010 р.

Перед оновленим педагогічним колективом було поставлене завдання щодо 
вдосконалення навчального плану спеціальності. На початок XXI ст. спеціальність 
містила блоки інженерних, комп’ютерних та економічних дисциплін. Запрова-
дження нової спеціальності вимагало від керівництва кафедри створення відпо-
відної матеріально-технічної бази спеціальності. Було обладнано шість нових на-
вчальних аудиторій, в тому числі комп’ютерний клас з сучасними комп’ютерами 
і доступом до мережі Інтернет. Педагогічному колективу необхідно було підготу-
вати програми основних навчальних дисциплін для спеціалізацій «Менеджмент 
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фізичного виховання, спорту і рекреації» й «Інформаційне забезпечення фізично-
го виховання, спорту і рекреації». Викладачі мали розробити новий підхід до уча-
сті спортсменів і команд в чемпіонатах України. Важливу роль в освітньому про-
цесі став відігравати індивідуальний підхід. Під час навчання створювалися умови 
для повноцінного тренувального процесу за окремими видами спорту, одночасно 
студенти здобували повноцінну інженерну, комп’ютерну чи економічну освіту, 
тому після випуску мали більше шансів знайти роботу. З відкриттям спеціальності 
до спортивних команд університету увійшло багато перспективних спортсменів. 
З’явилися можливості виходу на чемпіонати світу, Європи, Олімпійські ігри. При 
серйозному ставленні до тренувань студенти-спортсмени вже з першого року 
навчання значно покращували свої спортивні результати.

У 2000 р. згідно з указом Президента України, ХДПУ отримав статус націо-
нального університету і був перейменований на Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»). Провідними видами спорту 
в університеті на початку ХХІ ст. стали легка атлетика, бадмінтон і баскетбол. Се-
ред студентів з’явилися переможці чемпіонатів України. Представники універси-
тету брали активну участь у чемпіонатах світу та Європи. Престижність навчання 
за спеціальністю «Фізичне виховання» в добре облаштованих для занять спортом 
приміщеннях призвела до того, що багато перспективних спортсменів стали оби-
рати для навчання саме НТУ «ХПІ». Сформувалися групи студентів з таких видів 
спорту як: стрільба з лука, акробатичний рок-н-рол, дзюдо і самбо, плавання, ва-
терполо, теніс, настільний теніс тощо. Університет пишався членами збірних ко-
манд України різний років із стрільби з лука, добре показували себе у престижних 
комерційних турнірах майстри рок-н-ролу, відмінні результати на чемпіонатах сві-
ту, Європи і України неодноразово демонстрували майстри з армспорту.

Колектив кафедри фізичного виховання, 2018 р.
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У 2015 р. завідувачам кафедри став Юшко О. В. Під його керівництвом 
основним завданням педагогічного колективу стало подальше запроваджен-
ня сучасних підходів і методів організації навчального процесу, забезпечення 
відповідності форм і видів навчальних занять з фізичного виховання новітнім 
вимогам.

У 2018 р. з метою підвищення ефективності роботи кафедри фізичного 
виховання на зміну методичним комісіям прийшли навчальні підрозділи – на-
вчальні секції фізичного виховання та навчальна секція фізичної реабілітації, які 
об’єднали відповідні спеціалізації з видів спорту та навчальні групи (див. табл.). 
Навчальний підрозділ спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (голова – 
доцент Тіняков А. О.) об’єднав викладачів з навчальних дисциплін спеціальності. 
За навчально-виховну роботу з фізичного виховання як загальної дисципліни 
з 2014 р. став відповідати доцент Глядя С. О.

Таблиця. Навчальні секції НТУ «ХПІ»

Назва секції Голова секції Склад
Навчальна секція 
фізичного виховання № 1 
«Легка атлетика»

старший викладач 
Федоріна Т. Є.

викладачі навчальних груп з легкої 
атлетики 

Навчальна секція 
фізичного виховання № 2 
«Спортивні ігри»

старший викладач 
Донець Ю. Г.

викладачі навчальних груп 
з волейболу, баскетболу, тенісу, 
футболу, настільного тенісу, 
бадмінтону

Навчальна секція 
фізичного виховання № 3 
«Плавання»

старший викладач 
Натаров В. О.

викладачі навчальних груп з плавання 
та з аеробіки

Навчальна секція 
фізичного виховання № 4 
«Силові єдиноборства»

старший викладач 
Ковальов О. В.

викладачі навчальних груп 
з армспорту, вільної та греко-
римської боротьби, самбо, дзюдо, 
важкої атлетики, спортивної 
гімнастики, гирьового спорту, 
туризму та скелелазіння

Навчальна секція 
фізичної реабілітації № 5 
«Спеціальна медична 
група»

старший викладач 
Дегтярьова І. В.

викладачі закріплені за кожним 
структурним підрозділом НТУ «ХПІ».

У зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів НТУ «ХПІ», а також з ме-
тою подальшої ефективної взаємодії кафедри фізичного виховання з новими 
навчально-науковими інститутами та факультетами призначено відповідальних 
за фізичне виховання і спорт у навчально-наукових інститутах та на факультетах 
НТУ «ХПІ», а саме:

 � навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеха-
ніки – старший викладач Петренко О. О.;

 � навчально-науковий інститут механічної інженерії та транспорту – до-
цент Грдзелідзе С. Р.;
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 � навчально-науковий інженерно-фізичний інститут – старший викладач 
Ширяєва С. В.;

 � навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії – стар-
ший викладач Курій О. В.;

 � навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного 
бізнесу – старший викладач Родигіна В. П.;

 � військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ» – старший викладач Ко-
лісниченко А. О.;

 � факультет соціально-гуманітарних технологій – старший викладач На-
тарова В. В.;

 � факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії – старший викла-
дач Горільчаник О. Г.;

 � факультет комп’ютерних та інформаційних технологій – старший ви-
кладач Казак В. Ю.

Сьогодні кафедра веде близько сорока навчальних дисциплін за фахом «Фі-
зичне виховання». Потужний науково-технічний потенціал НТУ «ХПІ» дозволив 
залучити до роботи на спеціальності професорів, доцентів, викладачів з близько 
двадцяти кафедр університету. Спортсменів готують більше десяти заслужених 
тренерів України, десяти майстрів спорту міжнародного класу, більше сорока 
майстрів спорту. Студенти і випускники гідно представляють університет у світі 
спорту. Випускники спеціальності отримують високі оцінки їхньої професійної 
діяльності на відповідальних посадах в державних органах, будучи тренерами та 
професійними спортсменами в Україні, Франції, Іспанії, Ізраїлі та в інших країнах.

Традиції спортивної слави студентів і команд НТУ «ХПІ», можливості ма-
теріальної бази університету та творчий підхід викладачів і тренерів, щорічно 
приносить університету яскраві перемоги, здійснюється підготовка спортсменів 
до Олімпійських ігор, до національних і міжнародних змагань.

Отже, на сьогоднішній день НТУ «ХПІ» має більш ніж сторічний досвід фі-
зичного виховання студентів, розвитку їхніх спортивних вмінь і навичок, залу-
чення до спортивних змагань з багатьох видів спорту. За роки свого існування 
кафедра фізичного виховання й в цілому університет залишили по собі цілу 
плеяду відомих не тільки в Україні, але й за кордоном керівників, тренерів, ви-
кладачів, спортсменів. Тож, відкриття у 1994 р. спеціальності 7.010201 «Фізич-
не виховання» стало закономірним результатом багаторічної і ефективної робо-
ти кількох поколінь науково-педагогічних робітників. Розроблена викладачами 
університету система підготовки фахівців на межі кількох галузей – фізичного 
виховання, спорту, менеджменту та комп’ютерних технологій – дала унікальний 
і цікавий досвід, заклала основу для створення нового науково-педагогічного 
напряму. Відкриття спеціальності стало знаковою подією в історії НТУ «ХПІ». 
Створення навчальних секцій фізичного виховання та фізичної реабілітації, 
подальший розвиток і розширення спеціалізацій в межах відкритої спеціаль-
ності сьогодні є основною характерною рисою фізичного виховання та спорту  
в університеті.
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1.2. Спортивно-масові заходи в університеті. Спортклуб

Масовість була й залишається одним з найвагоміших та найважливіших на-
прямів у спортивному житті НТУ «ХПІ». Масовість спорту в університеті завж-
ди створювала можливості для значних спортивних досягнень. В університеті 
були підготовлені сотні кандидатів у майстри спорту, першорозрядників, тисячі 
спортсменів масових розрядів. Саме вони складали більшість у збірних коман-
дах факультетів університету з близько тридцяти видів спорту від біатлону і ту-
ристських естафет до футболу й волейболу. Своїми успіхами вони прославляли 
рідні факультети та університет.

В цілому, поєднання маси активних, відданих спорту студентів зі спортсмена-
ми, які досягали успіхів на міжнародних, всеукраїнських, всесоюзних змаганнях 
радянського періоду, – це характерна риса спорту в НТУ «ХПІ» у період з 1950-
х рр. і до сьогодні. Збереження пам’яті про видатні спортивні досягнення, про 
значний внесок студентів більше ніж десяти спортивних поколінь – важлива скла-
дова формування особистості у майбутніх поколіннях студентів-політехніків.

З 1950 р. розпочалося проведення щорічних Спартакіад ХПІ – великих 
комплексних змагань студентів і викладачів за тими видами спорту, які на той 
час культивувалися в інституті. З роками перелік цих видів спорту поступово 
розширювався і змінювався. У 1951 р. у програмі Спартакіади ХПІ був команд-
ний крос факультетів (п’ять осіб у команді), масові змагання з волейболу (сім 
команд ХПІ змагалися з сімома командами гірничого інституту), веслування, 
шахів, боксу, плавання, важкої атлетики.

Команда ЕМ факультету – учасники традиційної легкоатлетичної 
естафети територією університету, травень 1975 р.
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Завдяки Спартакіаді закладалися спортивні традиції. Однією з перших ста-
ла щорічна легкоатлетична естафета команд всіх факультетів денної форми 
навчання територією нинішнього НТУ «ХПІ» на честь Дня Перемоги. Перемога 
в естафеті була і залишається дуже престижною.

Спартакіади професорсько-викладацького складу та інженерно-технічних 
працівників проводилася за окремими літніми та зимовими видам спорту. У цих 
заходах брали участь сотні викладачів і співробітників університету.

Вагомий особистий внесок у розвиток Спартакіади ХПІ робили викладачі, від-
повідальні за спортивно-масову роботу на факультетах. Серед них – Самойленко 
Микола Васильович, заслужений тренер України з легкої атлетики, який підготу-
вав рекордсменку миру, учасницю Олімпійських ігор Лілію Ткаченко (Гарькаву). 
Під його керівництвом електромашинобудівний факультет понад 20 років був не-
змінним переможцем Спартакіади ХПІ в загальнокомандному заліку.

Першим «наріжним каменем», опорою спорту в ХПІ став спортклуб. Він був 
заснований у 1957 р. у числі найперших десяти студентських спортклубів СРСР 
як самостійна організація нового студентського фізкультурно-спортивного то-
вариства «Буревісник». У різні роки головами спортивного клубу були: Абрам 
Михайлович Колевзон (1957–1964), Борис Павлович Кондратюк (1964–1972), 
Альберт Гнатович Любієв (1972–1978), Віктор Анатолійович Денисов (1978–
1986), Ігор Павлович Олійник (1986–1992), Олег Якович Толстунов (1992–
2014), Андрій Олександрович Колісниченко (з 2014 р.). Діяльність спортклубу 
університету розглядається у контексті спортивних досягнень студентів-полі-
техніків та розвитку масового спорту від 1950-х рр. до сьогодення.

Старт традиційної легкоатлетичної естафети 
територією університету, травень 2019 р.
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На початку 1950-х рр. важко було навіть уявити, що саме спортивні спеці-
алізації стануть фундаментом, на якому постане центр розвитку фізкультури та 
спорту. Декілька поколінь студентів-спортсменів у ті роки підкорювали найвищі 
вершини спорту в альпінізмі, гімнастиці, легкій атлетиці, туризмі, фехтуванні, 
окремих видах боротьби, важкій атлетиці й інших видах спорту. Збірні коман-
ди і студенти інституту перемагали у студентських Спартакіадах, у змаган-
нях товариства «Буревісник», входили до збірних команд Харківської області,  
України, СРСР.

Змагання з ігрових видів спорту та єдиноборств у 1950-х рр. проводили-
ся допізна при великій чисельності учасників і глядачів. Факультети виставляли 
дві-три команди у кожному виді змагань. Масовий спорт був тоді, як ніколи ра-
ніше і ніколи в майбутньому, досить престижним для студентів. Заняття спор-
том, участь у змаганнях були в ті роки важливими життєвими цінностями для 
декількох повоєнних поколінь студентів. 

Пізніше політехніки успішно виступали на Спартакіадах Міністерства ви-
щої і середньої спеціальної освіти (МВССО) УРСР, першостях Харкова, Укра-
їни, СРСР за лінією територіальних управлінь і комітетів з фізичної культури  
і спорту. 

Кращими спортсменами початку 1950-х рр. стали, зокрема, боксери Дим-
чін і Лазоренко, плавці Землянський, Монастирський і Федько, штангісти Поля-
ков, Ткач, Хряпін, волейболісти В. Агєєв, Г. Гафанович, Б. Корнієнко, А. Сбітнєв. 
Наприкінці 1950-х рр. в лідери студентського спорту ХПІ входила чемпіонка сві-
ту з велоспорту Ірина Кириченко. Взагалі у спортивно-масових заходах щорічно 
брали участь понад тисяча студентів.

У 1950-х рр. бокс користувався великою популярністю серед студентів. 
Їх тренували чудові тренери В’ячеслав Зіборовській та Микола Обдіркін. Саме 
вони разом зі своїми учнями заклали славу боксерів ХПІ на майбутні тридцять 
років. Першим відомим боксером став учень В. Зіборовського – майстер спорту 
Борис Димчін, який став чемпіоном України у 1952 р. Взагалі змагання з боксу 
того часу дійсно ставали святом спортивних змагань.

У той же час тренування з велоспорту проводили Олександр Чорний та 
Володимир Букарєв. Перший був заслуженим тренером України, виховав ба-
гато поколінь видатних велосипедистів. Призером першості СРСР на треку був 
відомий гонщик Ігор Севрук, який пізніше багато років працював викладачем 
університету.

Волейбольна команда ХПІ 1950-х рр. стала легендою для політехніків. Бага-
то хто з цього покоління зробив свій внесок в історію університету. Суперзіркою 
політехніків й одним з кращих спортсменів був чемпіон першої Спартакіади на-
родів СРСР 1956 р., капітан збірної команди УРСР Георгій Гафанович. Крім того, 
у цій команді грали тоді Вадим Себко і Леонід Товажнянський (майбутній рек-
тор НТУ «ХПІ»).

Фехтування – це вид спорту, який привертав до себе щорічно десят-
ки студентів, з яких виростали відомі спортсмени. Учасниками і призерами 
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чемпіонатів СРСР і України були Револьт Альтзіцер, Леонід Литвинов, Михайло 
Пересецький. Популярним серед студентів залишався й туризм. Сотні студентів 
ходили в походи Харківською областю, а також у Крим, на Кавказ та в інші райо-
ни України і Радянського Союзу. У секції тренувався і майстер спорту з туризму 
Юрій Грот, майбутній кореспондент газети «Радянський спорт».

Засновником секції важкої атлетики на початку 1950 р. був Штамбург Ана-
толій Петрович – чемпіон Балтійського флоту. У роки Другої світової війни 
Штамбург А. П. служив на підводному човні, який торпедував німецький кора-
бель «Тирпіц».

1960–1970-ті рр. були не менш успішними для масового спорту в ХПІ. Існу-
вала система численних змагань з різних видів спорту від першостей інституту 
і Харкова, матчевих зустрічей з іншими ВНЗ до першостей МВССО Української 
РСР, першостей політехнічних інститутів, чемпіонатів Української ради й Цен-
тральної ради ВДФССО «Буревісник», чемпіонатів профспілок тощо.

Про можливості фізичного виховання й ефективність масового спорту го-
ворять факти того часу. Щорічно в ХПІ готували 3–8 майстрів спорту СРСР, 50–
70 кандидатів у майстри спорту і першорозрядників, понад 1200 спортсменів 
масових розрядів, більше 200 громадських інструкторів, близько 200 суддів при 
загальному контингенті понад 6000 студентів. У 1963 р. ХПІ посів загальноко-
мандне третє місце серед вищих навчальних закладів України. Щорічно ХПІ та 
спортклуб ХПІ нагороджувались медалями, грамотами, дипломами за спортив-
ні досягнення серед ВНЗ країни. У 1966 р. фізкультурою і спортом в ХПІ займа-
лися, за даними спортклубу, 5240 осіб.

У 1960-х рр. представники багатьох видів спорту були призерами IV, V, VII 
і VIII Спартакіад МВССО УРСР, першостей ВНЗ України (бадмінтон, легка атле-
тика, самбо, теніс, фехтування, шашки та ін.).

Значними досягненнями відзначилися легкоатлети того часу. Команда ХПІ 
та окремі спортсмени з року в рік ставали переможцями або призерами укра-
їнських студентських Спартакіад ВДФССО «Буревісник», першостей МВССО 
України. У 1963 р. команда легкоатлетів інституту зайняла друге місце на рес-
публіканській Спартакіаді. Одним з кращих спортсменів в історії НТУ «ХПІ» був 
заслужений майстер спорту СРСР, рекордсмен СРСР зі стрибків з жердиною, 
випускник факультету електромашинобудування Геннадій Близнецов. Він двічі 
брав участь в Олімпійських іграх і залишається зіркою спорту в університеті. 
Команда легкоатлетів 1960-х рр. залишила яскравий слід в історії кафедри фі-
зичного виховання та спортивного клубу.

Настільний теніс був також досить популярним серед студентів. Команда 
ХПІ наприкінці 1960-х рр. увійшла до числа найсильніших команд Харкова. 
У 1969 р. збірна інституту виграла першість облради. 

Самбісти ХПІ мали великі традиції, за десять років було виховано десять 
майстрів спорту. У 1966 р. самбісти посіли друге місце у VI Спартакіаді МВССО 
УРСР.
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Спортивні нагороди Харківських політехніків

З фехтувальниками у цей час працював досвідчений організатор і тренер Фе-
дотов П. П., а з 1962 р. до колективу приєднується тренер, майстер спорту СРСР 
С. Омельченко (Шуняєва). Студенти-фехтувальники безперервно протягом усьо-
го десятиліття займали призові місця у республіканських і всесоюзних змаган-
нях як в особистих, так і в командних турнірах. Найсильнішими фехтувальниками 
того часу були майстри спорту рапіристи М. Грінберг, А. Савенков, О. Ускач.

Художня гімнастика користувалася значною популярністю у студенток 
ХПІ. Багато з них виконали норми майстрів спорту, кандидатів у майстри спор-
ту, першого розряду. Провідною спортсменкою десятиліття стала М. Пагель. 
У збірній команді виступали В. Демченко, Л. Панюшкіна, Н. Тарасенко, Е. Узунян. 
Команда ХПІ з шахів з року в рік була призером або фіналістом першості міста,  
а у 1966 р. стала чемпіоном Харкова з результатом 77,5 очка.

Популярними у 1960-ті рр. були масовий туризм та альпінізм. Щорічно де-
сятки альпіністів виїжджали в спортивні табори, вчилися долати траси різної 
складності, здійснювати сходження й траверси. Кращі альпіністи ХПІ займали 
призові місця у республіканських чемпіонатах України. Роль «патріарха ХПІ» 
в цьому виді спорту належала в 1960-х рр. проректору, доценту, заслужено-
му тренеру СРСР Михайлу Семеновичу Борушку. Свій досвід він виклав у книзі 
«Дружба в горах», яку було видано у 1970 р. Щорічно у травні туристи прово-
дили збір в спортивно-оздоровчому таборі «Політехнік», під час якого прово-
дився турнір з подолання смуги перешкод. Туристи здійснювали десятки похо-
дів Харківщиною, а також у Карелії та на Кавказі під керівництвом досвідчених 
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тренерів, майстрів спорту Б. Кондратюка й О. Руднєва. У 1961 р. група під ке-
рівництвом майстра спорту СРСР Л. Іванова підкорила найвищу вершину Укра-
їни – гору Говерла (2061 м над рівнем моря). Група Б. Сєрова пройшла прокла-
деним маршрутом на Кольському півострові. У рамках спортивного клубу ХПІ 
у 1960 р. було створено туристський клуб, а у 1963 р. було засновано турис-
тично-альпіністський клуб ХПІ. Клуб відомий походами, сходженнями, святами, 
власними значками та медалями. У змаганнях зі спортивного орієнтування ту-
ристи ХПІ були найсильнішими в області. Чемпіонкою і призеркою всесоюзних 
і республіканських змагань була перша в країні майстер спорту З. Єгорова.

У 1970-ті рр. команди ХПІ з різних видів спорту залишалися лідерами сту-
дентського спорту міста та УРСР. Досяг вершин педагогічної і тренерської майс-
терності тренер з боксу, суддя всесоюзної категорії, ветеран Другої світової вій-
ни В’ячеслав Васильович Зіборовский. Збірна команда ХПІ – безумовний лідер 
студентського боксу в Харкові. Змінювалися лише покоління студентів-спортс-
менів, а досвідчений В. Зіборовский міг у кожному поколінні знайти перспек-
тивних спортсменів і вміло їх підготувати. Найчастіше першості міста серед сту-
дентів проводилися безпосередньо в ХПІ. Їх організація і проведення – шедевр 
спортивної культури другої половини XX ст.

В інститутській секції велоспорту займалися сотні студентів. Встановилися 
творчі зв’язки між велосипедистами-студентами і конструкторами велосипедів. 
У лісах і на шосе біля Чугуєва студенти проїхали тисячі кілометрів на велосипе-
дах, а кафедра фізичного виховання на кілька років стала базою випробування 
нових видів продукції Харківського велозаводу. У збірних командах ХПІ були 
призери всесоюзних і республіканських змагань ВДФССО «Буревісника» з ве-
лоспорту. Майстер спорту Г. Бабій підіймався на п’єдестали республіканських, 
всесоюзних і міжнародних змагань на треку в гіті і в спринті. Г. Бабій став брон-
зовим призером перших Всесвітніх студентських ігор з велоспорту в Антверпені 
(Бельгія) в 1978 р.

Тренер з вільної боротьби Халатов Р. О. створив педагогічну школу боротьби, 
підготував десятки майстрів спорту і кандидатів у майстри спорту. У той же час 
активно працював майстер спорту СРСР з вільної боротьби, призер чемпіонатів 
СРСР і УРСР 1950–1970-х рр. Федір Якович Давидов. Халатовим Р. О. разом з од-
нодумцями спроектовано спеціальний комплекс для тренування, який складався 
з залу, сауни, душових, тренажерів, роздягальні. Цей авторський проект врахову-
вав прив’язку до розміщення в цокольному приміщенні Палацу студентів ХПІ. Зал 
боротьби було відкрито у 1979 р., і з того часу він ефективно використовується 
кафедрою і спортивним клубом: у залі щорічно займається до 500 осіб.

На початку 1970-х рр. чемпіонами і призерами першостей України серед 
студентів, першостей Харкова і ХПІ стали В. Дирін, А. Зозуля, М. Коськів, Ю. Ли-
товченко, Ю. Назаренко, В. Никифоров, В. Омельченко, А. Поліщук, В. Целюба, 
М. Черняк. У 1974 р. команда зайняла третє місце у Спартакіаді МВССО. Чемпі-
оном став В. Канюк, а призерами – Г. Іванов та М. Щеглов. У 1977 р. чемпіоном 
ВДФССО «Буревісник» став Е. Буріш.
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На 1970-ті рр. припав пік досягнень з класичної боротьби на першості міста 
серед студентів та Спартакіадах студентів УРСР. У республіканських змаганнях 
студентів команда ХПІ посіла друге місце. З року в рік у самбо та дзюдо збір-
на команда ХПІ – одна з найсильніших в Україні. Тренер Е. Полянський (зго-
дом – заслужений тренер України) вмів налаштувати на перемогу з сильними 
супротивниками, давав хорошу техніку виконання прийомів. У 1972 р. самбісти 
посіли друге місце на першості спортклубів України.

Програма підготовки зі спортивної гімнастики передбачала роботу зі сту-
дентами від новачків до третього розряду за два роки. Заняття були організо-
вані з обов’язковою загальною розминкою під музичний супровід піаністок. 
Змагання проводилися в кожному семестрі за програмами різних розрядів від 
третього розряду до майстрів спорту.

Щорічно десятки груп студентів здійснювали піші, водні, вело й лижні по-
ходи на теренах Харківської області, Карпатами, Закарпаттям, в Криму, на Ура-
лі, у Прибалтиці, Карелії. Учасники ретельно готувалися до цих походів. За під-
сумками походів складали звіти, проводили щорічні конкурси на кращі походи 
тощо. Багато велопоходів здійснювали групи туристів під керівництвом май-
стра спорту В. Єпіфанова. 

У 1970-ті рр. шахи приваблювали сотні студентів. Турніри з шахів за участю 
десятків спортсменів проводилися у студентських гуртожитках, а також в Па-
лаці студентів ХПІ. В 1972 р. збірна команда ХПІ перемогла у першості вищих 
навчальних закладів Харкова. 

Не випадково, що досягнення ХПІ в масовому студентському спорті в цей 
період отримали визнання в Україні та СРСР. Спортивно-оздоровчі табори «По-
літехнік» і «Студентський» були у числі переможців у республіканських і все-
союзних оглядах-конкурсах. Спортивні клуби викладачів здобули перемоги 
на республіканських змаганнях зі своїх видів спорту. Представників кафедри 
включено в українські та всесоюзні комісії з фізичного виховання студентів, 
спортивні федерації з боротьби, баскетболу, легкої атлетики, альпінізму.

Значними були досягнення політехніків з вільної боротьби. Борці вільного 
стилю (тренер Халатов Р. О.) здобули перемоги у всесоюзній політехніаді в Єре-
вані у 1982 р. Досить популярним став всесоюзний турнір, який організував 
спортклуб ХПІ на честь 60-річчя СРСР. В ньому взяли участь понад 150 спортс-
менів з різних регіонів СРСР, але саме харків’яни здобули командну перемогу.

Популярною в ХПІ того часу стала легка атлетика. Клуб любителів бігу про-
водив забіг на честь Дня Перемоги від меморіалу в ХПІ до спортивного табору 
«Політехнік» під Чугуєвом. Новим лідером збірної ХПІ до середини 1980-х рр. 
став С. Зубар. Він виконав норми та вимоги майстра спорту СРСР, посів тре-
тє місце в чемпіонаті України у потрійному стрибку. На міжнародному турнірі 
у Ризі він показав результат 16,04 і зайняв третє місце. Ще одним лідером се-
ред легкоатлетів став майстер спорту зі стрибків В. Піменов., який на чемпіонаті 
СРСР встановив особистий рекорд 7,57 м.
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У секції лижного спорту щорічно займалося понад 200 студентів. Проводи-
лися зимові походи партизанськими стежками у Харківській області. Збірні ко-
манди успішно брали участь у зимових студентських Спартакіадах УРСР. У се-
зоні 1984–1985 р. студенти взяли участь у декількох десятках змагань, серед 
яких Свято Півночі в Архангельську, біг патрулів у Лісопарку Харкова, першості 
Мінвузу УРСР.

Значних здобутків у 1980-ті рр. в ХПІ досягли представники водного поло. 
Ще з 1969 р. на кафедрі фізичного виховання працював Ростислав Юрійович 
Жданов – заслужений тренер України з водного поло. Протягом десяти років 
(1983–1993 рр.) він був головним тренером студентської жіночої команди «По-
літехнік»: команди вищої ліги у СРСР, срібного призера всесоюзного турніру 
серед жіночих команд (м. Харків, 1984), багаторазового призера чемпіонатів 
УРСР, чемпіона України 1990 р., переможця першості Укрради ДСТ «Буревіс-
ник» (м. Київ, 1986); та чоловічої студентської команди з водного поло: брон-
зового призера чемпіонату ЦС СДСТ «Буревісник», (м Харків, 1985), срібного 
призера Спартакіади СК ВНЗ УРСР (м. Київ, 1986), бронзового призера першо-
сті Укрради ДСТ «Буревісник» (м. Київ, 1986).

Студентська жіноча команда з водного поло «Політехік» у 1987 р.:  
Тренер Жданов Ростислав Юрійович та гравці команди Жданова Наталія 

(воротар), Родигіна Віта, Алімпієва Катерина (воротар), Тіховська Оксана, 
Прокуда Тетяна, Семенова Вікторія, Ширяєва Світлана, Родинська Олена, 

Рекун Марина, Блошенко Олена, Фурсова Наталія, Панова Юлія,  
Шевцова Лариса
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Найвищим досягненням випускника ХПІ заслуженого майстра спорту СРСР 
з альпінізму В. Хомутова стало сходження на Еверест вночі у День Перемоги 
9 травня 1982 р. В цілому, у середині 1980-х рр. секція альпінізму ХПІ – найбіль-
ша (близько 200 осіб) і провідна у місті. У її складі перебували 12 інструкторів, 
14 майстрів спорту, 20 кандидатів у майстри спорту з альпінізму, 4 кандидати 
у майстри спорту зі скелелазіння. Щорічно спортсмени-альпіністи секції ХПІ 
ставали чемпіонами і призерами чемпіонатів УРСР, СРСР, ЦС «Буревісник», Укр-
ради. Так, О. Москальцов і В. Сичов стали чемпіонами СРСР у технічному класі.

Олексій Москальцов – майстер спорту зі скелелазіння (1971 р.), майстер 
спорту з альпінізму (1980 р.), ЗМС і МСМК (1982 р.), чемпіон СРСР і України.

До альпінізму долучився з ранніх років, вже зрі-
лим спортсменом став тренуватися у спортклубі 
ХПІ. Здійснив більше сорока сходжень 5 і 6 категорій 
складності. Тричі був чемпіоном СРСР з альпінізму. 
У 1971 р. – чемпіон СРСР зі скелелазіння у зв’язці 
з С. Бершовим; у 1975 р. пройшов у Болгарії один 
з найскладніших маршрутів – Злий Зуб; у1982 р. брав 
участь у 1-й Гімалайській експедиції. Під час сходжен-
ня на Еверест піднявся до висоти 8252 м., але не зміг 
взяти участь у штурмі вершини через отриману трав-
му при падінні у льодовикову тріщину. Нагороджений 
орденом Дружби народів. Протягом 1981–1985 рр. – 
тренер збірних команд харківського «Буревісника» 
з альпінізму і скелелазіння, а у 1978–1987 рр. – член 
президії Федерації альпінізму м. Харкова. О. Москаль-

цов трагічно загинув у 1987 р. при сходженні на пік Клари Цеткін (6641 м). 
Спортивний клуб «Політехнік» вже більше тридцяти років проводить змагання 
зі скелелазіння «Меморіал пам’яті ЗМС Олексія Москальцова».

У 1985 р. на честь 100-річчя ХПІ була організована масова туристична 
комплексна експедиція у Приельбруссі, у якій приймали участь понад 200 сту-
дентів. Ще один ювілейний похід проводився групою співробітників під керів-
ництвом майстра спорту А. Фесенка. Під час найвіддаленішого в історії туризму 
ХПІ маршруту Чукоткою, безіменному перевалу Чукотських гір було надано 
назву «Харківський політехнік». У СОТ «Політехнік» у тому ювілейному році був 
проведений туристський зліт за участю 21 команди.

Після здобуття Україною незалежності у 1991 р. відбувається «вибух» спор-
тивних успіхів представників ХПІ. Серед вищих навчальних закладів Харкова 
політехніки та їхні команди займають провідні місця поряд з Харківським інсти-
тутом (пізніше – академією) фізичної культури.

О. Москальцов



38

Фізична культура і спорт харківського політеху

Учасники традиційних щорічних змагань зі скелелазіння  
«Меморіал пам’яті ЗМС Олексія Москальцова»,  

с. Дениші Житомирської області, 2018 р.

Яскравою сторінкою у спортивній історії кафедри фізичного виховання та 
університету є Баскетбольний клуб «Політехнік», створений у 1992 р. зі студен-
тів вже Харківського державного політехнічного університету, а також з учнів 
Харківського обласного вищого училища фізичної культури і спорту. Після від-
криття спеціальності «Фізичне виховання» баскетболістам клубу були створені 
умови для одночасного отримання вищої освіти та професійних занять спор-
том. Тренером команди та організатором клубу протягом багатьох років був 
заслужений тренер України Валентин Дмитрович Кулібаба. Найбільших здобут-
ків набули вихованці баскетбольного клубу «Політехнік» Тимур Арабаджи та 
Олексій Печеров.

На I-IV Універсіадах України у 1993–1999 рр. спортсмени-політехніки за-
ймали високі місця у змаганнях з легкої атлетики, баскетболу, бадмінтону, спор-
тивної гімнастики, різних видів боротьби. Але в загальнокомандному заліку міс-
ця були лише у першій десятці.

У той час видатними спортсменами з армспорту, багаторазовими чемпіона-
ми світу, Європи й України стали заслужені майстри спорту України з армспор-
ту Рустам Бабаєв і Дмитро Безкоровайний.
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Баскетбольний клуб «Політехнік» – команда-переможець  
чемпіонату України серед чоловічих команд вищої ліги у 2017 р. 

Головний тренер – Кулібаба Валентин Дмитрович з гравцями команди  
(зліва направо) Колотілов Віктор, Савченко Євген, Сайнієв Василь,  

Чугунов Ілля, Козлов Роман, Павленко Борис, Арабаджи Тимур (капітан 
команди), Михайлов Антон, Рочняк Антон, Сухар Дмитро,  

Шарко Михайло, Кузнєцов Сергій, Биканов Герман

У бадмінтоні в НТУ «ХПІ» виросло кілька поколінь майстрів спорту міжна-
родного класу, майстрів спорту, чемпіонів та призерів національних чемпіонатів 
України, Словаччини, Ізраїлю, Чехії, Росії, Білорусі та інших країн: сестри Ната-
лія та Ольга Єсипенко, Олена Шутенко, Артем Шандибін, Антон Козлов та інші.

Чоловіча і жіноча команди з водного поло були багаторазовими перемож-
цями та призерами національних чемпіонатів, міжнародних турнірів. Звання 
майстрів спорту України отримали Ігор Хрущ, Віта Родигіна, Олена Курій, Олена 
Блошенко та інші.

У легкій атлетиці майстрами спорту України стали Олександр Кайдаш, Ан-
дрій Твердоступ, Анна Боєва (Сластіна), Вадим Гудзенко, Андрій Красуля, Роман 
Стороженко, Роман Гулий, Юлія Ішкова (Панасейко) та інші.

Університет пишається членами збірних команд України різних років зі 
стрільби з лука, майстрами спорту Антоном Постельняком, Дмитром Сліп-
ченком, Денисом Клевіним. Лідер цього виду спорту у 1990-х рр. – бронзовий 
призер XXVIII Олімпійських ігор в Афінах, заслужений майстер спорту України 
Олександр Сердюк.
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У роки незалежності продовжується розвиток альпінізму та скелелазіння. 
Протягом 1986–2013 рр. на кафедрі фізичного виховання працювала Любов 
Миколаївна Сухарєва. Вона відповідала за спортивно-масову роботу Обласної 
федерації альпінізму та скелелазіння, здійснювала організацію змагань з аль-
піністського багатоборства та скелелазіння, очолювала суддівство чемпіонату 
України серед студентів на природному рельєфі. Під час роботи головою ме-
тодичної комісії альпіністів та туристів брала участь у модернізації скеледро-
му з різними нахилами. Вихованці Сухарєвої Л. М. – М. Бадигін, Є. Полтавець, 
В. Сипавін, Є. Тимко стали майстрами спорту з альпінізму і неодноразовими 
чемпіонами та призерами світових змагань.

У 1990–2010 рр. добрі традиції харківського альпінізму продовжив Ігор 
Свергун. Випускник ХПІ альпінізмом почав займатися в 1983 р. у секції альпі-
ністського клубу Харківського політехнічного інституту. Перше сходження зро-
бив на вершину Семенов-баші (інструктор Артеменко Г. П.). У 1989 р. закінчив 
з відзнакою Всесоюзну школу інструкторів з альпінізму. Досвідчений гід і ор-
ганізатор туристичних подорожей до Непалу, Індії, Тибету, Європи, Латинської 
Америки, а також на Аляску, Далекий Схід і Кавказ. За високі досягнення в аль-
пінізмі І. Свиргун удостоєний урядових нагород України та СРСР: орден СРСР 
«За особисту мужність» (за участь в експедиції на Лхоцзе 1991 р.), кавалер орде-
нів України «За заслуги» III ступеня (за експедицію на вершину Аннапурна, Гіма-
лаї, 1996 р.) і «За мужність» III ступеня (за спуск учасника експедиції на Еверест 
Володимира Горбача з висоти 8550 м, 1999 р.). Учасник і організатор дев’яти 
Гімалайських експедицій на вершини понад 8000 м. Підкорив шість восьмити-
сячників світу, двічі – Еверест. Серед низки здійснених сходжень особливе місце 
займають 25 маршрутів 6-ї категорії складності.

Євген Миколайович Тимко розпочав займатися альпінізмом ще у студент-
ські роки. У 1996 р. йому присвоєно 3-й розряд з альпінізму, в 1997 р. – 2-й і у 
2003 р. – 1-й. У 2000 р. він став інструктором-методистом з альпінізму 3-ої ка-
тегорії, а у 2013 р. – 2-ої. З 2000 до 2011 рр. займався переважно інструктор-
ської діяльністю. У 2012 р. став чемпіоном України в скельному (пік Слесова 6А, 
Каравшін), технічному (пік Одеса 6Б, Каравшін) і зимовому (в. Еридаг 6А, п/п) 
класах (заочні змагання), посів друге місце на чемпіонаті світу у скельному класі 
у зв’язці з Є. Полтавцом. У 2017 р. став майстром спорту з альпінізму. У загаль-
ній кількості Тимко Є. М. здійснив більше двохсот сходжень у великих і малих 
горах, з них понад десять сходжень чемпіонського класу. Виступаючи на очних 
і заочних змаганнях чемпіонату світу, три рази займав призові місця, а у 2018 р. 
посів перше місце на чемпіонаті України у технічному класі.

Масовий спорт в НТУ «ХПІ» після 1990 р. вражає своєю різноманітністю та 
чисельністю залучених студентів, випускників та ветеранів. Традиційними для 
політехніків були й залишаються більше тридцяти щорічних змагань і першо-
стей: змагання зі спортивного танцю «Кубок силуету»; турнір із самбо пам’я-
ті майстра спорту СРСР А. І. Медведєва; першість Харківської області з акро-
батичного рок-н-ролу; змагання з легкої атлетики «День першокурсника»; 
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відкрита першість НТУ «ХПІ» з армспорту, присвячена Дню захисника батьків-
щини; Кубок пам’яті М. Ф. Семка з футболу; Кубок Харківської області з рок-н-
ролу; дитячі змагання з легкої атлетики «Старти надій»; різдвяний турнір з акро-
батичного рок-н-ролу; чемпіонат Харківської області зі спортивного бриджу; 
першість Харківської області з легкої атлетики серед ветеранів; відкрита пер-
шість НТУ «ХПІ» з легкої атлетики; першість з бадмінтону серед випускників 
НТУ «ХПІ»; змагання з фітнес-аеробіки серед ВНЗ м. Харкова «Меморіал пам’яті 
Т. О. Саблевої»; турнір з акробатичного рок-н-ролу, присвячений Дню захисту 
дітей; традиційний легкоатлетичний пробіг «Біг патрулів» тощо.

Їх доповнюють також яскраві щорічні спортивно-культурні свята: спортив-
не свято, присвячене підведенню підсумків минулої Спартакіади НТУ «ХПІ» та 
відкриття нової Спартакіади НТУ «ХПІ»; Спартакіади окремих факультетів; День 
фізичної культури і спорту; свято для першокурсників «Зірки говорять»; спор-
тивно-театралізоване свято «Спорт на все життя»; спортивне свято, присвячене 
Дню захисту дітей; свято волейбольного клубу «Простріл» та інші. Найпопуляр-
ніші види спортивних захоплень студентів і викладачів НТУ «ХПІ» у 2000-х рр. 
це армспорт, атлетизм, аеробіка, бадмінтон, баскетбол, бодібілдинг, йога, лиж-
ний спорт, настільний теніс, оздоровчий біг, пауерліфтинг, плавання, спортивні 
єдиноборства, туризм, важка атлетика, футбол тощо.

Показовий виступ на відкритті традиційного турніру з аеробіки  
«Меморіал пам’яті Т.О. Саблевої», присвяченого пам’яті доцента кафедри 

фізичного виховання Тетяни Олександрівни Саблевої

За весь час існування кафедри постійно впроваджуються не тільки сучасні 
напрямки та методики фізичного виховання, але й нові види спорту. Саме різно-
манітність видів спорту для студентів в університеті дозволяє формувати дуже 
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широке представлення індивідуальних і професійних стилів здорового способу 
життя представників науково-технічної еліти. До того ж, це сприяє формуванню 
перспектив розвитку на багато років вперед.

Нині НТУ «ХПІ» має гідні умови для занять студентів та викладачів фізичною 
культурою і спортом, у першу чергу завдяки сучасному навчально-спортивно-
му комплексу (НСК) у Молодіжному парку Харкова. Одночасно в ньому можуть 
займатися понад 2000 осіб, охоплюючи різні види спорту. Матеріально-технічна 
база надає студентам і співробітникам умови для занять спортом, що відповідають 
міжнародним нормам і вимогам. Це дозволяє університету без додаткових фінан-
сових витрат проводити навчальні заняття протягом всього теоретичного навчан-
ня студентів (I-IV курси). Сучасна та унікальна за різними показниками спортивна 
база сприяє вирішенню багатьох завдань фізичної культури і спорту в університеті.

У 2000-х рр. спортсмени НТУ «ХПІ» досягли успіхів на всіх рівнях сучасно-
го спорту від обласних змагань до Олімпійських ігор. З 2001 р. НТУ «ХПІ» став 
переможцем п’яти поспіль Універсіад України в своїй групі найбільших універ-
ситетів країни.

Початок серії перемог стався на V Універсіаді України у 2001 р. Внесок у цю 
звитягу зробили представники баскетболу, дзюдо, легкої атлетики, стрільби з лука, 
фехтування та інших видів спорту. Серед переможців і призерів – Олександр Сер-
дюк (стрільба з лука), Олександр Кайдаш, Андрій Твердоступ (легка атлетика).

Збірні команди політехніків з різних видів спорту на урочистому відкритті  
IV літньої Універсіади України на стадіоні «Металіст» у м. Харків, 1999 р.
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У 2003 р. проходила VI літня Універсіада України. Студенти університету 
взяли участь у змаганнях з таких видів спорту: баскетбол (чоловіки), боротьба 
вільна, боротьба греко-римська, боротьба самбо, важка атлетика, водне поло, 
карате, легка атлетика, спортивне орієнтування, стрибки у воду, теніс, тхеквон-
до. Збірна команда НТУ «ХПІ» зайняла перше місце. Переможцями та призе-
рами VI Універсіади України 2003 р. стали: самбісти Олександр Хоцаюк, Дми-
тро Пивоваров, Анатолій Сафронов; легкоатлети Олександр Кайдаш, Вікторія 
Молчанова, Анна Сластіна, Тамара Твердоступ, Олександра Рижкова, Вікторія 
Семенюк, Андрій Твердоступ, Олександр Гладков; представники водного поло 
Олег Бондаренко, Ігор Хрущ та Антон Строкоус.

Нагородження переможців та призерів загальнокомандного заліку 
VII літньої Універсіади України, м. Київ, 2005 р.  

(зліва направо): начальник Харківського обласного управління  
Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Павленко В. О., 
ректор НТУ «ХПІ» Товажнянський Л. Л., начальник Головного управління 

освіти і науки Харківської облдержадміністрації Белова Л. О.,  
міністр освіти і науки України Ніколаєнко С. М., ректор Харківської 
державної академії фізичної культури Олійник М. О., проректор зі 

спортивної роботи ХДАФК Хохлов Г. Г., завідувач кафедри фізичного 
виховання НТУ «ХПІ» Любієв А. Г.

У 2005 р. на VII Універсіаді України НТУ «ХПІ» втретє підтверджує статус 
лідера національного студентського спорту України. Чемпіонами та призерами 
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стали: Олена Прус, Антон Козлов, Анна Кобцева, Віталій Конов, Андрій Діптан 
(бадмінтон); Катерина Вихор (спортивне орієнтування); Ольга Навотна (важка 
атлетика); Галина Тонковід, Вікторія Молчанова, Анна Сластіна, Тамара Твер-
доступ, Олександр Гладков, Маргарита Дорожон, Вікторія Семенюк, Катерина 
Марченко, Альона Очередько (легка атлетика); Юлія Касяненко (тхеквондо); 
Віктор Лаврентьєв, Олексій Лаврентьєв, Олександр Хардиков (самбо); Олег 
Бондаренко, Олександр Іванов, Ігор Хрущ (водне поло); Романова Анастасія  
(стрибки у воду).

Успішним був виступ на VIII Універсіаді України 2007 р., коли спортсмени 
НТУ «ХПІ» виступали у складах збірних команд Харківської області. Політехніки 
не поступилися своїми позиціями у таких видах спорту: бадмінтон, водне поло, 
боротьба вільна, легка атлетика, стрибки у воду, боротьба дзюдо. Переможцями 
та призерами VIII літньої Універсіади України 2007 р. стали: Олена Прус, Анна 
Кобцева, Вадим Гусаров, Віталій Конов, Андрій Діптан (бадмінтон); Олена Ла-
вошнік, Олена Нестриженко, Олена Хренкова, Олександра Мироненко, Віталій 
Петров, Валентин Гревізірскій, Дмитро Гуренко, Михайло Клячко (водне поло); 
Ольга Трудова, Анна Стрючкова, Оксана Ніконова, Олена Кирієнко, Марія Вол-
ченко, Алла Алпатова, Наталя Сіухіна, Іоланта Литвин (спортивна аеробіка); Ігор 
Бодров, Галина Тонковід, Анна Плотіцина, Маргарита Дорожон, Юрій Завгород-
ній, Вікторія Семенюк (легка атлетика) та інші.

У 2009 р. команда НТУ «ХПІ» перемогла у IX Універсіаді України. Багато сту-
дентів-старшокурсників зі збірних команд з переважної більшості видів спорту 
повторили або поліпшили результати, порівняно з попередніми Універсіадами. 
Новими чемпіонами і призерами стали: Дмитро Ловчиков (стрільба з лука), Ва-
силь Сайнієв, Тарас Стрипа, Антон Рочняк, Роман Козлов (баскетбол), Дарина 
Кошляр, Філіп Федоренко (водне поло) та інші.

Спартакіада НТУ «ХПІ» – традиційне щорічне свято масового спорту, що 
включає в себе змагання з таких видів спорту: аеробіка, армспорт, бадмінтон, 
баскетбол, вільна та греко-римська боротьба, самбо, важка атлетика, волейбол, 
гирьовий спорт, легка атлетика, пауерліфтинг, плавання, скелелазіння, теніс, на-
стільний теніс, туризм, футбол, шахи, шашки.

За підсумками 68-ї Спартакіади НТУ «ХПІ» (2018 р.) у змаганнях взяли 
участь близько 2000 студентів денної форми навчання, вони змагалися у 22 ви-
дах спорту. Переможцем Спартакіади у загальнокомандному заліку стали 
студенти факультету соціально-гуманітарних технологій; друге місце посіла 
команда інституту хімічних технологій та інженерії; третє місце – збірна Вій-
ськового інституту танкових військ. Переможці та призери змагань традиційно 
нагороджуються перехідними кубками, дипломами спортивного клубу і пам’ят-
ними медалями. Крім того, протягом багатьох років у НТУ «ХПІ» розігрують два 
кубки з футболу: Суперкубок і Кубок пам’яті видатного діяча науки й техніки, 
професора, доктора технічних наук Михайла Федоровича Семка. Цього року 
Кубок ім. М. Ф. Семка завоювала команда факультету соціально-гуманітарних 
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технологій, а Суперкубок – команда навчально-наукового інституту хімічних 
технологій та інженерії.

Відкриття Спартакіади НТУ «ХПІ» перетворюється на яскраве дійство, 
у якому відчувається атмосфера свята спорту. Не стало виключенням й відкрит-
тя 69-ї Спартакіади НТУ «ХПІ», яке відбулося 29 листопада 2018 р. у спорткомп-
лексі університету. На початку спортивного свята свою майстерність володіння 
м’ячом продемонстрували чемпіони України з баскетболу серед чоловічих ко-
манд вищої ліги, багаторазові чемпіони України серед студентів, учасники су-
перліги чемпіонату України, гравці баскетбольного клубу «Політехнік». Участь 
у параді усіх інститутів та факультетів брали ректор НТУ «ХПІ» професор Со-
кол Є. І., народний депутат України Грановський А. М., голова адміністрації Ки-
ївського району Харківської міської ради Казанжієва Н. В., завідувач кафедри 
фізичного виховання, головний суддя змагань Юшко О. В. та голова правлін-
ня спортклубу «Політехнік», старший викладач кафедри фізичного виховання 
Колісниченко А. О. Командував парадом старший викладач кафедри фізичного 
виховання, майстер спорту Казак В. Ю. Честь винести прапор нинішньої Спар-
такіади була надана майстру спорту України, переможцю та призеру міжна-
родних і всеукраїнських змагань, переможцю Європейських студентських ігор 
2018 з бадмінтону, студентці факультету соціально-гуманітарних технологій  
Владиславі Лісній.

Під час відкриття Спартакіади традиційно відбувається вшанування полі-
техніків, що здобули спортивні перемоги попереднього року. Перелік перемог 
щороку вражаючий. Так, на відкритті 69-ої Спартакіади у грудні 2018 р. були 
відзначені: бронзові призери IV Європейських студентських ігор у змаганнях 
з бадмінтону у парній жіночій та одиночній жіночій категоріях, майстри спорту 
України Владислава Лісна та Марина Ільїнська; бронзовий призер IV Європей-
ських студентських ігор у змаганнях з бадмінтону в чоловічій одиночній катего-
рії, майстер спорту України Олександр Шмундяк; срібна призерка III юнацьких 
Олімпійських ігор з бадмінтону, призерка чемпіонату Європи серед юніорів, пе-
реможець міжнародного турніру «Хатзор Інтернешнл», майстер спорту України 
Анастасія Прозорова; переможець міжнародного турніру «Хатзор Інтернешнл» 
з бадмінтону, чемпіон України серед юнаків, учасник Європейських студент-
ських ігор, майстер спорту України Михайло Махновський; переможець моло-
діжного чемпіонату України з легкої атлетики, призерка дорослого чемпіонату 
України, призерка міжнародної матчевої зустрічі Європейських країн з легкої 
атлетики, майстер спорту України Ірина Рофе-Бекетова; призерка чемпіонатів 
Європи та Світу з армспорту, чемпіонка України з армрестлінгу Юлія Гадаєва; 
чемпіон Європи з підводного орієнтування, майстер спорту України міжнарод-
ного класу Євген Золотов; призерка чемпіонату Європи з підводного орієнтуван-
ня, майстер спорту України Марія Зарецька; триразова володарка Кубка Світу 
з плавання в ластах серед юніорів, майстер спорту України міжнародного класу 
Єлизавета Вакарева; призер юніорського чемпіонату України, переможець між-
народних турнірів, призер чемпіонату Світу з карате Олександр Кічерман.
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Парад команд факультетів та інститутів – учасників комплексної 
першості університету з різних видів спорту на урочистому відкритті  

69-ї Спартакіади НТУ «ХПІ», 2018 р.

Учасників спортивного свята привітали: народний камерний хор імені О. Пе-
тросяна (керівник Максим Сидоров); клуб акробатичного рок-н-ролу «Сенат» 
(тренери Сергій Ляшенко та Наталія Проскуріна); акробатичний дует – Олеся 
Самсонова й Артем Кайдалов; команда НТУ «ХПІ» зі спортивної аеробіки (тре-
нер – викладач кафедри фізичного виховання Алла Алпатова); студія оригіналь-
ного жанру «Бенефіс» (Леонід Калашников); студенти факультету комп’ютерних 
та інформаційних технологій Дмитро Тертишний і Костянтин Званчук (секція 
спортивної гімнастики, тренер – старший викладач кафедри фізичного виховання 
Віктор Денисов); секція спортивної аеробіки (Алла Алпатова і Юлія Плужнікова).

Новітнім починанням у галузі масового спорту стали військово-спортивні 
ігри «Заграва», започатковані у 2016 р. Перші військово-спортивні ігри під та-
кою назвою відбулись 5 травня 2016 р. та були присвячені 71-й річниці перемоги 
над нацизмом. Організаторами військово-спортивного свята стали представни-
ки факультету військової підготовки НТУ «ХПІ», факультету соціально-гумані-
тарних технологій НТУ «ХПІ», Харківського національного університету будів-
ництва та архітектури, Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г. С. Сковороди, Окремого науково-освітнього центру Українського коза-
цтва, Харківського науково-дослідного інституту козацтва, а також Академії 
військово-історичних наук і козацтва. Відкривав військово-спортивні ігри декан 
факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ», президент Академії 
військово-історичних наук і козацтва Андрій Володимирович Кіпенський.
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Військово-спортивні ігри «Заграва» стали щорічною традицією. Метою 
проведення таких змагань є популяризація військово-прикладних видів спор-
ту та здорового способу життя, удосконалення морально-психологічних та во-
льових якостей, а також підвищення рівня спортивної майстерності та фізичної 
підготовленості студентської молоді. Такі заходи допомагають виховувати зі 
студентів та курсантів справжніх патріотів, майбутніх захисників рідного міста 
й України. До того ж, проведення військово-спортивних ігор – це ще один при-
від згадати історію країни і зробити висновки з минулого.

У змаганнях 2017 р. взяли участь близько ста студентів, курсантів і кадетів. 
За ними спостерігали близько 150 уболівальників. За традицією спортивне свя-
то відкривалося парадом учасників. У тому році учасниками військово-спортив-
них ігор стали: команда курсантів факультету військової підготовки НТУ «ХПІ», 
команда студентів НТУ «ХПІ», команда кадетів Державної гімназії-інтернату 
з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус», команда 
студентів Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ».

У змаганнях 2018 р. перемогу одержала команда курсантів Військового 
інституту танкових військ НТУ «ХПІ». На другу сходинку п’єдесталу піднялась 
збірна студентів НТУ «ХПІ», третьою стала команда Державної гімназії-інтерна-
ту «Кадетський корпус».

Команда факультету соціально-гуманітарних технологій –  
учасник традиційних військово-спортивних ігор «Заграва» (2018 р.)
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У 2019 р. у військово-спортивних іграх «Заграва» взяли участь більше сот-
ні курсантів, студентів та кадетів Харкова. Вже традиційно ігри відбулися на 
стадіоні Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ». В іграх взяли участь 
команди п’яти навчальних закладів: Харківського національного університету 
будівництва та архітектури, Харківського національного педагогічного універ-
ситету ім. Г. С. Сковороди, Державної гімназії-інтернату із посиленою військо-
во-фізичною підготовкою «Кадетський корпус», Військового інституту танкових 
військ НТУ «ХПІ» та Національного технічного університету «ХПІ».

До програми військово-спортивних ігор увійшли змагання з наступних вій-
ськово-прикладних видів спорту: метання гранати Ф-1 на дальність з автома-
том у руці; розбирання та збирання автомата АК-74 з урахуванням часу; зма-
гання з гирьового спорту в ривку гирі 24 кг за 1 хвилину; біг на витривалість 
на дистанції 1000 м; командні змагання з естафетного бігу 4×400 м; згинан-
ня-розгинання рук у висі на перекладині (підтягування) та змагання з перетягу-
вання каната. У командних змаганнях перемогу розділили Військовий інститут 
танкових військ НТУ «ХПІ» та Національний технічний університет «ХПІ», друге 
місце посіла команда Кадетського корпусу, третє місце розділили Харківський 
національний університет будівництва та архітектури та Харківський національ-
ний педагогічний університет.

До масових спортивних занять сьогодні залучаються і майбутні політехніки. 
Перші змагання із загальної фізичної підготовки школярів (учнів 11-го класу, 
які планують вступати до НТУ «ХПІ»), були проведені у квітні 2018 р. кафедрою 
фізичного виховання на базі НСК № 1. Хлопці й дівчата боролися за призові 
місця, змагаючись із таких спортивних дисциплін: стрибок у довжину з місця; 
згинання й розгинання рук в упорі лежачи на підлозі та вис на зігнутих руках; 
човниковий біг 4х9; плавання 50 м. Усі спортсмени отримали солодкі призи та 
грамоти, а за перемогу в абсолютній першості були нагороджені медалями.

Останні роки все більше політехніків приєднуються до марафонського бі-
гового руху, який є досить популярним серед харків’ян. У Харкові проводиться 
багато легкоатлетичних пробігів, в яких охоче беруть участь студенти універ-
ситету. Одним з таких пробігів є Харківський міжнародний марафон (Kharkiv 
International Marathon), який традиційно проводиться навесні й приймає учас-
ників з багатьох міст України та зарубіжжя. Починаючи з 1-го Харківського між-
народного марафону, студенти НТУ «ХПІ» беруть у цьому заході активну участь 
та стають призерами і переможцями на різних дистанціях, у тому числі й на най-
більш престижній – 42 км.

Отже, сьогодні студенти НТУ «ХПІ» продовжують спортивні переможні тра-
диції, представляючи університет і спортклуб на змаганнях різного рівня. Що-
року політехніки отримують нові й нові медалі та кубки, здобувають все вищі 
спортивні розряди. Тому діяльність спортклубу університету у популяризації 
спорту не лише має глибокі історичні традиції, але й сьогодні є важливою скла-
довою суспільно-культурного життя НТУ «ХПІ».
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Олексій Погорелий (студент факультету СГТ) перемагає 
у III Харківському міжнародному марафоні на дистанції 42 км, 2016 р.

Окрім цього, студенти-політехніки беруть участь і в багатьох інших пробігах 
у Харкові та за його межами (наприклад, у кросі пам’яті жертв тоталітаризму, 
який відбувається щорічно у Лісопарку).

1.3. Навчально-спортивні комплекси НТУ «ХПІ»

У 1949 р. було ухвалено урядове рішення про відновлення Харківського по-
літехнічного інституту. Після майже двадцятирічної перерви інститут знову мав 
постати як єдиний навчально-науковий комплекс. Практична реалізація цього 
рішення була в основному завершена до січня 1950 р. ХПІ стрімко перетво-
рювався на один з найбільших вишів країни. Це обумовило необхідність при-
скорення розвитку матеріально-технічної бази всіх напрямків його діяльності, 
у тому числі й фізичного виховання.

Для кафедри фізичного виховання керівництвом ХПІ була надана значна 
частина дослідного цементного заводу, що розташовувався на розі вулиць Пуш-
кінської та Весніна. Зараз ці приміщення називають або навчальним корпусом 
№ 2 кафедри фізичного виховання, або частіше – старим спортивним комплек-
сом. Також для кафедри було надано дві кімнати у будівлі цементного інституту 
(нині це навчальний корпус НТУ «ХПІ» № 4).
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Ці будівлі, як і прилегла територія, не були пристосовані для занять з фізич-
ного виховання та спортивних тренувань. Вони були звичайними промислови-
ми приміщеннями, у яких знаходилося устаткування для виробництва цемен-
ту. Тому їх потрібно було перепланувати під спортивні зали, зробити надійну 
підлогу, допоміжні кімнати (викладацьку, комірну, медичний пункт, роздягальні 
тощо), провести безліч інших будівельно-ремонтних робіт.

Керівництво ХПІ надавало матеріали, залучало фахових будівельників, але, 
все ж таки, значну частину робіт виконали викладачі, студенти, співробітники 
кафедри фізичного виховання. Процес складної реконструкції з метою перетво-
рення цементного цеху у навчально-спортивний комплекс здійснювався пое-
тапно, протягом декількох років. У єдиному корпусі було раціонально скомпо-
новано низку спортивних та допоміжних приміщень: великий комплексний зал 
для спортивних ігор та спортивної гімнастики, зал легкої атлетики з біговою до-
ріжкою та ямою для стрибків, зал важкої атлетики, зал боксу та фехтування, зал 
боротьби, велобаза, стіна для занять альпіністів, медичний кабінет, роздягальні, 
санітарні приміщення, комірні, службові кімнати. Завдяки значним зусиллям ін-
ститутських служб та напруженій праці колективу кафедри за досить короткий 
термін вдалося облаштувати відповідно до стандартів того повоєнного часу на-
вчальний корпус для занять майже двадцятьма видами спорту.

Навчальний корпус № 2 кафедри фізичного виховання

Поряд з корпусом – на розчищеній території – з дотриманням необхідних 
технічних норм були побудовані відкриті спортивні майданчики, поле для ган-
дболу, бігова доріжка довкола корпусу, сектори для метання та стрибків у дов-
жину й висоту.

Спортивні майданчики (площинні споруди) мали глибокий дренаж, раціо-
нально продуману систему прошарків піску, каменю, вапняного розчину. Якість 
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цих площинних споруд витримала випробування часом: без капітальної рекон-
струкції вони успішно використовуються вже майже сімдесят років. Значенню 
бігових доріжок та площинних споруд додавала важливості та обставина, що 
навчальні заняття та тренування тривалий час проводилися, насамперед, на них, 
а не в залі, як то стало заведено з середини 1980-х рр.

З великим ентузіазмом викладачі й студенти працювали над озелененням 
території кафедри та доглядом за зеленими насадженнями. Яблуні, груші, то-
полі, липи істотно прикрасили донедавна достатньо занедбаний індустріальний 
ландшафт цієї місцини.

У процесі реконструкції було істотно оновлено фасад, перебудовано різні 
приміщення. Відбулося розширення велобази, облагодження «наукового буди-
ночка», добудовано декілька невеликих приміщень. Додатково створювалися та 
доводилися до належного стану душові, роздягальні, викладацька. Було рекон-
струйовано теплові мережі. Для тренувань з боротьби самбо та дзюдо було об-
ладнано невеликий зал зі стаціонарним борцівським килимом. Саме на цьому ки-
лимі було підготовлено чимало майстрів спорту. Тут плідно працювали заслужені 
тренери України Георгій Коновець, Едуард Полянський, Андрій Михайленко.

Між тим, матеріальна база тодішнього навчального корпусу кафедри й при-
стосованих площинних споруд довкола нього не дозволяла займатися деякими 
видами спорту. А вони, ці види (лижний спорт, плавання, кульова стрільба, ту-
ризм), були у комплексі обов’язкових спортивних нормативів ГПО. Тому занят-
тя з них були загальнообов’язковими для освітніх закладів.

Спортивна зала у старому корпусі кафедри фізичного виховання
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Не вистачало належних умов, і навіть місця, для багатьох видів навчальних 
занять з фізичного виховання, спортивних тренувань, занять професорсько-ви-
кладацького складу та співробітників ХПІ. Для забезпечення цих потреб керівниц-
тво інституту виділяло значні кошти на оренду спортивних об’єктів та заключало 
договори про обміни у спортивних секціях з іншими організаціями міста.

Для занять з легкої атлетики та футболу орендувалися сектори стадіонів «Ди-
намо» та «Старт», на одній з алей парку ім. М. Горького студенти займалися лиж-
ним спортом і за програмою фізичного виховання для спеціальної медичної групи, 
а також на кортах парку тренувались тенісисти-політехніки. Лижні бази в різний 
час були на самій кафедрі в «науковому будиночку», в гуртожитку по вулиці Весні-
на, у лісопарку на спортивній базі інституту інженерів комунального господарства. 
Для занять художньою гімнастикою з 1957 р. ХПІ орендував зал у міському Будин-
ку фізичної культури, який знаходився на початку вулиці Сумської.

Для плавання певний час орендувалися доріжки у басейні поблизу заводу 
«Серп і молот». Цей маленький, з нестандартними розмірами басейн у примі-
щенні однієї з міських бань на Московському проспекті більше тридцяти років 
був єдиним закритим басейном у Харкові. З 1958 р. для плавання і водного поло 
орендувався також відкритий плавальний басейн «Динамо».

Плавальний басейн стадіону «Динамо»



53

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО  
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Активну участь брали викладачі та співробітники кафедри фізичного вихо-
вання в облаштуванні та організації роботи площинних споруд і прилаштованих 
для занять спортом приміщень, розташованих на віддалі від основної території 
кафедри. Великою популярністю та попитом студентів та викладачів користував-
ся достатньо великий за розмірами майданчик біля адміністративного корпусу 
НТУ «ХПІ». Цей майданчик багато поколінь політехніків пам’ятають під жартівли-
вою назвою «Маракана» (за аналогією зі знаменитим стадіоном у Ріо-де-Жаней-
ро). Декілька футбольних майданчиків у різні роки функціонували у студмістечку 
«Гігант», а також біля гуртожитків на Павловому полі та Олексіївці.

У середині 1970-х рр. кафедра отримала приміщення у напівпідвальному 
поверсі відновленого Палацу студентів ХПІ. Зусиллями викладачів кафедри, 
насамперед Роберта Олександровича Халатова та його колеги Віктора Михай-
ловича Титаренка, приміщення було звільнено від будівельного сміття та підго-
товлено для подальшого облаштування.

Палац студентів ХПІ

Відповідно до усіх технічних вимог було розроблено проект оздоровчого 
центру та спортивного залу для занять з вільної та греко-римської боротьби. 
До реалізації цього проекту поряд із викладачами кафедри активно були залу-
чені студенти. У підсумку ХПІ отримав спортивно-відновлювальний центр, який 
включав спортивний зал, тренажери, сауну, душові, роздягальні, викладацьку. 
Цей центр і понині користується великим попитом у політехніків.

Ще одним напрямком розвитку матеріальної бази фізичного виховання 
та спорту стало створення та утримання кімнат здоров’я у гуртожитках ХПІ.  
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Ці елементарні спортивні об’єкти не вимагали великих фінансових витрат, тех-
нічного обслуговування або складного інвентарю. Зазвичай для цього надавали-
ся одна або дві кімнати, у яких встановлювали гімнастичну перекладину, дзер-
кала, канат, шведську стінку тощо. Також у кімнаті могли бути стіл для тенісу, 
штанга, гантелі, гирі та інший спортивний інвентар. Кімнати використовувалися 
і вранці, і ввечері. За порядком у цих приміщеннях слідкувала студентська рада 
гуртожитку, а кошти на обладнання кімнат здоров’я, як правило, надавало ке-
рівництво факультету. Такі кімнати у 1970–1980-х рр. були облаштовані в усіх 
гуртожитках інституту. Регулярно проводились конкурси на кращу кімнату здо-
ров’я. Прикладом високого рівня організації цих об’єктів у ХПІ стало отримання 
у 1985 р. кімнатою здоров’я факультету автоматики та приладобудування (ав-
тори проекту – Сергій Курило та Володимир Лабскір) диплому Виставки до-
сягнень народного господарства СРСР. Сьогодні у деяких гуртожитках кімнати 
здоров’я перетворилися на справжні спортивні зали.

Спортивна зала у гуртожитку № 2

Харківський політехнічний інститут невпинно зростав, перетворившись 
на одного з флагманів вищої освіти не лише України, але й усього тодішнього 
СРСР. Це зростання висувало нові вимоги і до організації фізичного вихован-
ня, яким старий спортивний комплекс та пристосовані приміщення відповідали 
вже не в повній мірі.

Найважливішим етапом у розвитку фізичної культури і спорту в НТУ «ХПІ» 
стало будівництво протягом 1984–1991 рр. навчально-спортивного комплексу 
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«Політех». Ця споруда є унікальним за своєю функціональністю комплексом. 
Дана будівля – це єдиний у країні спортивний об’єкт, автори якого отримали 
державну премію України в галузі архітектури (1999 р). Серед нагороджених 
були ректор ХГПУ Костенко Ю. Т., проректор Романовський О. Г., завідувач ка-
федри фізичного виховання Любієв А. Г. Ця нагорода стала заслуженою відзна-
кою напруженої творчої праці авторського колективу цього амбітного проекту. 
Створення комплексу у Молодіжному парку Харкова стало справжньою буді-
вельною епопеєю, яка вписала важливу сторінку до історії університету. До ви-
рішення питань, пов’язаних із будівництвом, були залучені різні міністерства та 
відомства України та СРСР. Справа вимагала концентрації величезних коштів, 
розробки значних обсягів проектної документації, оформлення різноманітних 
дозволів і погоджень у центральних і місцевих інстанціях, інтенсивної та ініціа-
тивної праці багатьох людей.

Підготовчу роботу зі створення нового спортивного комплексу було роз-
почато ще у середині 1970-х рр. Після аргументованого доведення в різних 
державних інстанціях необхідності створення такого комплексу, у 1978 р. ХПІ 
отримав дозвіл Ради міністрів УРСР на будівництво об’єкту. З Харківською 
міською радою було погоджено отримання земельної ділянки та її прив’яз-
ку до вулиць довкола Молодіжного парку, а також до його алей. Виконавцем 
розробки архітектурного проекту та усього комплексу креслень майбутньої 
споруди призначили харківську філію проектно-конструкторського інституту  
ДІПРОВНЗ.

У 1984 р. було затверджено остаточний варіант проекту, здійснено пошук 
і правове оформлення джерел та початкових обсягів фінансування. Орієнтовна 
кошторисна вартість проекту була визначена у розмірі понад п’ять мільйонів 
карбованців у тогочасних цінах.

Саме прийняття рішення про внесення даного будівництва до державних 
планів на 1985 р. відбувалося дуже непросто. Якби цього не сталося, справа 
створення комплексу була б загальмована на багато років, бо невдовзі з’яви-
лося урядове рішення з 1986 р. заморозити запуск подібних проектів. Учас-
ники тих подій окремо позначають заслуги у вирішенні цієї проблеми про-
ректора ХПІ Романовського О. Г. і завідувача кафедри фізичного виховання  
Любієва А. Г.

Напередодні початку зведення комплексу (наприкінці 1984 р.) було створе-
но інститутський штаб з будівництва. Очолив його Олександр Георгійович Ро-
мановський (нині член-кореспондент Національної академії педагогічних наук 
України, професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки 
і психології управління соціальними системами ім. І. А. Зязюна). Щотижнево під 
його керівництвом проводились засідання штабу, де координувалися усі види 
робіт, вирішувались нагальні оперативні питання. Було створено будівельні за-
гони, до яких залучалися сотні викладачів та тисячі студентів. Одним з ключо-
вих та найефективніших підрозділів загальноінститутського штабу став штаб, 
створений на кафедрі фізичного виховання, який очолив Любієв А. Г.
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Початок будівництва спортивного комплексу ХПІ

У 1985 р. розпочалося будівництво першої черги спорткомплексу. Симво-
лічним початком процесу зведення будівлі стало встановлення першої опорної 
ферми. Введення в дію першої черги комплексу, його так званої «сухої частини», 
відбулося у 1989 р. Здача другої черги з плавальними басейнами та системами 
життєзабезпечення, а також остаточна прийомка усього спорткомплексу в екс-
плуатацію відбулися у 1991 р. Для того часу це були надзвичайно стислі терміни 
будівництва такої величної спортивної споруди.

Ситуацію ускладнювали кризові явища в економічній та соціальній сферах 
життя тодішнього суспільства, які все більше загострювались протягом другої 
половини 1980-х рр. Романовський О. Г. згадував: «Усе було в дефіциті: граніт, 
мармур, і не лише… Проблеми були всюди: і у фінансуванні, і у наданні ресур-
сів, та й безпосередньо у самій організації будівництва». Усі проблеми долались 
плідною працею та ентузіазмом політехніків. Керівники інституту й штабу бу-
дівництва їздили до Москви і Києва, зверталися до міністерств, для яких ХПІ 
готував фахівців, домовлялися про виділення додаткових коштів та матеріалів, 
новітнього устаткування. Безпосередньо в інституті знайшлися спеціалісти, які 
зуміли кваліфіковано спланувати заміну багатьох конструкцій, що за проектом 
будівництва мали завозитися з Росії, конструкціями місцевого, харківського ви-
робництва.
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Будівництво спортивного комплексу ХПІ продовжується

Завдяки творчому підходу до справи, який завжди культивувався в ХПІ, 
було успішно застосовано низку прогресивних технологій. Одним з прикладів 
використання таких технологій може слугувати система очистки води у басейні 
комплексу, яка дозволила відмовитися від застосування хлору. Очищення від-
бувалося за допомогою гіпохлориду натрію, що отримувався в результаті до-
статньо складної хімічної реакції, для якої, зокрема, задіяно електричний струм. 
Базовою сировиною для цієї системи слугувала звичайна кухонна сіль. Цей 
підхід вимагав створення спеціальних технологічних приміщень, встановлення 
складного устаткування та, у підсумку, додаткових витрат. Але піклування про 
здоров’я та максимальну безпеку майбутніх відвідувачів спорткомплексу було 
першочерговим пріоритетом для керівників штабу з його будівництва.

Керівництво ХПІ й штаб з будівництва щоденно контактували з генеральним 
підрядником (ним став «Харківжитлобуд») та його будівельними управліннями. 
Значну роль відіграли спеціально сформовані за окремими технологіями будів-
ництва та облаштування спорткомплексу бригади: монтажників, каменярів, зі 
спорудження фундаменту, установці ферм, виконання висотних робіт. Без ква-
ліфікованих спеціальних бригад неможливо було досягти бажаної якості підго-
товки підлоги для синтетичного покриття, бетонування 50-метрового басейну, 
гідроізоляції басейнів, монтажу електроприладів та систем життєзабезпечення, 
плиткових та багатьох інших робіт. Так, технічні вимоги до поверхні манежу, 
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на яку мало укладатися синтетичне покриття «регупол», були надзвичайно 
жорсткими. Асфальтове покриття мало бути виготовлене на межі тогочасних 
технологічних можливостей. Ретельної координації вимагала надскладна тех-
нологія багатогодинного бетонування дна 50-метрового басейну, коли швидка 
безперервна доставка бетону спецавтомобілями здійснювалася з точністю до 
10–30 хвилин. Керівництво ХПІ, штаб і будівельні управління успішно справи-
лися з цими нетривіальними завданнями.

Співробітники і студенти інституту  
на будівництві спортивного комплексу

Разом з тим, левова частка будівельних робіт була здійснена студентами, 
викладачами та співробітниками інституту. Так, для прискорення виконання ве-
ликих обсягів кам’яних та штукатурних робіт на кафедрі фізичного виховання 
з викладачів створювалися бригади підсобних робітників. Товажнянський Л. Л. 
згадував: «Типовий образ викладача кафедри фізичного виховання за тих ча-
сів – це обов’язкові фуфайка, шапка та кирзові чоботи. Це було справжнє на-
родне будівництво». Для встановлення ферм спорткомплексу були залучені 
альпіністи з членів спортивного клубу ХПІ. Активно й плідно працювали на бу-
дівництві спорткомплексу викладачі та співробітники кафедри фізичного вихо-
вання: М. Бєлостоцький, З. Близнецова, В. Бобрижний, Т. Бондаренко, В. Вороб-
йов, П. Воронцов, Ю. Висятін, В. Денисов, В. Казак, В. Лабковська, В. Лабскір, 
А. Медвєдєв, С. Медвєдєва, В. Олійник, С. Омельченко, В. Петренко, С. Рибалка, 
К Портнова, Т. Саблєва, А. Сердюков, Л. Сухарєва, А. Сушков, А. Танець, В. Тита-
ренко, С. Усиченко, Р. Халатов, С. Чебишев, А. Червяков, О. Юшко.
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На час свого створення НСК «Політех» ХПІ не мав аналогів в Україні у своє-
му класі спортивних споруд з облаштування оптимального внутрішнього се-
редовища для фізкультури та спорту. До його складу входять два плавальних 
басейни, легкоатлетичний манеж, комплексний ігровий спортивний майданчик, 
стіна для скелелазіння, площинні споруди: гімнастичне містечко, футбольне 
поле з біговими доріжками та тенісні корти. Крім того, у ньому розміщуються 
п’ять спортивних залів, конференц-зал, сім навчальних аудиторій, наукова ла-
бораторія фізичного виховання та спорту, чотирнадцять кабінетів, п’ять роздя-
гальнь з душовими для 400 осіб, інженерно-технічні приміщення, устаткування, 
яке забезпечує щорічну цілодобову роботу комплексу.

Так виглядає навчально-спортивний комплекс «Політех» сьогодні

Протягом одного дня в НСК «Політех» можуть займатися згідно навчально-
го розкладу, а також плану тренувань і змагань понад 2000 осіб. На змаганнях 
і культурно-спортивних заходах одночасно можуть перебувати до 600 глядачів. 
На базі комплексу проводяться престижні спортивні змагання міжнародного та 
всеукраїнського рівня з акробатичного рок-н-ролу, бадмінтону, баскетболу, бо-
ротьби, водного поло, волейболу, легкої атлетики, різних видів плавання, тенісу 
та багатьох інших видів спорту.

Отже, розпочата в середині ХХ ст. Харківським політехнічним інститутом 
робота з розбудови спеціалізованих спортивних комплексів, дала вагомі резуль-
тати. Завдяки зусиллям керівництва, всього колективу викладачів, співробітни-
ків та студентів було створено розгалужену багатопрофільну інфраструктуру 
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для занять з фізичної культури, спортивних змагань та тренувань. Завершен-
ня будівництва та остаточне облаштування навчально-спортивного комплексу 
відкрили нові можливості, в першу чергу – для кафедри фізичного виховання, 
заклали міцну матеріальну-технічну базу майбутнього відкриття нової для уні-
верситету спеціальності «Фізична культура і спорт».

1.4. Спортивно-оздоровчі табори НТУ «ХПІ»

Одним із напрямків додаткової діяльності кафедри фізичного виховання 
стало забезпечення функціонування спортивно-оздоровчих таборів (СОТ) ХПІ. 
Першим із них став табір «Політехнік», який розташовується в урочищі Фігуров-
ка на березі Сіверського Дінця. Це мальовниче місце знаходиться у сосновому 
лісі неподалік міста Чугуєва. Роботи із його створення розпочато ще у середині 
1950-х рр., коли табір існував як самоврядна студентська організація. Однак не-
вдовзі створенням нової матеріально-технічної інфраструктури табору та орга-
нізацією його функціонування цілеспрямовано перейнялися керівництво інсти-
туту й профкоми студентів і співробітників ХПІ. Кафедра фізичного виховання 
активно сприяла цій роботі, допомагала формуванню спортивної бази табору, 
координувала заходи із забезпечення здорового способу життя відпочивальни-
ків, проводила численні спортивні змагання.

ХПІ отримав в оренду лісову ділянку площею понад 8 Га на лівому березі 
Сіверського Дінця. Перші покоління відвідувачів табору жили у брезентових на-
метах військового типу, більшість з яких були розраховані на 4–6 осіб. Спочатку 
в наметах замість підлоги був трав’янистий ґрунт, пізніше стали використовува-
тись дерев’яні помости. Протягом 1950–1970-х рр. кількість наметів постійно 
збільшувалась, займаючи все більшу територію. І лише наприкінці 1980-х рр. на 
зміну наметам остаточно прийшли корпуси й будиночки.

Дерев’яні будиночки були розраховані на чотирьох відпочивальників. Гру-
пи будиночків утворювали своєрідні «хутори» (окремо для викладачів кафедри 
фізичного виховання та тренерів, для працівників їдальні та інших служб). На 
початку 1960-х рр. було збудовано капітальні споруди: водонапірну вежу, жит-
ловий корпус на 60 осіб, корпус для обслуговуючого персоналу, станцію човнів 
із причалом. Поступово було придбано декілька так званих фінських будиноч-
ків, у яких розмістилися медпункт та радіовузол.

Здійснене в ті часи початкове планування території спортивно-оздоровчого 
табору на десятки років визначило місця спортивних майданчиків, павільйонів, 
літнього кінотеатру, сцен для лекцій та концертів, танцювального майданчику. 
Знайшли своє належне місце господарчий двір, їдальня, душові, вбиральні. Було 
належним чином обладнано пляж на території табору, а також пляж поза його 
межами на іншому березі річки.
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У спортивно-оздоровчому таборі «Політехнік»

Окрасою табору стала його центральна алея, яка мала комплексне призна-
чення. Саме тут відбувалися змагання з бігу, різноманітні урочисті заходи. По-
ряд розташовувалися спортивні стенди, місце для підйому прапора. Традицією 
стало щоденне викладання сосновими шишками поточної дати на піщаному 
майданчику біля щогли з прапором.

У 1950–1980 рр. обов’язковими стали ранкові шикування. Перевірялася 
наявність усіх відпочивальників, з’ясовувалося, чи не захворів хто зі студентів та 
викладачів, оголошувалися плани на день, лунали поздоровлення іменинників 
та піднімався прапор табору. Також обов’язковими були ранкові тренування, 
які могли проводитися у вигляді комплексу загальних фізичних вправ або як 
спеціальна розминка з окремих видів спорту.

Для спортсменів протягом дня проводилися ще одне або й два тренування, 
які могли замінятися плаванням або веслуванням, походами, грою у бадмінтон, 
баскетбол, настільний теніс, футбол, волейбол, різноманітними матчевими зу-
стрічами, змаганнями з командами різних загонів, або інших таборів. На святі 
завершення табірної зміни переможці змагань обов’язково нагороджувались 
свіжоспеченими пирогами.
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Центральна алея СОТ «Політехнік»

У 1970-х рр. на території Фігуровки регулярно проводились випробування 
велосипедів. Студенти, які брали участь у цих випробуваннях, щоденно в два 
прийоми протягом шести годин «намотували» до 150–200 км.

Головними культурними заходами у спортивно-оздоровчому таборі були 
концерти, демонстрація кінофільмів, дискотеки. До СОТ регулярно приїздили 
самодіяльні колективи та агітаційні бригади Палацу студентів ХПІ. Відпочиваль-
ники й самі організовували концерти з вокальними, музичними й танцюваль-
ними номерами. Доброю традицією табору стали концерти бардівської твор-
чості, де виконувалися як власні пісні виконавців, так і широко відомі шлягери 
тих часів. Ці творчі імпровізації формували додаткову мотивацію до здорового 
й повноцінного способу життя.

Спортивні змагання у СОТ «Політехнік»
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Увечері проводилася лінійка з розбором подій дня, виховними заходами, 
оголошенням результатів змагань. Урочисто спускався табірний прапор.

Під час проведення спортивно-масового заходу

Вже десятки років у СОТ «Політехнік» у червні організовується зміна для 
дітей викладачів та співробітників ХПІ, під час якої до табору приїзджають діти 
віком від 7 до 14 років. Перед відкриттям цієї зміни доводяться до належно-
го стану територія, корпуси, будиночки, їдальня, інша інфраструктура табору. 
Командири загонів підбираються з числа викладачів, інженерів та студентів 
НТУ «ХПІ». Кафедра фізичного виховання завжди з особливою прискіпливістю 
ставиться до забезпечення дитячої зміни у СОТ «Політехнік».

Певні посади – начальник табору, заступники начальника, командири за-
гонів, тренери з різних видів спорту – традиційно займають викладачі кафедри 
фізичного виховання. Начальниками і заступниками начальника табору «По-
літехнік» у різні часи були Афанасьєва Є. М., Воронцов П. М., Євтихевич О. С., 
Зайцев В. І., Колєвзон А. М., Колісніченко А. О., Кондратюк Б. П., Любієв А. Г., 
Олійник Н. А., Сухоруков В. М., Толтунов О. І., Трудов М. Ф. та інші. Значно рідше 
керівниками табору призначалися викладачі інших кафедр. Завдяки зусиллям 
кафедри фізичного виховання та персоналу табору розпорядок дня «Політех-
ніка» повністю відповідав меті підтримання здорового способу життя засобами 
фізичної культури та спорту.
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Юні борці на тренуванні

Спортивно-оздоровчий центр (СОЦ) «Студентський» у с. Малий Маяк непо-
далік від Алушти став другим за часом створення табором спорту та відпочин-
ку ХПІ. Початок його існуванню покладено наприкінці 1950-х рр. на узбережжі 
Чорного моря в урочищі Карабах між Алуштою та Ялтою. На кам’янистому, від-
критому всім вітрам схилі, викладачі та студенти ХПІ поставили перші намети, 
як змогли, початково облаштували територію. Тут вони загоряли, займалися 
плаванням, у тому числі – підводним.

Потреби ХПІ у морській базі відпочинку для студентів, викладачів співро-
бітників були очевидними. До того ж, місце було перспективним. Тому з сере-
дини 1960-х рр. керівництво інституту заключає договори на оренду території 
з місцевими органами влади та розпочинає вирішувати питання благоустрою 
кам’янистих схилів, зведення капітальних споруд, будівництва водоводу з крим-
ських гір.

Протягом багатьох десятиліть НТУ «ХПІ» вкладав великі матеріальні кош-
ти у СОЦ «Студентський», задля розбудови та облаштування центру постійно 
відряджав до Алушти фахівців необхідних спеціальностей, формував студент-
ські будівельні загони. Шлях розвитку «Студентського» пролягав від наметів до 
дерев’яних споруд, а від них – до комфортного чотириповерхового корпусу на 
300 відпочивальників.
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Спальний корпус СОЦ «Студентський» та морський пейзаж з його вікна

Початкове самообслуговування та котлове харчування замінили сучас-
ні їдальня та кафе. Замість колись дикого кам’янистого узбережжя постала 
бетонна набережна з пірсами, причалами, майданчиком для тенісу, елінгом. 
Було розбудовано прекрасно сплановане містечко для дозвілля з численними 
спортивними майданчиками, асфальтованими доріжками, сучасним комуналь-
ним господарством. Десятки років здійснювався благоустрій території за до-
помогою висадження на схилах, що спускались до моря, дерев, декоративних  
кущів, квітів.

Престижність «Студентського» зростала з кожним роком. Поступово він 
увійшов до переліку кращих баз відпочинку для студентів і викладачів вищих 
навчальних закладів СРСР, що неодноразово підтверджувалось отриманням 
почесних грамот, які відзначали досягнення «Студентського» у курортній галузі 
країни. Цей рівень престижності спортивно-оздоровчий центр зберігав і за часів 
незалежної України.

Сезон роботи СОЦ «Студентський» починався у травні й закінчувався ледь 
чи не на початку листопада. За зміну, яка продовжувалася 15–20 днів, у корпусі 
та будиночках мешкали й отримували повноцінний відпочинок 400–500 осіб. 
У червні протягом багатьох років поспіль проводилась дитяча зміна.

«Студентський» надавав студентам та викладачам ХПІ великі можливо-
сті для оздоровлення та спортивних тренувань. Значною популярністю серед 
відпочивальників користувалися екскурсії пам’ятними місцями Криму, походи 
в гори, морські прогулянки, концертні програми, дискотеки на території спор-
тивно-оздоровчого центру, а також на сусідніх базах, таких як «Карабах», «Ка-
расан», «Утьос». Однією з цікавинок кожної зміни було традиційне святкування 
«Дня Нептуна».
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Обідня зала їдальні СОЦ «Студентський»

З кінця 1980-х рр. у СОЦ «Студентський» стали проводитися різноманітні 
наукові конференції. Однією з перших серед них був організований у вересні 
1989 р. кафедрою фізичного виховання міжнародний семінар «Спортивно-гу-
маністичне й олімпійське виховання студентської молоді» за участю представ-
ницьких делегацій Китаю, Чехословаччини, Югославії та багатьох інших країн.

Після розпаду СРСР спортивно-оздоровчий центр «Студентський» зумів 
знайти нові, сучасні форми роботи, було продовжено активну реконструкцію 
будівель центру, розширено спектр оздоровчих і соціальних послуг, що дозво-
лило вийти на часткову самоокупність центру та зайняти гідну конкурентоспро-
можну позицію серед кримських закладів відпочинку.

У міжсезоння на базі СОЦ «Студентський» проходили різноманітні спортив-
ні збори, у яких брали участь студентські спортивні команди, спортсмени-про-
фесіонали, а також представники старшого покоління. Під час цих зборів відбу-
валися не тільки тренування, але й змагання між командами.

Тренування волейбольного клубу «Простріл»  
під час весняних спортивних зборів
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Починаючи з 1993 р. у СОЦ «Студентський» відновилося проведення нау-
кових заходів, серед яких: Міжнародна науково-технічна конференція «Силова 
електроніка та енергоефективність», Міжнародна науково-технічна конферен-
ція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика», Міжна-
родна науково-практична конференція «Кримські педагогічні читання», Між-
народний науковий семінар «Інтерпартнер» та інші. Учасники цих заходів мали 
можливість ознайомитися з сучасними досягненнями у різних галузях знань, 
доповісти та обговорити результати власних наукових досліджень.

Таким чином СОЦ «Студентський» став ще й міжнародним науковим цен-
тром, де зустрічалися провідні вчені та фахівці для обміну думками щодо вирі-
шення актуальних проблем сьогодення та визначення шляхів подальшого роз-
витку науки, техніки й суспільства.

Організатори Міжнародної науково-технічної конференції 
«Силова електроніка та енергоефективність» (зліва направо): 

член-кор. НАН України проректор НТУ «ХПІ» професор Сокол Є. І., 
завідувач кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ» професор Любієв А. Г., 

ректор НТУ «ХПІ» професор Товажнянський Л. Л., 
академік НАН України, академік-секретар Стогній Б. С., 

начальник СОЦ «Студентський» Дмитриєвський Ю. В., 2010 р.

Кафедра фізичного виховання, її викладачі зробили вагомий внесок у будів-
ництво та функціонування СОЦ «Студентського». Помітну роль у його розвитку 
відіграли багаторічний директор закладу Олійник Н.А. (1972–1984 рр.), який 
пізніше став доктором наук, професором, ректором Харківської Державної ака-
демії фізичної культури; пізніше керівниками «Студентського» були Недорубко 
А.Д. (у 1985–1988 рр.) та Дмитриєвський Ю.В. (у 1989–2014 рр.).
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З 2014 р., в результаті анексії Криму Російською Федерацією, НТУ «ХПІ» 
втратив можливість користуватися створеним зусиллями багатьох поколінь по-
літехніків спортивно-оздоровчим центром «Студентський».

Таким чином, під час свого існування спортивно-оздоровчі табори посту-
пово стали невід’ємною частиною повсякденного життя політехніків, у якому, 
поряд з навчанням і роботою, знайшлося місце й організованому відпочинку. 
Саме організація відпочинку за принципами здорового способу життя, його 
наповненість фізичною активністю та спортивними заходами, є предметом по-
стійного піклування викладачів і співробітників кафедри фізичного виховання 
НТУ «ХПІ».
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Учасники та організатори 69-ї Спартакіади НТУ «ХПІ» з вільної боротьби 
у спортивно-оздоровчому таборі «Політехнік»

Зустріч голови відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області 
Христоєва В. А. з колективом кафедри фізичного виховання та студентами спеціальності «Фізична 

культура і спорт» з нагоди святкування Міжнародного дня спорту



70

Фізична культура і спорт харківського політеху

Нагородження переможців та призерів Спартакіади серед студентів на традиційному 
щорічному спортивному святі «Відкриття Спартакіади НТУ «ХПІ». На фото (зліва направо): 

декан факультету соціально-гуманітарних технологій Кіпенський А. В., завідувач кафедри 
фізичного виховання Юшко О. В., відповідальна за спортивно-масову роботу на факультеті СГТ 
Натарова В. В., ректор НТУ «ХПІ» Сокол Є. І., голова правління спортивного клубу «Політехнік» 

Колісниченко А. О.

Команда факультету соціально-гуманітарних технологій – багаторазовий переможець 
традиційної естафети територією університету, яка присвячена Перемозі у Другій світовій війні
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ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Навчально-спортивний комплекс «Політех», що був удостоєний Державної премії України в галузі 
архітектури (1999 р.), має статус бази олімпійської підготовки збірних команд України

На базі навчально-спортивного комплексу «Політех» проводяться змагання з різних видів спорту 
від університетських першостей до змагань міжнародного класу
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Флешмоб студентів і викладачів НТУ «ХПІ» 
на відкритті зміни у спортивно-оздоровчому таборі «Політехнік» (2018 р.)

Щорічно у спортивно-оздоровчому таборі «Політехнік» проводять  
свої навчально-тренувальні збори збірні команди університету з різних видів спорту
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2.1. Спогади керівників НТУ «ХПІ»  
та викладачів кафедри фізичного виховання  

(на основі усних інтерв’ю)

Матеріальна база кафедри. Все моє життя і праця докорінно пов’язані 
з діяльністю кафедри фізичного виховання та студентів, які чудово займають-
ся професійним спортом, беруть участь в міжнародних, європейських і україн-
ських змаганнях. Саме тому, основою нашої активної діяльності стало створення 
матеріальної бази кафедри. Соромно сказати, але вся матеріальна база кафедри 
становила лише старий корпус – ангар, який зараз знаходиться по вулиці Вес-
ніна, це вся база в якій були: гімнастика та спортивні ігри й бокс, і теніс, і все-
все проходило там. Однак, високий рівень досягнень наших студентів у спорті, 
звичайно, не відповідав цій матеріальній базі. І це продовжувалося протягом 
керівництва цілого ряду завідувачів кафедри, які, так би мовити, намагалися, 
говорили і так далі, але все це не рухалося з місця. З приходом завідувача кафе-
дри Любієва Альберта Гнатовича ця задача була вирішена докорінно.

Перше питання, яке потребувало вирішення – це дозвіл на проектування 
спортивного комплексу. У той час (на початку 80-х рр. XX ст.) не прості були умови 
економічні, тому і спортивні комплекси, палаци культури небажано було проекту-
вати й будувати. Ми активно займалися цим питанням разом з Альбертом Гнато-
вичем – я тоді був на посаді проректора ХПІ – та слід відзначити, що велика роль 
у відкритті спеціальності належить Лабскіру Володимиру Михайловичу. Ми по-
чали піднімати громадськість, писати статті у різні газети, і, зокрема, у спортивну 
газету «Радянський спорт», в якій була опублікована інтегральна стаття про успіхи 
спортсменів Політеху на світових, європейських, республіканських змаганнях, не-
зважаючи на ту незначну базу, яка була у кафедри фізичного виховання. Ця стаття 
вимагала докорінного вирішення проблеми, і саме завдяки їй ми отримали дозвіл 
на проектування спортивного комплексу з басейном на 8 доріжок довжиною 50 м.

2. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ В НТУ «ХПІ» 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ  
ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Товажнянський Леонід Леонідович  –  Почесний  ректор 
НТУ  «ХПІ»,  радник  ректора,  голова  Вченої  ради НТУ  «ХПІ»,  член- 
кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни, заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки, Почесний академік Академії 
педагогічних наук України, академік Академії інженерних наук, ака-
демік Екологічної академії наук, академік Академії наук вищої школи 
України, кавалер орденів князя Ярослава Мудрого, доктор техніч-
них наук, професор.
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Таким чином, з огляду на неодноразові виступи преси і наше клопотання, 
Міністерство та Держбуд України вже були практично згодні й дозволили нам 
побудувати комплекс, але лише площею 6,5 тис. м2. Однак, цієї площі було не-
достатньо, для того, щоб зробити манеж, оскільки легкоатлетичні успіхи були 
великі. Виступали наші бігуни на різних дистанціях і були учасниками збірної 
УРСР. Тобто, стояло гостре питання зробити манеж довжиною хоча б 100 м, а за 
можливості 120 чи 140 м. І зробити басейн із довжиною доріжок 50 м, оскільки 
ми знаємо, часто пропонували провести проектування лише на 25 м. Ми були 
категорично проти цього. Приклавши до того значні зусилля, разом з Альбертом 
Гнатовичем, разом з нашим керівництвом інституту ми прийняли рішення, боро-
тися за збільшення площі спорткомплексу. І ми вирішили цю задачу – отримали 
спорткомплекс площею аж 13,5 тис. м2! Вся сьогоднішня краса нашого спортив-
ного комплексу стала безпосереднім результатом тієї боротьби, яку ми успішно 
здійснили. Звичайно, я навіть не припускав, що такий палац у нас потім з’явиться!

Все це нам вдалося зробити саме завдяки кваліфікованому складу виклада-
чів, де понад 55 %, чи під 60 %, були майстрами спорту, заслуженими майстрами 
спорту, олімпійськими призерами, призерами світових змагань.

Відкриття спеціальності. Сьогодні світовий підхід до спортивних тре-
нувань – це безперервна фізична підготовка, тому що тільки тоді успішна ро-
зумова діяльність студента з фізичним розвитком дає той «взірець», як кажуть, 
який необхідно. Іншого шляху немає. Розумієте, можна говорити про вихован-
ня, можна говорити про все, але якщо немає бази, підготувати висококласних 
спортсменів майже неможливо. Саме тому для відкриття спеціальності «Фізич-
на культура і спорт» в першу чергу була підготовлена матеріальна база. Склад-
нощів було дуже багато, розпочати вже з того, що і в Харкові, і в Києві багато 
десятирічь функціонують спеціалізовані інститути фізичної культури. Однак, ми 
активно продовжували свою наполегливу діяльність з відкриття спеціальності 
та організації прийому, а зараз ми бачимо, там не тільки бюджет є, але й контр-
акт, тобто бюджет там у межах десяти осіб, а група там практично завжди пов-
ноцінна – до тридцяти студентів.

Далі відіграє роль підготовка висококласних фахівців і їхні великі успіхи. 
Адже подивіться, обов’язково на міжнародних змаганнях: або золота, або сріб-
на, або бронзова медалі – одна-дві; на українських змаганнях, це як правило, 
так медалей шість різного ґатунку, на європейських – те ж саме. Розумієте, ось 
коли подивіться, призери-легкоатлети: чудова Вороніна у нас Олена – чемпіон-
ка світу, чемпіонка Олімпійських ігор!

Тому я вважаю, що досягнення нашої кафедри фізичного виховання – це 
унікальне явище, бо поєднує три чинники: матеріальна база, якість профе-
сорсько-викладацького складу, та природні здібності спортсменів. Так, Юшко 
Олексій Володимирович зараз завідувач кафедри, так він теж виріс у надрах 
цієї кафедри. А я його пам’ятаю, теж у чоботях, куфайці й шапці, коли вони бу-
дували спорткомплекс. Це історичне для Політеху досягнення, розумієте, ось 
це прагнення мати свою спортивну базу ще й у такому масштабі. Проект був 
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зроблений цього корпусу, його робив ДІПРОВНЗ, а підтримку ми отримали тоді 
з Альбертом Гнатовичем ще й у ректора Київського університету фізичної куль-
тури, тобто ми показали досягнення наших спортсменів у легкій атлетиці, в ар-
мспорті, бадмінтоні, настільному тенісі – і це подіяло. Ось коротко, що можна 
згадати без деталей.

Нині на кафедрі вже декілька осіб, які виросли з надр кафедри, захистили 
кандидатські дисертації. Це вже говорить про творче зростання цього колек-
тиву. І це, безумовно, не може не позначитися на результатах. Сьогодні, як ви 
бачите, ректор Сокол Євген Іванович повністю підтримує цю кафедру. Найго-
ловніше, що в тих мізерних резервах наших фінансів він знаходить час і кошти 
не лише на матеріальну базу, а навіть на продукти харчування для спортсменів. 
Це так важливо, бо люди, які тренуються, дуже багато енергії витрачають на 
підвищення спортивного стану. Євген Іванович, як колишній спортсмен, добре 
знає, що треба зробити для підтримки здоров’я і фізичного стану тих спортсме-
нів, які активно працюють у цій галузі.

Любов до спорту. Я сам активно займався волейболом, грав за збірну ін-
ституту. Грав і до цього. Навчався в технікумі у Слов’янську, грав за збірну мі-
ста, за збірну технікуму. Потім приїхав до Харкова і вже на першому курсі ХПІ 
відразу почав грати за другу, а потім – на третьому-четвертому курсі – грав і за 
першу збірну інституту. Займався спортом, громадською роботою, займався 
навчанням. Мені було легше трошки вчитися, тому, що я вступив після техніку-
му. У той час в ХПІ з волейболу було п’ять команд. П’ять команд! Починали п’ята 
і четверта – це першість інституту була. Потім на першість Харкова – серед ін-
ститутів міста. Наш Політех, залізничний, педагогічний інститут – ці всі по п’ять 
команд виставляли. І потім завершувалося у неділю грою перших команд. Ігрові 
види спорту люблять завжди! Зараз баскетбольна команда університету грає 
в суперлізі, так що, звичайно, спорт для нас – це все.

Побажання на майбутнє. Я, безумовно, хочу побажати кафедрі не втра-
тити того найсучаснішого рівня підготовки фахівців фізичної культури і спорту, 
не дивлячись на оточуючі події. Мається на увазі, у першу чергу, зміст дисциплін 
спеціальності. Життя йде вперед! 25 років тому були одні навчальні плани, а за-
раз вони зовсім інші. Були одні підходи у педагогіці, зараз інші. Щоб не втратити 
якість навчання. Тому що воно не може бути просто необхідним додатком для 
спортсмена, це поєднання має бути абсолютно органічним.

Всі, хто залишається працювати на кафедрі, обов’язково повинні займатися 
науковою роботою у своїх галузях, піднімати свій науковий рівень і потім впрова-
джувати це у навчальний процес, підвищуючи якість підготовки фахівців. Сьогод-
ні кафедра фізичного виховання щорічно випускає десь двадцять фахівців – це 
досить невелика кількість, і, виходить, що це майже індивідуальна підготовка.

Бажаю спеціальності завжди залучати для роботи на кафедрі людей ро-
зумних, талановитих, відданих спорту і дітям, але – особливо – терплячих. 
Ніколи не принижувати гідність студента, віддавати йому все, що 
ви знаєте, це місія найчистіша, найрозумніша, найталановитіша 
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й найблагородніша на Землі – Вчитель! Викладач! Ви повинні накопи-
чити знання на високому рівні та віддати це дітям, тому що від цього 
залежить їхня доля. Не бути байдужим до того, як сприймаються ваші 
знання. Ось такі основні побажання до цього урочистого дня.

Спорткомплекс. Ідея будівництва спорткомплексу виникла ще до мого 
приходу на роботу в ХПІ. Нажаль, роками його проектували, років десять на-
певно! Я прийшов і сказав: хлопці давайте побудуємо! І протягом двох років 
ми швиденько проект доопрацювали та вдосконалили. З вісімдесят п’ятого до 
дев’яностого року проблема була включити в план і отримувати фінансування. 
А гроші – ми їздили отримувати їх в Москву, тоді підпорядковувалися Москві, – 
ходили по міністерствах, збирали гроші. Москва направляла гроші до Києва, 
а Київ формував план. Потім ще одна проблема була: вибивати матеріали дефі-
цитні, а там і граніт, і мармур. Все було в дефіциті. Тоді проблеми були в усьому: 
і в фінансуванні, й у виділенні ресурсів, і в самій організації будівництва. Буді-
вельники не хотіли цим займатися – займалися ми своїми силами: матеріали 
привозили ми; заявки на все те, що повинні були робити будівельники, розмі-
щували ми; ліфти привозили ми, привозили підйомники всякі; щодня прово-
дили штаби; бетон везли ми на бетономішалку, укладали наші співробітники, 
студенти, будзагони. Проблеми були суцільні, але ми зуміли всі їх вирішити.

Тобто труднощі були в усьому, але ми впоралися успішно з цим, тому тепер, 
слава Богу, кафедра розвивається, з’являються наукові напрямки. Я це добре 
знаю: багато викладачів йдуть в аспірантуру, займаються наукою, захищають 
кандидатські дисертації, пишуть докторські дисертації. Наша кафедра знахо-
диться у тісному науковому зв’язку з цією кафедрою: їхні співробітники прихо-
дять до мене в аспірантуру з педагогіки, психології. Тимур Арабаджи, колишній 
капітан команди баскетболістів, під моїм керівництвом захистив дисертацію 
з педагогічних наук. Антон Рочняк, нинішній провідний форвард, нещодавно 
став кандидатом педагогічних наук. Під моїм керівництвом Тіняков Артем Олек-
сандрович пише докторську за темою лідерства у спорті. Окрім цього, я вже не 
буду перераховувати, співробітники кафедри фізичного виховання займаються 
написанням кандидатських дисертацій під керівництвом моїм і моїх викладачів 
з педагогіки, тобто ми знаходимося в тісному такому дружньому людському 
зв’язку з колективом цієї кафедри.

Романовський Олександр Георгійович – завідувач кафедри пе-
дагогіки та психології управління соціальними системами ім. ака-
деміка І. А. Зязюна, лауреат Державної премії України, член-корес-
пондент Національної академії педагогічних наук України, академік 
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Перспективи. Я дуже поважаю спорт, вважаю, що спорт це дуже важливе 
явище. Фізична культура повинна бути у людини, людина повинна обов’язково 
рухатися, ходити, бігати, чимось займатися у будь-якому віці.

Сьогодні спеціальності та кафедрі «Фізичного виховання» хотілося б поба-
жати, щоб випускники якомога більше займалися і готувалися, не жили вчо-
рашніми технологіями. Ось людина повинна розвиватися: якщо будівля – цей 
комплекс – може ще довго служити, ще не одне десятиліття, то якщо ти випус-
кник сьогоднішнього або вчорашнього дня і не працюєш над собою, над підви-
щенням своєї кваліфікації, то завтра ти вже нікому не потрібен. Весь час вчити-
ся, завжди розвиватися, не дарма наша кафедра має такий досвід. Я хочу щоб 
вони, молоді викладачі, випускники, не відставали, вони були вічними учнями, 
вдосконалювали технології коучингу, фасилітації, сучасних тренінгів.

Хочу побажати, щоб не втрачали зв’язок з нашою кафедрою, щоб не зазна-
валися, тому що людині властиво зазнаватися, думати: ось я закінчив, все я те-
пер «крутий», а ще не дай Бог захистив дисертацію, а як докторську так взагалі. 
Тобто, займатися саморозвитком, кожен день вчитися чомусь новому, підвищу-
вати свій рівень інтелекту. Спортсмени повинні володіти високим рівнем знань, 
вони не лише спортсмени, а насамперед, вони ж викладачі.

Випускники повинні бути чудовими викладачами, коучами як зараз при-
йнято говорити. І я це не перекладаю, якщо просто перекласти, то «коуч» це 
просто тренер. Але коуч як ми розуміємо, і я зараз ось презентую, кажу: «Треба 
займатися коучингом», тобто це не просто викладання, це спеціальне навчання 
студента-магістранта з підготовкою до виконання певних цілей і завдань, кон-
кретних! Не просто розповідати щось. А що треба зробити, щоб людина вирі-
шила такі-то завдання і з огляду на його індивідуальні особливості – це особливі 
взаємини викладача зі студентом. Тому у спорті, це як ніде, цей коучинг, цей на-
прямок підготовки повинен бути на найвищому рівні, при застосуванні найно-
вітніших технологій саморозвитку та підвищення інтелекту. Психологи сьогодні 
виділяють до десяти видів інтелекту: IQ, когнітивний інтелект, емоційний інте-
лект – зараз це найважливіше для будь-якого спортсмена-лідера, – коефіцієнт 
духовності, коефіцієнт життєвої енергії – як ні в кого у спортсменів має обов’яз-
ково бути – і, звичайно, коефіцієнт оригінальності. Наші спортсмени повинні 
комплексно займатися ось за цією системою, тоді вони будуть досягати мети 
й намагатися бути лідерами. Я бажаю випускникам не замикатися у своєму світі 
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лексу, лауреат Державної премії України, заслужений працівник фі-
зичної культури і спорту України, член Виконкому федерації легкої 
атлетики Харківської  області,  старший тренер України  з  легкої 
атлетики, професор НТУ «ХПІ», кандидат педагогічних наук.
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просто чистого спорту, чистий спорт вже вимагає величезного підвищення інте-
лекту, всіх видів інтелекту в комплексі. Ну ось тоді і буде результат!

Спорткомплекс. Я почав працювати в інституті з 1962 р. Спочатку працю-
вав викладачем. Тоді ми займалися на старій кафедрі. Головною перепоною на 
шляху розвитку кафедри на той час, була слабка матеріальна база. Вирішити цю 
проблему було моїм найголовнішим завданням, а саме – побудувати навчаль-
но-спортивний комплекс. Всі сили, які були у мене, я направляв на будівництво 
цього навчально-спортивного комплексу. Певною складністю для мене як ви-
кладача та тренера, було поєднання тренувань, проведення занять та вирішення 
цієї нагальної проблеми. На той час мої вихованки входили до збірної команди 
СРСР, чотири вихованця входили до збірної команди України.

Для того, щоб прискорити будівництво навчально-спортивного комплексу 
ми, разом з Леонідом Леонідовичем Товажнянським часто зустрічалися з ко-
респондентами газети «Радянський спорт», робили ставку на пресу. Ми напи-
сали лист до міністерства, нас підтримав тоді навіть Харківський обком партії. 
Мені довелося вісімнадцять разів їздити в Москву! У ті часи було складно по-
годжувати всі моменти майбутнього будівництва, але ми вирішили це питання. 
Я встигав тільки приїжджати й знову їхати, і дякуючи Зінаїді Олексіївні, яка мене 
підміняла, навчально-тренувальний процес не зупинявся.

Навчально-методичний напрямок діяльності та обрання на посаду 
завідувача кафедри. Але, мало того, я ще повинен був вести навчально-ме-
тодичну роботу зі старшими тренерами збірної команди України по областях; 
а серед них були дванадцять заслужених тренерів, а я ще не був тоді «заслуже-
ним»; і мені, звичайно, було з ними дуже важко, але тим не менше, я знайшов 
з ними спільну мову, у мене був керівник – Смелиш Леонід Йосипович, який 
мені допомагав. Ми разом проводили величезні семінари, запрошували інозем-
них тренерів. Я був особисто знайомий з провідними спортсменами світу, з яки-
ми я спілкувався, які мені давали інтерв’ю, наставляли мене, разом обговорюва-
ли навчально-тренувальний процес, ділилися досвідом.

Цікаво згадати, як прийшов час, коли раптом мене викликають, і пропону-
ють мені завідувати кафедрою, це сталося у 1978 р. Я, звичайно, був ошелеше-
ний. Секретар парткому Богомолов Сергій Іванович і Семко Михайло Федоро-
вич мене викликали і запропонували мені цю посаду. Тодішній ректор Киркач 
Микола Федорович також хотів, щоб я був завідувачем кафедри. Мене викли-
кали на партійний комітет, і я на партійному комітеті сказав: «Спасибі велике, 
я вам дуже вдячний, але є більш гідні люди». Мене вигнали з партійного комітету 
до приймальні й за мною вийшов Товажнянський Леонід Леонідович, який мені 
сказав: «Ти що хворий?». Тоді я повернувся і сказав: «Я подумав добре і я пого-
джуюся бути завідувачем кафедри». На той час я був старшим викладачем і не 
був членом партії, тобто це був рідкісний випадок.

З того часу ми почали швидко розвивати нашу кафедру та будувати спор-
тивний комплекс. На будівництві у нас була ціла команда – команда з будівниц-
тва. Штаб будівництва очолював Романовський Олександр Георгійович, а я був 
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як начальник на комплексі, нас було десь дванадцять чи тринадцять осіб, і все 
це були наші викладачі. Особливістю будівництва було те, що нам вдалося по-
єднати його з навчанням та тренуванням.

Найцікавіше те, що, коли я погодився бути завідувачем кафедри, мені дове-
лося збирати навколо себе людей надійних, працьовитих. Саме тоді я запросив 
Володимира Михайловича Лабскіра! Йому належить велика заслуга у вирішенні 
питання з організації навчального процесу на кафедрі. Вже тоді він був профе-
сіоналом, відмінним науковцем та викладачем, активним та дієвим. Наша ка-
федра постійно брала участь у семінарах у Москві, Мінську, Гомелі, Алма-Аті, 
Челябінську. Як згадаю куди ми їздили, де ми тільки не виступали! І всі ми по-
казували велич та результати наші, методику та практику тренувань, здорового 
харчування, викладання. Ми ініціювали цілу низку семінарів та конференцій. 
І якось на одному такому семінарі, на якому був присутній Товажнянський Л. Л. 
і ректор Костенко Ю. Т., раптом по його закінченню виникла ідея – але я боюся 
сказати у кого саме виникла ця ідея – але мені здається, у Костенка Ю. Т.: чому 
б нам не відкрити спеціальність з фізичного виховання у технічному вузі!

Відкриття спеціальності. Ми взялися за цю справу з Володимиром Ми-
хайловичем, нам було важко. На той час не було прикладу на теренах СНД, щоб 
у технічному інституті існувала спеціальність «Фізичне виховання і спорт». І ось, 
ми вирішили – запам’ятайте ці слова! – ми вирішили на межі спорту, інформа-
ційних технологій та менеджменту організувати цю спеціальність.

Звичайно, було складно формулювати навчальні плани. Чому було склад-
но? Тому що ні в кого не було таких навчальних планів, які б нам підходили, 
у нас були дуже великі ідеї. Було складно підготувати навчально-методичну ос-
нову спеціальності; але завдяки тому, що ми дуже багато їздили і виступали на 
конференціях, мали певний досвід, ми подолали ці труднощі.

Пам’ятаю, як ми оголосили перший набір на спеціальність «Фізичне вихо-
вання і спорт» в НТУ «ХПІ» – всі були здивовані. І коли я перший раз приїхав до 
ВАКу затверджувати навчальні плани, ніхто мені не вірив, як це у технічному 
ВНЗ – і раптом така спеціальність! Нам пощастило, доктор наук, яка вела це 
засідання, вона мене підтримала, тож підтримали всі. Нам вдалося затвердити 
ці навчальні плани. І ми змогли створити всі умови для першого набору студен-
тів на спеціальність. Були такі випадки, коли вступники навіть два роки чека-
ли, брали відпустку на рік, і щось ще придумували та чекали певний час, щоб 
вступити на нашу спеціальність. Бажаючих було дуже багато, а дали нам всього 
лише двадцять місць. Але сьогодні тільки на кафедрі вже працює чотирнадцять 
чи шістнадцять осіб – випускники нашої спеціальності.

Хотів би сказати, головний мій напрямок – це управління. Тому що, якби 
я цим не займався, то нічого цього напевно не було б. Мені насправді пощастило 
з ректорами, які були у нас. Багато дуже допомагав Товажнянський Л. Л., я йому 
дуже вдячний. Також дуже вдячний Костенку Ю. Т., який нам дуже допомагав 
фінансово, ніде і ні в чому нам не відмовляв. Романовський О. Г., який на той 
час був проректором, нам дуже допомагав у всьому тоді та допомагає й досі. 
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Мені в інституті всі допомагали, всі мені йшли на зустріч, через це управління 
для мене було головним. А зараз Сокол Євген Іванович прийшов, новий ректор, 
і він всі ці традиції, що були в ХПІ, він їх теж продовжує. Ми зараз отримали 
лижну базу в Лісопарку – «Політехнік» – відмінно розвиваємо. Ми не зупиняє-
мося, тому що для того, щоб ця спеціальність існувала і якомога більше давала 
університету, ми повинні якомога більше вкладати й розвиватися, чому? Тому 
що в даній ситуації, чим далі ми йдемо, тим все складніше й складніше стає 
з фінансуванням, тому сьогодні я вдячний всім тим, хто зі мною працював. І ось 
знаєте, я боюся навіть когось пропустити, ось знаєте? Сказати: ця людина нам 
не допомагала; я не можу навіть зустріти ту людину, яка б нам не допомагала! 
І найголовніше, що у міністерстві у нас були такі взаємини, що коли ми приїж-
джали, то ми потрапляли навіть до заступника міністра, уявіть: завідувач кафе-
дри потрапляв до заступника міністра!

Унікальність спортивного комплексу. У 1999 р. ми отримали державну 
премію за навчально-спортивний комплекс. Плани були цього комплексу одні, 
але ми у процесі своєї діяльності переробляли все на ходу. Ви не уявляєте, ДІ-
ПРОВНЗ від нас не знав куди бігти. Ось цього манежу великого не було; багатьох 
залів не було, тут були зали по шість метрів. І ми все це переробляли. І коли при-
їхала комісія, їм одразу сподобалося наше унікальне розташування всіх служб, 
усіх навчальних класів, приміщень і так далі і тому подібне. Тобто дуже багато 
ми зробили. Завдяки унікальності й раціональності ми виграли.

Мені навіть довелося виступати перед академіками архітектури для того, 
щоб переконати їх в унікальності нашого спорткомплексу. Пригадую, як мене 
в піт кидало, коли я перед ними виступав. Уявіть собі: сімнадцять або вісімнад-
цять об’єктів подано на державну премію в галузі архітектури, в тому числі – 
і наш інститут. Найстрашніше в моєму житті було, коли я перед ними виступав, 
ви можете собі уявити? Боже мій, завідувач кафедри фізичного виховання дово-
див цим колегам, тридцять осіб їх сиділо, про те, що це унікальна споруда, і так 
далі і тому подібне. Ну мені зараз смішно стає звичайно. Було чимало комісій, 
перевірок. Але результат був позитивний: ми отримали цю премію.

Коли я отримував диплом, я був дуже засмаглий. Кучма Л. Д. мені його вру-
чав особисто, і він сказав: «Це справжній будівельник!».

25 років спеціальності. Мені дуже важливо, що все таки двадцять п’ять 
років, задуматися, така дата, двадцять п’ять років спеціальності! Я часто згадую, 
як можна було зважитися – у той період, серед усіх цих інститутів фізкультури, 
які були проти мене, – зважитися на це. Я, звичайно, дуже радий, що в моє-
му житті це все сталося, я вдячний всьому колективу, який тут працював тоді 
та який працює сьогодні. Це треба обов’язково відзначати, щоб не забувати ці 
дати, чому? Тому що тільки так можна визначити, чи потрібна ця спеціальність 
у технічному вищому навчальному закладі. Я пишаюся цим колективом, 
цим Університетом, який дозволив нам це зробити, і який ми не підве-
ли! І я сподіваюся, що на цьому не закінчиться історія ані кафедри, ні 
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спеціальності, що з часом будуть виникати нові освітні напрямки у га-
лузі фізичного виховання.

У 1965 р., після закінчення Київського державного інституту фізичної куль-
тури, почалася моя трудова діяльність на кафедрі фізичного виховання ХПІ. Ба-
гата історія, висока репутація випускників, насичене спортивне життя студентів 
справило на мене велике враження. Ще більше вразило те, що у розпорядженні 
кафедри було тільки одне приміщення та відкритий спортивний майданчик. Ви-
явилося, що інститут орендував спеціалізовані спортивні споруди, розкидані по 
всьому місту. Секрет спортивних успіхів студентів ХПІ у таких умовах полягав 
у прогресивній формі організації навчально-виховного процесу, згідно з яким 
кожен студент мав право обирати той вид спорту, який йому подобався та вдо-
сконалювати спортивну майстерність протягом навчання, а після закінчення ін-
ституту – у секціях спортивного клубу ХПІ.

Вразила велика популярність серед студентів туризму та альпінізму. Особи-
сто для мене тренування туристів були зрозумілі, а альпіністів – загадкові. Вия-
вилося, що альпіністи проводили технічні тренування на темно-червоних стінах 
розбомбленого крематорію на міському кладовищі, а справжній альпінізм, за-
лежно від кваліфікації, – у Криму, на Кавказі, Памірі та Гімалаях.

Важливим аспектом діяльності кафедри були літні студентські спортив-
но-оздоровчі табори в урочищі Фігуровка (у Чугуївському районі) та Малому 
Маяку (під Алуштою). Для молодих викладачів робота у таборах була ефектив-
ним способом підвищення організаційно-виховної майстерності.

Питання спортивних споруд у ХПІ завжди було на порядку денному. Але тіль-
ки у 1975 р. прийшла радісна звістка про виділення міською владою ділянки на 
території майбутнього Молодіжного парку. З великим ентузіазмом кафедра по-
чала підготовчі роботи – ми вирубували хащі, вирівнювали площу для закладки 
спортивного комплексу, навіть встигли зробити чотири майданчика для волей-
болу (на той час саме волейбол був популярний серед студентів). З ними пов’я-
зана трагікомічна ситуація. В один із днів студенти сповістили, що на майданчики 
заїхав бульдозер і почав їх руйнувати. Це була трагедія!!! Ми негайно почали ре-
агувати на це, телефонували керівництву інституту та адміністрації міста. Вияви-
лося, що цю територію перепланували віддати для будівництва двоповерхового 
гаража обкому партії, а нас не сповістили, тому що не чекали від нас такої бу-
дівельної спритності. Комедія почалася тоді, коли бульдозер копнув авіабомбу 

Блізнецова Зінаїда Олексіївна  –  доцент  НТУ  «ХПІ»,  відпові-
дальна  за  навчально-виховну  роботу  на  кафедрі  фізичного  вихо-
вання, провідний фахівець з легкої атлетики.
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вагою 250 кг саме під нашими волейбольними майданчиками. Одразу приїхали 
військові, людей евакуювали, з бомбою робили якісь маніпуляції. Молоді викла-
дачі, у тому числі і я, побігли дивитись. Фантазія запрацювала! Коли бомбу вивез-
ли, почалась бурхлива радість, і погублені майданчики були забуті.

Цей випадок був важливим лікбезом для кафедри – без узгодження с ком-
петентними організаціями стримувати свій ентузіазм або направляти його спо-
чатку на узгоджувальні процедури.

Молодий на той час, амбітний та харизматичний завідувач кафедри Любі-
єв А. Г. створив ініціативну групу викладачів, яку очолив молодий інженер-ви-
пускник ХПІ, талановитий легкоатлет Рибалко С. А. З того моменту робочий 
день завідувача завжди починався з «будівельних» питань.

За два роки був споруджений стадіон. Беручи до уваги специфіку виді-
леної території, актуальними інструментами були лопати, ломи, ноші та руки 
студентів і викладачів. Будматеріалами й технікою опікувались відповідні від-
діли інституту. Таким же методом «народного будування» був споруджений 
навчально-спортивний комплекс ХПІ, удостоєний у 1999 р. державної премії 
з архітектурі та будівництва у номінації «Рівень функціонального призначення».

Будівництво комплексу почалося у 1985 р. урочистою процедурою заклад-
ки так званого «наріжного каменю» (у бетон, яким залили першу колону, рек-
тор Киркач М. Ф. кинув монету) – така старовинна процедура гарантує успіх! 
У 1991 р. на святі відкриття спорткомплексу за старовинною традицією, пов’я-
заною з Нептуном, студенти-спортсмени під гучні оплески урочисто «закинули» 
ректора Костенка Ю. Т. та завідувача кафедри Любієва А. Г. до п’ятдесятиметро-
вого басейну, наповненого прозорою, іскристою водою!

Минуло майже тридцять років, але почуття зачарованості, захоплення та 
великої вдячності усім, хто вкладав свою енергію у будівництво, не проходить. 
Виконуючи обов’язки заступника завідувача кафедри, я була обізнана, які труд-
нощі та перешкоди виникали кожний день і навіть час. Декілька разів будівниц-
тво було на грані консервації. Спасав метод народного будування та ентузіазм, 
помножений на спортивну волю до перемоги. Коли будівельники залишали 
об’єкт, студенти та співробітники інституту згідно з графіком штабу будування 
виконували так звані підсобні роботи, а сам об’єкт ретельно охоронявся сила-
ми народної дружини, поки керівництво інституту добивалось фінансування на 
подальше будівництво.

«Будівельний етап» кафедри дав старт новим напрямкам діяльності. Рибал-
ко С. А., після закінчення заочно факультету фізичного виховання Харківського 
педагогічного інституту, пройшов конкурс на посаду викладача фізичного вихо-
вання. Його приклад надихав спортсменів високого класу, випускників не тіль-
ки ХПІ, отримувати педагогічну освіту. Так збіглося, що саме у цей період у ви-
кладацькому складі була зміна поколінь. Штат кафедри поповнився молодими 
викладачами, які мали високу спортивну кваліфікацію, два дипломи про вищу 
освіту (технічну та педагогічну), а також загартування труднощами будівництва 
спортивного комплексу. Вони значно підняли інтелектуальний рівень кафедри, 
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що породило ідею відкриття спеціальності: спортивний менеджмент та інфор-
маційні технології у спорті. Вони ж послужили моделлю випускника. На той час 
інститут вже одержав статус національного університету, що давало право від-
кривати гуманітарні напрямки освіти.

1994 р., на мій погляд був зірковим для кафедри – 1 вересня ми урочисто 
зустріли перший набір студентів на спеціальність у стінах прекрасної спортив-
ної споруди – навчально-спортивного комплексу НТУ «ХПІ». Наші першокурс-
ники – вже тоді спортсмени високої кваліфікації – на засіданні кафедри позна-
йомились з викладачами, та кожний з них презентував свої надії на майбутнє! 
Через п’ять років ще більш урочисто були вручені перші дипломи.

З введенням в експлуатацію спортивного комплексу розпочався складний 
процес створення оптимального використання його можливостей не тільки для 
навчально-виховного процесу студентів та оздоровлення працівників інститу-
ту, але й для забезпечення самофінансування. Як лаконічно висловився рек-
тор Костенко Ю. Т. на засіданні кафедри, присвяченому офіційній здачі об’єкту 
(само собою – з недоробками): «Поздоровляю вас! Але тепер, хлопці, заро-
бляйте самі, а ми вам допоможемо!» (28 років пройшло, а у моїх вухах звучить 
м’який голос з гумористичними нотками).

Кафедра опанувала і цей напрямок діяльності, твердо відстоюючи пріори-
тет навчального процесу над спокусами ринкової економіки в умовах «лихих 
дев’яностих». Перша зустріч іноземної делегації на чолі з ректором, перші між-
народні змагання, перші міжнародні виставки, численні науково-промислові 
виставки – на одній з них був присутній президент України – було багато хви-
лювань та вражень. Потім прийшов досвід та адаптація до нових економічних 
умов. Це, у свою чергу, підняло на новий якісний рівень проведення спортив-
но-масових заходів у межах традиційної комплексної Спартакіади інституту, 
набули популярності спортивні свята факультетів. У позанавчальний час наші 
викладачі освоїли практику спортивно-оздоровчої роботи з населенням. Посту-
пово наш комплекс ставав красенем не тільки зовні.

У 2000 р. кафедра урочисто відзначила свій п’ятдесятирічний ювілей та де-
сятиріччя побудови спортивного комплексу. До цих святкувань ми довго готува-
лися. Великий досвід проведення масштабних заходів, творчий підхід до сцена-
рію, особлива увага до почесних гостей, дозволили нам не тільки презентувати 

Лабскір Володимир Михайлович  –  професор,  кандидат  пе-
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ний  секретар Харківського  областного  відділення  Національного 
олімпійського комітету України, майстер спорту, чемпіон України 
з фехтування серед ветеранів, відповідальний за навчально-вихов-
ну роботу на кафедрі фізичного виховання  і зі  студентами спеці-
альності «Фізичне виховання».
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досягнення кафедри, але й достойно віддячити тим, хто вкладав свою енергію 
у розвиток кафедри та спеціальності.

Історія створення спеціальності. 1994 р. відкрилася спеціальність «Фі-
зичне виховання». Вона відкрилася у зв’язку з тим, що спортивний комплекс 
був побудований для студентів усіх спеціальностей, а також, особливо, для 
спеціальності, якої в вищих навчальних закладах України ще не було. Вперше 
в Україні відкрилася спеціальність фізичного виховання у закладі вищої осві-
ти технічного профілю. Основну ідею відкриття спеціальності надали ректор 
університету – Костенко Ю. Т. і проректор Товажнянський Л. Л. Це виявилося 
досить важкою справою – відкрити спеціальність! Дуже велика організаційна 
робота була проведена! Робота була поділена на декілька напрямів. Основний 
напрям – це спортивно-технічний, тобто підготовка фахівців, які б одночас-
но мали кваліфікацію за двома напрямками – спортивним і технічним. Треба 
було розробити навчально-методичний напрям, всі навчальні плани, програми, 
забезпечення дисциплін, тексти лекцій, конспекти. Загалом було розроблено 
46 нових дисциплін. Фактично час початку – 1994 р., і все це нам треба було пе-
реробити за методиками Міністерства освіти і науки України за 1996–1997 рр. 
Все це було підготовлено. Перший набір складався з 21 студента.

Необхідно зазначити, що відкриття спеціальності було б неможливим, якби 
в університеті не було унікального спорткомплексу. Будівництво та відкриття 
спорткомплексу було дуже великим святом, таким, що запам’яталося присут-
нім на все життя. На святі відкриття було все керівництво, були представни-
ки факультетів, представники всіх кафедр. Це особливе свято було для всіх, бо 
ми ж його будували. Пам’ятаю бригаду Юшка! Перша черга будівництва була 
манеж, спортзали і навчальні кабінети, а потім відкрили басейн, вже через рік. 
У мене був випадок, коли треба було їхати на бетонний завод, з заводу перево-
зити спеціальними машинами бетон, і дивитися, щоб його вкладали на підлогу 
манежу відповідно до технічних умов. А працівники не клали ніколи таку підло-
гу, тому необхідний був контроль за роботами, щоб були дотримані високі тех-
нічні умови щодо нанесення та заливання бетону. Тому наш спорткомплекс – це 
основа нашої спеціальності.

Відкриття спеціальності було пов’язано з її документальним оформленням. 
Фактично ми самі розробляли методики. Це ж нове було. Ніхто не знав, як роби-
ти, йшли до мене наші співробітники консультуватися, а я відповідав: «Роби са-
мостійно, роби так, щоб було добре для тебе та для викладання». Та вони зроби-
ли! Ми замислювали, що буде дві спеціальності одночасно. Ідея була у поєднанні 
фізичного виховання з тими спеціальностями, які вже існували, це мислилося як 
педагогічна спеціальність. Або що це буде технічна спеціальність. Так, чого ми тут 
тільки не придумували – факультетів же багато – думали, як поєднати фізичне 
виховання з тими спеціальностями, що були в ХПІ. З одного боку, як педагогічна 
спеціальність, а з іншого – технічна спеціальність. І в нас це вийшло!

Під час першого набору студентів на спеціальність, ми не знали, як саме його 
проводити. Як оцінювати тих, хто мав великі розряди, спортивні досягнення. 
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Спортивна майстерність – за цим нормативом можна було прийняти студента, 
який має високі показники саме у спортивних нормативах. Перший конкурс був 
80 осіб чи дещо менше, що важко собі нині уявити. 80 бажаючих, а місць було 
лише 20! Дуже серйозний у нас був підхід до викладання дисциплін, серед яких 
викладався також і цикл медико-біологічних дисциплін. Наші студенти отримува-
ли фактично чудову освіту, знали біохімію, біологію, анатомію, фізіологію, основи 
медичних знань. Важливі дисципліни, для життя, для роботи. Дуже цікаво, що ба-
гато наших випускників працюють у багатьох країнах світу: Голландії, Німеччині, 
Росії, Білорусі, Молдові, Великій Британії. Крім того, викладалися дисципліни гу-
манітарного напрямку: історія, філософія, психологія, а також три-п’ять техніч-
них дисциплін. Зрозуміло, що обов’язковою була фізична підготовка.

Перспективи. Хотілося б, щоб наша спеціальність залишалася актуальною 
і сьогодні, і завтра. Скоріше за все, так і буде, судячи з конкурсних наборів на 
навчання. Я вважаю, що наступне покоління викладачів продовжить ідеї, закла-
дені при організації спеціальності. Адже, нині ідеї, які були реалізовані моїми 
колегами-засновниками, продовжують втілюватися в життя та розвиватися но-
вим поколінням викладацького складу. Сьогодні сюди приходять нові люди, які 
роблять свій внесок, створюють нові умови для розвитку. Знаю, що на спеці-
альності з’явився науковий гурток, напрямок більше пов’язаний з біохімією, пе-
дагогічно-психологічний напрямок також швидко розвивається, розвивається 
й менеджмент. Саме на стику традицій і всього нового відбувається подальший 
розвиток спеціальності.

Я основні моменти відмічу:
 � поява спеціальності – закономірний підсумок розвитку кафедри фізич-

ного виховання в університеті;
 � поява спеціальності змінила кафедру, підняла її значущість, змусила під-

вищити професіоналізм, істотно підвищила роль спорту у процесі освіти і вихо-
вання фахівців інженерного профілю;

 � значення фізичного виховання, спорту і здорового способу життя у су-
часному суспільстві постійно зростатимуть, кафедра повинна залишатися ліде-
ром у формуванні цих напрямів у менталітеті студентів і випускників закладів 
вищої освіти.

Наївно припускати, що спеціальність «Фізичне виховання» з’явилася 
у програмі університету спонтанно, тільки за бажанням одного або декількох 

Толстунов Олег Якович  –  старший  викладач  кафедри  фі-
зичного  виховання  (1984–2014  рр.),  суддя  національної  категорії 
з  бадмінтону,  голова  правління  спортивного  клубу  «Політехнік» 
НТУ «ХПІ» (1992–2014 рр.), працював на спеціальності «Фізичне ви-
ховання», запровадив бадмінтон як одну зі спортивних спеціаліза-
цій в НТУ «ХПІ»
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ентузіастів. Багаторічний розвиток кафедри фізичного виховання і ставлення до 
спорту в ХПІ створили сприятливі умови для цього. Кафедрі 70 років, і при її 
створенні була закладена унікальна на ті часи місія – розвивати фізичні здібно-
сті студентів, навички здорового способу життя методами спортивного вдоско-
налення, а не загальної фізичної підготовки. Думаю, заслуга в цьому належить 
керівникам ХПІ того часу і першим завідувачам кафедри. Практично відразу 
після створення кафедри були організовані змагання – Спартакіада ХПІ. Відтоді 
щорічно проходять змагання за програмою Спартакіади. Не лише кафедра фі-
зичного виховання, але й деканати, і ректорат заохочували студентів займати-
ся спортом. Звичайно, така «політика» принесла відповідні результати: заняття 
спортом стало престижним; у ХПІ з’явилися спортсмени європейського і сві-
тового рівня; учасники і призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи.

Я до вступу в ХПІ спортом не займався, але як потрапив на заняття фізич-
ного виховання, захотів самоудосконалюватися. Завдяки чудовому викладачеві, 
Миколі Васильовичу Самойленку, на енергомашинобудівному факультеті спорт 
був невід’ємною частиною навчання й виховання. Наскільки я знаю, всі ректо-
ри ХПІ вважали спорт обов’язковою частиною інженерної освіти й виховання. 
Дуже багато зробив для розвитку спорту в інституті завідувач кафедри фізично-
го виховання Грязнов Георгій Васильович. Поступово змінювався викладацький 
склад кафедри фізичного виховання, до колективу увійшли колишні випускники 
ХПІ, які активно займалися спортом і вирішили присвятити йому своє подаль-
ше життя. Але для цього випускникам технічного ВНЗ необхідно було отримати 
педагогічну освіту.

Ідея створення спеціальності, яка була б пов’язана із фізичним вихованням 
«носилася у повітрі». Вона здавалася природною, незважаючи на консерватизм 
Міністерства освіти України і Комітету з фізичної культури і спорту при Раді Мі-
ністрів України. Вирішальна роль у створенні в університеті нашої спеціальності 
належить Любієву Альберту Гнатовичу. За підтримки ректорату й колективу ка-
федри йому вдалося не лише започаткувати в межах університету спеціальність 
«Фізичне виховання», але й отримати державне замовлення на підготовку фахів-
ців цього профілю. Робота була виконана дуже велика. Для нової спеціальнос-
ті необхідно було створити нормативну базу, написати й затвердити навчальні 
плани, створити викладацький колектив, організувати місця проведення занять 
і проходження практики, погоджувати розклад занять з тренувальним проце-
сом. Дуже допомогло будівництво і здача в експлуатацію нового спортивного 
комплексу «Політех».

Як і будь-яка інша справа, спеціальність вимагала постійної уваги, оновлен-
ня навчальних програм, коригування через зміни вимог до фахівців і підготовки 
абітурієнтів. Змінюються критерії оцінок роботи вищих навчальних закладів, 
умови роботи й вимоги до викладацького складу, підготовка випускників шкіл. 
Кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» вдалося успішно долати ці труднощі 
й залишатися лідером у підготовці фахівців, які поєднують фізичне виховання 
з базовою інженерною освітою.
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Важливо не лише те, що кафедра фізичного виховання створила і продов-
жує навчання за спеціальністю «Фізична культура і спорт», але й те, що ство-
рення спеціальності допомогло кафедрі у професійному зростанні, підвищенню 
значущості спорту в житті університету. Значення й вплив кафедри фізично-
го виховання НТУ «ХПІ» на виховання сучасного фахівця у технічному вищому 
навчальному закладі є унікальним. Я впевнений, що і надалі колектив кафедри 
буде лідером і прикладом для інших кафедр цього профілю. Мої найкращі поба-
жання вам, колеги, усьому колективу кафедри і, звичайно, Альберту Гнатовичу!

Коли мова заходить про спортивний комплекс Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут», я завжди згадую один і той 
самий випадок із власного життя.

У ті далекі часи, коли я ще був молодим співробітником нашого інституту, 
інститут постійно щось будував, і мене як й багатьох інших, досить часто на-
правляли на будівництво цих споруд, серед яких був і спортивний комплекс. 
Працювали на будівництві зазвичай два-три місяці на рік. Одного разу на робо-
ти від електромашинобудівного факультету, де я на той час працював, до спорт-
комплексу було відряджено дванадцять осіб. Нам випало «щастя» працювати 
у третю зміну (десь з 23:00), коли на будівництво вантажівками завозили цеглу. 
Саме цю цеглу ми і мали розвантажувати.

Випадок, про який я хочу розповісти, відбувся першого ж дня, тобто прак-
тично вже вночі. Біля одинадцятої ми зібралися у штабній кімнаті (мабуть то 
був якийсь вагончик), де нас повинні були записати, проінструктувати та при-
значити до роботи. Почали з переклички. Назвали перший факультет (зараз вже 
не згадаю який, та й мова не про нього), зазначили, що повинно бути десять 
осіб, поцікавилися, скільки є у наявності. Виявилося, що на будівництво спорт-
комплексу від того факультету прибуло десь три-чотири особи. Перевірка на-
явності представників інших факультетів показала майже таку ж саму картину 
(третя зміна!). Коли черга дійшла до електромашинобудівного факультету, то 
з дванадцяти осіб у наявності виявилося саме дванадцять. Такий результат для 
керівників штабу будівництва спорткомплексу був досить несподіваним, однак 
роботу знайшли всім.

Це вже значно пізніше стало зрозуміло, що кількість співробітників, яких за-
мовляли для виконання робіт, визначали саме з урахуванням низької явки. Але 
на електромашинобудівному факультеті ставлення до доручень декана, яким на 

Кіпенський Андрій Володимирович – декан факультету со-
ціально-гуманітарних технологій, академік ряду вітчизняних і за-
рубіжних  академій,  професор  кафедри  промислової  і  біомедичної 
електроніки, професор кафедри фізичного виховання, доктор тех-
нічних наук.
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той час був доцент Ткаченко Анатолій Миколайович, було зовсім іншим. Те, про 
що нас, молодих, просив «папа Толя» – саме так ми називали нашого декана 
проміж собою – або що доручав, було для нас майже законом. Не виконати до-
ручення декана було неможливо. І це не тому, що його боялися, хоча на той час 
від декана для нас багато що залежало, просто ми дуже поважали нашого «папу 
Толю». Зі свого боку Анатолій Миколайович у ставленні до усіх своїх підлеглих 
був завжди чемний та справедливий.

Після випадку, про який я розповів вище, мені довелося ще два-три рази пра-
цювати на будівництві спортивного комплексу. Кожного разу ми з товаришами 
міркували про те, як було б гарно знов стати студентами, щоб мати можливість 
у цьому чудовому спорткомплексі (а те, що він буде саме чудовим, сумнівів у нас 
ніколи не було) займатися спортом, зміцнювати своє здоров’я, здобувати нові 
спортивні перемоги. Але ми чудово розуміли, що наш студентський час вже сплив 
і скористатися результатами нашої праці зможуть лише нащадки – студенти май-
бутніх поколінь. А задля майбутнього не шкода було ані сил, ні часу.

2.2 Організація навчально-виховного процесу з підготовки 
фахівців за спеціальністю «Фізична культура і спорт»

У 1994 р. після відкриття спеціальності «Фізичне виховання» завідувач ка-
федри Любієв А.Г. став приділяти більш велику увагу навчально-виховному 
процесу. Його заступником з питань організації навчально-виховного процесу 
було призначено одного із засновників спеціальності – професора, кандидата 
педагогічних наук Лабскіра Володимира Михайловича.

На першому етапі організація навчального процесу вимагала дуже багато 
уваги через те, що вперше в Україні була зроблена спроба створити нову спор-
тивну спеціальність, пов’язану з комп’ютерними технологіями та менеджмен-
том. Була ідея, але необхідно було розробити нові навчальні плани, нові дисци-
пліни. На кафедрі під керівництвом професорів Любієва А. Г. та Лабскіра В. М. 
була сформована ініціативна група, до якої входили доцент Близнєцова З. О. 
та викладач Бубнов В. О., і робота «закипіла». Були розроблені правила прийо-
му на спеціальність (співбесіда й спортивні нормативи) та перший навчальний 
план, який складався з 42 дисциплін. Серед них були «традиційні» для спеці-
альності «Фізичне виховання» анатомія, фізіологія, теорія і методика фізично-
го виховання і спорту, історія спорту і олімпійського руху, педагогіка, психо-
логія, валеологія, а також «інноваційні» дисципліни: вища математика, фізика, 
інформатика, менеджмент, інженерна графіка, прикладна механіка, економіка 
виробничо-підприємницької діяльності, електротехніка і основи електроніки, 
стандартизація та метрологія, політична історія, державне право, політеконо-
мія. Всі дисципліни поділялись на три блоки: соціально-гуманітарні дисципліни, 
природничо-наукові й інженерні дисципліни та спеціальні дисципліни, до кож-
ного з яких було також включено по одній вибірковій дисципліні.
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Заняття на спеціальності в основному проводили професори Любієв А. Г. та 
Лабскір В. М., доцент Близнєцова З. О, викладачі Блошенко О. І., Борейко Н. Ю., 
Бубнов В. О., Казак В., Петренко В. І., Родигіна В. П, інженер Кучеренко-Щебли-
кіна М. В.

Першого року на спеціальність був зарахований 21 студент (бюджетна фор-
ма навчання), але з кожним роком спеціальність розвивалась та розширювалась, 
приходили нові й нові студенти. У 2004 р. спеціальності необхідно було пройти 
первинну акредитацію, саме тоді до викладацького складу приєднались кандида-
ти педагогічних наук Блещунова К. М. та Горлов А. С. У цей же час навчання за 
спеціальністю стало проводитися за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
бакалавр (4 роки), спеціаліст (1,5 роки), магістр (2 роки). Але через реформу вищої 
школі у 2017 р. відбувся останній випуск спеціалістів. У 2017 р. на спеціальність 
«Фізична культура і спорт» були зараховані студенти-іноземці: сім студентів з Тур-
кменістану й Узбекистану; у 2018 р. набір поповнили іноземці з Марокко і Тунісу.

У 2013 р. відбувся перший набір на прискорену форму навчання на рівні 
«бакалавр». З часом, у зв’язку зі змінами у вищій школі України, змінилась га-
лузь знань: з «Фізичне виховання, спорт і здоров’я» на «Освіта», а також зміни-
лась назва спеціальності на «Фізична культура і спорт». У навчально-виховний 
процес впроваджується компетентнісний підхід; до викладання дисциплін за-
прошується професор Козіна Ж. Л., до атестації випускників — професор Єрма-
ков С. С. і доцент Баламутова Н. М.

У 2014 р. кафедра пройшла вторинну акредитацію й отримала ліцензію 
на навчання 60 бакалаврів, 30 спеціалістів, та 20 магістрів. У 2016 р. відбувся 
перший набір на заочну форму навчання рівня «спеціаліст», в наступному році 
здійснили набір на рівень «магістр».

Завідувач кафедри фізичного виховання Юшко Олексій Володимирович  
та заступник завідувача з навчально-виховної роботи зі студентами 
спеціальності «Фізична культура і спорт» – Борейко Наталя Юріївна
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Навчально-виховний процес кожного навчального року починається з на-
бору абітурієнтів, проходження творчого конкурсу «Спортивні нормативи», 
який проводився вже 25 разів. Цей конкурс має свої традиції і складається 
з певних видів програми з легкої атлетики, плавання та гімнастики. Абітурієнти 
мають виконати комплекс вправ, до якого входять: біг на 100 м, стрибок у дов-
жину з місця, човниковий біг 4х9 м, плавання на 50 м та на вибір або плавання 
12 хвилин, або біг 1000 м (чоловіки) та 800 м (жінки), а також вправи на силу 
рук – або згинання-розгинання рук від підлоги або вис на перекладині (жінки), 
«підтягування» (чоловіки). З 2018 р. проводяться змагання «Весняні старти», які 
дозволяють майбутнім абітурієнтам ще до вступу спробувати свої сили у зма-
гальних умовах перед основним випробуванням.

Переможці «Весняних стартів»

Підготовка фахівців за спеціальністю «Фізична культура і спорт» прово-
диться системно і включає в себе організацію навчально-виховної діяльності, 
в основу якої покладено органічну єдність і взаємозв’язок викладання педагога 
і діяльність студента, спрямованих на досягнення цілей навчання, розвитку осо-
бистості студента, його підготовки до професійної діяльності.

Навчальний процес на спеціальності «Фізична культура і спорт» відбува-
ється у різних корпусах НТУ «ХПІ», але дисципліни професійного спрямуван-
ня найчастіше викладаються у навчально-спортивному корпусі № 1, де є п’ять 
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навчальних аудиторій, одна із яких оснащена комп’ютерами. Крім того, там 
є спортивна лабораторія, спортивні зали для занять баскетболом, волейболом, 
фітнесом і настільним тенісом, а також легкоатлетичний манеж, басейн, тенісні 
корти, стадіон, футбольне поле, тренажерний зал – все для того, щоб створити 
комфортні умови для проведення занять.

За час існування спеціальності «Фізична культура і спорт» було розроблено 
п’ять поколінь навчальних планів бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Це пов’я-
зано зі змінами, які відбувались у вищий школі та освітній галузі. Так, спочатку 
кафедра готувала бакалаврів, спеціалістів та магістрів денної та заочної форм 
навчання. А зараз – відповідно до розроблених новітніх стандартів підготовки 
фахівців з фізичної культури та спорту – створені освітні програми підготовки 
бакалаврів і магістрів.

Керівництво кафедри фізичного виховання, 2012 р.  
зліва направо: Борейко Н.Ю., Любієв А.Г., Колісніченко А.О., Глядя С.О.

Особливостями освітньої програми бакалавра спеціальності «Фі-
зична культура і спорт» є: засвоєння загально-культурних та професійних 
знань для успішного вирішення професійних завдань; забезпечення фізичної, 
психологічної та професійної готовності фахівця за рахунок впровадження дис-
циплін гуманітарного та професійного циклів; використання традиційних та 
інноваційних технологій для ефективного забезпечення результатів навчання; 
використання системного підходу для формування загальних та фахових ком-
петенцій фахівців у сфері фізичної культури й спорту; залучення студентів до 



92

Фізична культура і спорт харківського політеху

проведення спортивно-масових та навчально-виховних заходів з різних видів 
спорту; забезпечення готовності до поглиблення базових знань за допомогою 
самоосвіти; набуття досвіду практичного виконання професійних обов’язків під 
час проходження навчальних практик.

Фахові компетентності, які передбачає освітня програма бакалав-
ра: здатність використовувати під час навчання та виконання професійних ви-
дів робіт основ медичних знань, надати долікарську допомогу особам під час 
виникнення у них невідкладних станів та патологічних процесів в організмі; 
здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань 
знань про будову тіла людини та механізми життєдіяльності її організму, фізі-
ологічні та біохімічні основи адаптації до фізичних навантажень різної спрямо-
ваності; здатність використовувати під час навчання та виконання професійних 
завдань базові знання з теорії і методики фізичного виховання; здатність засто-
совувати систему знань із загальної теорії і методики спортивної підготовки; 
здатність до загальної орієнтації у застосуванні основних теоретичних положень 
та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності; здатність використо-
вувати під час навчання та виконання професійних завдань базових знань з тео-
рії і методики фізкультурно-спортивної реабілітації; здатність використовувати 
під час навчання та виконання професійних завдань базових знань з історичних 
закономірностей та особливостей розвитку фізичної культури і спорту; здат-
ність використовувати різні методи та прийоми навчання, виховання та соціа-
лізації особистості; здатність використовувати в роботі необхідні комп’ютерні 
програмні продукти; здатність здійснювати виміри у відповідності до метроло-
гічних вимог, біомеханічний аналіз, синтез, моделювання фізичних вправ та ке-
рування рухами людини; здатність визначати закономірності, розвиток і форми 
психічних проявів людини, а також формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації 
особистості; здатність використовувати під час навчання та виконання про-
фесійних завдань базові знання із загальної теорії здоров’я та здатність до ін-
тегрування знань про принципи, шляхи та умови ведення здорового способу 
життя; здатність організовувати діяльність та забезпечувати ефективне управ-
ління окремими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту; здатність здійс-
нювати підприємницьку діяльність у сфері фізичної культури і спорту; здат-
ність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар; 
здатність здійснювати науково-дослідну діяльність у сфері фізичної культури 
і спорту; здатність розв’язувати практичні проблеми за невизначених умов в ок-
ремих напрямах фізичної культури і спорту; здатність до обґрунтування і ви-
бору комплексу технічних засобів, організації інформаційної бази, визначення 
складу програмного забезпечення, використання інформаційної технології зби-
рання, реєстрації, накопичування та обробки даних для управління і прийняття  
професійних рішень.

Особливостями освітньої програми магістра спеціальності «Фі-
зична культура і спорт» є: забезпечення фундаментальними знаннями і прак-
тичними навичками з організації навчального, змагального, науково-дослідного 



93

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ В НТУ «ХПІ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
І СПОРТ» ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

процесів та практичними навичками ефективного прийняття управлінських рі-
шень у сфері фізичної культури і спорту; використання традиційних та іннова-
ційних технологій для ефективного забезпечення результатів навчання; викори-
стання системного підходу для формування професійних компетенцій фахівців 
у сфері фізичної культури і спорту; залучення студентів до проведення спортив-
но-масових та навчально-виховних заходів з різних видів спорту; забезпечення 
готовності до поглиблення базових знань студентів за допомогою самоосвіти; 
набуття досвіду практичного виконання професійних обов’язків під час проход-
ження навчальних практик; забезпечення лідерських якостей, психологічної та 
професійної готовності студента до організаційної та управлінської діяльності 
у сфері фізичної культури і спорту.

Фахові компетентності, які передбачає освітня програма магі-
стра: знання з цілепокладання, планування, проведення та оцінювання сис-
теми фізичної культури та спорту, відповідно до потреб суспільства; здатність 
аналізувати, систематизувати та узагальнювати отриману інформацію з літе-
ратурних джерел та інтернет ресурсів; здатність організовувати та управляти 
діяльністю спортивних споруд, спортивних клубів, навчально-оздоровчих та 
спортивних організацій, організації діяльності ДЮСШ, рекреаційних та фітнес 
закладів; здатність організовувати систему контролю харчування під час тре-
нувань та змагань; здатність розв’язувати практичні проблеми за невизначених 
умов в окремих напрямах фізичної культури і спорту; здатність здійснювати 
науково-дослідну діяльність у сфері фізичної культури і спорту; здатність вико-
ристовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар; здатність 
до обґрунтування і вибору комплексу технічних засобів, організації інформацій-
ної бази, визначення складу програмного забезпечення, використання інфор-
маційної технології збирання, реєстрації, накопичування та обробки даних для 
управління й прийняття професійних рішень; здатність до ділового спілкуван-
ня, адекватного сприймання і здійснення ефективного психологічного впливу 
на членів групи, подолання труднощів у сфері спільної діяльності, розв’язання 
конфліктів; здатність розробляти плани спортивно-масових заходів; знання 
основних категорій педагогіки вищої школи, методів педагогічних досліджень 
у вищій школі, розуміння побудови системи вищої освіти в Україні та напря-
мів її розвитку; здатність визначати шляхи розвитку системи фізичної культури 
та спорту, діагностувати різні аспекти маркетингової діяльності, здійснювати 
маркетинговий аналіз та прогнозування в галузі фізичної культури та спорту; 
здатність до реалізації управлінського процесу з використанням інноваційних 
технологій менеджменту; здатність організовувати діяльність та забезпечувати 
ефективне управління окремими суб’єктами сфери фізичної культури і спор-
ту; здатність здійснювати підприємницьку діяльність у сфері фізичної культу-
ри і спорту; встановлювати критерії, за якими організація визначає подальші 
напрямки розвитку рекреаційної діяльності; здатність організувати навчаль-
ний процес, наукову і виховну діяльність з фізичного виховання у вищій шко-
лі; здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 
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менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів; здат-
ність розробляти і реалізовувати відповідні програми стратегії та плани по 
рекреаційному менеджменту; здатність до саморозвитку, навчання впродовж 
життя; здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалю-
вати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації; здатність до 
ефективного використання та розвитку людських ресурсів в організації; на-
вички формування та прояву лідерських якостей; здатність використовувати 
психологічні технології роботи з персоналом; здатність організовувати процес 
управління підприємством на основі системи управління якістю в галузі фізич-
ної культури та рекреації; здатність формувати кадрову стратегію у сучасних 
умовах, здійснювати набір, вибір, оцінку персоналу, розробляти ефективну си-
стему мотивації та оплати, створення сприятливих умов навчання та самороз-
витку персоналу підприємства; здатність до організації інноваційного розвитку 
на основі ефективних інноваційних розробок; здатність до проведення кри-
тичного аналізу й оцінки впливу середовища на функціонування й потенційну 
можливість розвитку організації на основі використання методів маркетингової  
діагностики.

За розробленими освітніми програмами створенні навчальні плани нового 
покоління, де збільшено кількість дисциплін за вибором студентів, а також об-
сяг самостійної роботи. Навчальні плани складено за типовою формою та пого-
джено із замовником на підготовку фахівців у сфері фізичної культури й спорту. 
Для забезпечення навчального процесу викладачі кафедри використовують як 
традиційні форми організації занять: лекції, семінарські та практичні заняття, 
лабораторні роботи, так і бесіди, круглі столи, ділові ігри.

Підготовка спеціалістів у сфері фізичної культури та спорту неможлива без 
акценту на практичну складову, тому для формування у студентів професійних 
компетенцій до навчального плану спеціальності включено навчальні практики. 
Так, на третьому курсі проходить педагогічна практика на базі загальноосвіт-
них шкіл міста Харкова, а також Харківського комп’ютерно-технологічного ко-
леджу НТУ «ХПІ». Наступна практика – тренерська – традиційно проводиться 
у спортивних училищах міста Харкова. У свою чергу, організаційна та передди-
пломна практики проводяться на кафедрі фізичного виховання. Усі навчальні 
практики поєднані у систему практичної підготовки і дозволяють сформувати 
необхідний комплекс особистих якостей майбутніх спеціалістів та відповідні 
компетенції. Крім того, професійні навички студенти отримують, коли про-
водять заняття з фізичного виховання зі студентами медичних груп та різних  
видів спорту.

Необхідно також відзначити, що дуже важливим для підготовки студентів 
спеціальності є написання дипломних робіт, які дозволяють покращити наукові 
якості студентів, як на рівні бакалавра, так і на рівні магістра.
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Студентка спеціальності «Фізична культура і спорт» Маргарита Захарова  
(майстер спорту України зі скелелазіння) підіймається до нових висот

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 груд-
ня 2015 р. щодо ліцензійних умов провадження освітньої діяльності заклада-
ми вищої освіти в НТУ «ХПІ» для забезпечення спеціальності «Фізична культура 
і спорт» на кафедрі фізичного виховання була створена відповідна група, до якої 
увійшли: Кіпенський Андрій Володимирович (декан факультету соціально-гу-
манітарних технологій, доктор технічних наук, професор), Любієв Альберт 
Гнатович (професор НТУ «ХПІ», кандидат педагогічних наук), Юшко Олексій 
Володимирович (завідувач кафедри фізичного виховання, доцент, кандидат пе-
дагогічних наук), Борейко Наталя Юріївна (доцент кафедри фізичного вихован-
ня, кандидат педагогічних наук, заслужений тренер України), Блещунова Кате-
рина Миколаївна (доцент кафедри фізичного виховання, кандидат педагогічних 
наук), Тіняков Артем Олександрович (доцент кафедри фізичного виховання, 
кандидат педагогічних наук), Білоус Олеся Валеріївна (доцент кафедри фізич-
ного виховання, кандидат технічних наук), Поляков Ігор Олександрович (доцент 
кафедри фізичного виховання, кандидат психологічних наук), Арабаджи Тимур 
Дмитрович (старший викладач, кандидат педагогічних наук) та Рочняк Антон 
Юрійович (викладач, кандидат педагогічних наук).

Головним обов’язком цієї групи є забезпечення виконання освітніх програм 
зі спеціальності «Фізична культура і спорт». Всі члени групи особисто беруть 
участь в освітньому процесі на спеціальності та відповідають кваліфікаційним 
вимогам, які визначені ліцензійними умовами. Планування та організація ро-
боти групи забезпечення спочатку були покладені на декана факультету соці-
ально-гуманітарних технологій професора Кіпенського А. В., але у подальшому 
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головою групи забезпечення було призначено завідувача кафедри фізичного 
виховання доцента Юшка О. В.

Виконання освітніх програм зі спеціальності «Фізична культура і спорт» 
забезпечується викладачами кафедри фізичного виховання (гарантами освіт-
ніх програм є завідувач кафедри доцент Юшко О. В. та доцент кафедри Бо-
рейко Н. Ю.). Але стратегічне завдання при підготовці студентів для подальшої 
діяльності у сфері фізичної культури й спорту полягає не тільки у формуванні 
професійних знань та навичок, але й у вихованні їх як високоінтелектуальних 
фахівців, здатних створювати матеріальні та духовні цінності, а також сприяти 
розвитку громадянського суспільства. Саме тому до навчального процесу було 
залучено не лише професора Кіпенського А. В., але й викладачів з майже усіх 
кафедр факультету соціально-гуманітарних технологій.

Декан факультету професор Кіпенський А.В., завідувачі кафедр  
та викладачі факультету соціально-гуманітарних технологій

На кафедрі українознавства, культурології та історії науки (завідувач ка-
федри – професор Скляр В. М.) студенти вивчають дисципліни «Історія та 
культура України» та «Етика ділових відносин», які їм викладають професор 
Савченко Л. П. та доцент Вандишева-Ребро Н. В. Іноземну мову викладає Ів-
лєва К. С. – старший викладач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем 
(завідувачка кафедри – професор Шаронова Н. В.). Основи правових знань сту-
денти вивчають на кафедрі права (завідувачка – професор Перевалова Л. В.), 
де доцент Кузьменко О. В. викладає дисципліну «Правознавство». Опанування 
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філософської думки здійснюється на кафедрі філософії (завідувач кафедри – 
професор Тарароєв Я. В.) завдяки зусиллям професора Дольської О. О. та асис-
тента Фідровської М. Г.

Кожен фахівець у галузі фізичної культури й спорту повинен мати лідерські 
якості, вміти досягати успіху, саме тому всі студенти спеціальності вивчають 
дисципліни «Психологія досягнення успіху» та «Психологія лідерства», які їм ви-
кладають професор Михайліченко В. Є. та старший викладач Костиря І. В. з ка-
федри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка 
І. А. Зязюна (завідувач кафедри – професор Романовський А. Г.) Крім того, над-
звичайно важливою у сучасному суспільстві виявляється дисципліна «Психоло-
гія родини», яку студенти вивчають під керівництвом доцента Ковальової І. Б.

Виховна робота – це найважливіший процес на спеціальності «Фізична 
культура і спорт», спрямований на формування світогляду, високих моральних 
якостей, естетичних смаків, спортивних та професійних умінь кожного студен-
та. Метою цієї роботи є формування гармонійно розвиненої, соціально активної, 
національно свідомої, творчої особистості, а також формування із цих особи-
стостей єдиного колективу, команди. Виховну роботу виконують усі викладачі, 
які працюють на спеціальності, бо головними принципом навчального процесу 
є особистісно-орієнтований підхід до студентів.

Студентка спеціальності «Фізична культура і спорт» Юлія Марченко  
(майстер спорту України з легкої атлетики) долає дистанцію
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Кожен викладач знаходить підхід до кожного студента та робить все, щоб 
долучити того до навчання: проводить індивідуальні консультації та допома-
гає у будь-яких справах. Велику роль у вихованні студентів виконують курато-
ри академічних груп. Це своєрідна управлінська ланка, яка взаємодіє з іншими 
у системі виховної роботи, забезпечує її організацію на рівні студентської гру-
пи. Результатом діяльності куратора є набуття студентами соціального досві-
ду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій, 
розвиток індивідуальних якостей особистості. На посаду куратора академічної 
групи на спеціальності призначаються провідні спеціалісти, досвідчені педагоги. 
Куратор, як правило, працює із конкретною академічною групою протягом п’я-
ти-шести років, тобто протягом усього періоду навчання.

Важливу роль у виховному процесі виконують тренери, які працюють із спортс-
менами спеціальності, вони запрошують на навчання перспективних спортсменів, 
а потім багато часу проводять із своїми підопічними; виховують власним прикла-
дом і мотивують до навчання та спортивних перемог. Такими тренерами є заслу-
жені тренери Стерін М. Б. (бадмінтон), Махновський Г. А. (бадмінтон), Василен-
ко С. В. (підводний спорт), Міхайленко А. (самбо, дзюдо) Бодрови (легка атлетика), 
Кулібаба В. (баскетбол), Петренко О. А. та Петренко В. А. (армспорт), Ірхін В. (легка 
атлетика), Борейко Н. Ю. (підводний спорт) та багато інших.

Спеціальність зростала рік від року, активізувалася й виховна робота на 
спеціальності, з’являлись певні традиції, які пожвавлюють та роблять життя 
студентів дійсно цікавим. Студенти проживають його разом із кураторами, ви-
кладачами та тренерами, як в єдиній дружній сім’ї, де цінують, підтримують та 
поважають кожного. За час існування спеціальності поступово з’явились нові 
заходи виховної роботи, які вже стали традиційними.

Посвята у студенти на кафедрі фізичного виховання. Свято проводиться 
щорічно для першого курсу у перший навчальний день – 1 вересня. Весь профе-
сорсько-викладацький склад, студенти й випускники збираються на святковому 
засіданні кафедри де вітають першокурсників, а вони по черзі представляють 
себе й свій вид спорту. Випускники, студенти та першокурсники у цей день зби-
раються у своєрідній єдиній сім’ї, де відчувається дух єдності та монолітність, 
бажання приєднатися до чогось великого. Лунають настанови, поздоровлення 
й привітання. Кожний першокурсник розповідає про свої мрії та сподівання на 
навчання й заняття спортом. Так, у 1995 р. на посвяті першокурсник Кайдаш 
Олександр розповів, що є першорозрядником з легкої атлетики та мріє попасти 
на Олімпійські ігри – і його мрія здійснилась, він став учасником Олімпійських 
ігор на четвертому курсі й майстром спорту міжнародного класу. А у 2000 р. 
виступив студент першого курсу Печеров Олексій, який мріяв про кар’єру в бас-
кетболі і став гравцем НБА. І таких прикладів дуже багато.

Олімпійський урок. У вересні кожного року видатні випускники кафедри 
разом з викладачами проводять для студентів першого курсу Олімпійський 
урок, де діляться спогадами про участь спортсменів-політехніків у Олімпій-
ських іграх та проводять олімпійську вікторину. З великим піднесенням присутні 
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знайомляться з історією українського олімпійського руху, починаючи з першої 
участі наших спортсменів у ХV Олімпійських іграх у Хельсінкі й до сьогодення.

Посвята у студенти на кафедрі фізичного виховання, 2018 р.

Святкування дня студентів та нагородження відмінників навчан-
ня. Щорічно 17 листопада студентів спеціальності «Фізична культура і спорт» 
вітають із «професійним святом» – днем студента, а також поздоровляють всіх 
відмінників за результатами навчального року. Керівництво кафедри нагород-
жує їх грамотами й корисними подарунками. Відмінниками навчання у свій час 
були Кучеренко А., Аббасов Р., Коваленко О., Жарка Є., Крючкова А., Стріпа Т., 
Ремінець О., Кириченко І., Захарова М., Крячко Є., Степаненко Н., Рочняк А., 
Азаренкова Л., Пшенична Л. та багато інших студентів.

Спортивні змагання. Заняття спортом формують особисті якості – ці-
леспрямованість, дисциплінованість, відповідальність, наполегливість, впевне-
ність, волю, уважність, правдивість, колективізм, патріотизм. Особливо яскраво 
ці якості проявляються на змаганнях. Усі студенти займаються спортом у різних 
спортивних секціях. Є приклади, коли вони приходили до університету, займаю-
чись одним видом спорту, а потім внаслідок травм чи особистих побажань змі-
нювали його та досягали певних успіхів вже у новому виді спорту. Так, напри-
клад, Буднік Іван прийшов футболістом, а став займатись вільною боротьбою 
у тренерів НТУ «ХПІ», досяг великих успіхів та став гарним дитячим тренером. 
Царевський Андрій займався легкою атлетикою та перейшов на регбі й став 
гравцем видатної команди «Олімп» (15-кратний чемпіон України з регбі).
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Студенти кафедри приймають активну участь у спортивних змаганнях, які 
відзначаються гласністю та об’єктивним порівнянням підсумків. Вони організо-
вують, згуртовують колектив спеціальності, спрямовують на досягнення успіхів, 
вчать перемагати. Саме змагання змушують тих, хто відстає, підніматися до рів-
ня передових, а передових надихають на нові успіхи.

Студентка кафедри фізичного виховання Любов Сич  
переможно фінішує на марафонській дистанції

Студенти спеціальності «Фізична культура і спорт» приймають участь у зма-
ганнях різного рівня: починаючи від змагань НТУ «ХПІ», першості міста Харко-
ва, Всеукраїнських змагань та сягаючи змагань найвищого рівня – чемпіонатів 
та Кубків Європи, світу, юнацьких Олімпійських ігор, Всесвітньої Універсіади 
та Олімпійських ігор за традиційними (легка атлетика, бадмінтон, баскетбол, 
самбо, дзюдо, класична та вільна боротьба, плавання, підводне плавання, теніс, 
стрільба із лука, армспорт, футбол) і незвичними для Політеху видів спорту (ве-
слування, шор трек, акробатичний рок-рол, хокей, регбі, кікбоксінг). Крім того, 
студенти виступають у ролі допоміжного персоналу в організації спортивних 
змагань, виконують обов’язки суддів, тренерів. Обов’язково приймають участь 
у щорічному проведенні відкриття «Спартакіади НТУ «ХПІ»».

Активну участь студенти кафедри приймають у змаганнях «Козацькі ігри», 
які спрямовані на спортивно-патріотичне виховання молоді.

Доброю традицією стало святкування Нового року, до якого кожна гру-
па готує святковий виступ, студенти розповідають про своє навчання та життя. 
Свято завершується привітаннями й подарунками.



101

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ В НТУ «ХПІ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
І СПОРТ» ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Випускний. Щороку кафедра фізичного виховання випускає у світ бака-
лаврів і магістрів з фізичної культури й спорту, урочисто вітає та вручає дипло-
ми про закінчення закладу вищої освіти. З цієї нагоди проводяться урочисті 
засідання кафедри за участю всіх викладачів, де студенти діляться спогадами, 
а викладачі дають поради й вітають своїх улюблених студентів.

Після захисту дипломів бакалавра

У проведенні студентських науково-практичних конференцій на кафедрі 
фізичного виховання студенти приймають активну участь та допомагають у їх орга-
нізації. Такі конференції стали традиційними та щорічно проводяться в грудні й трав-
ні. Їх тематика зазвичай пов’язана з вивченням проблем розвитку фізичної культури 
та спорту, а автори найкращих доповідей отримують грамоти та цінні призи.

Студенти спеціальності «Фізична культура і спорт» активно беруть участь 
у проведенні лекцій про здоровий спосіб життя для студентів інших ка-
федр і факультетів. Вони готують презентації, доповіді та – головне – на своїх 
прикладах доводять доцільність такого життя.

Кафедра фізичного виховання активно співпрацює з науково-технічною бі-
бліотекою та Палацом студентів НТУ «ХПІ». Зокрема, студенти беруть участь 
у конкурсах краси та святах, що проводяться у Палаці студентів.

До виховної роботи зі студентами спеціальності належать екскурсії до му-
зею НТУ «ХПІ», які проводяться для першокурсників: так студенти знайомлять-
ся з традиціями Університету, його видатними випускниками та міжнародними 
досягненнями. Також проводяться екскурсії до Харківського історичного музею 
імені М. Ф. Сумцова, Харківського художнього музею та інших, бо студенти, які 
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доторкнулись до історії міста й України, стають патріотами свого краю. Дуже 
цікавими є походи з кураторами академічних груп до театрів, кінотеатрів, на 
виставки й у парки.

Організовуються зустрічі із цікавими людьми: керівниками спортивних 
споруд міста Харкова та Харківської області, директорами й менеджерами, се-
ред яких чимало випускників кафедри. Яскравим прикладом такого заходу була 
зустріч студентів зі Світланою Хісамутдіновою – Послом миру, член-кореспон-
дентом міжнародної академії екології та природокористування, кандидатом пе-
дагогічних наук, майстром спорту, чотирикратним переможцем 24-годинного 
забігу в м. Базель (Швейцарія), двократним переможцем 1300-мильного уль-
тра-марафону у м. Нью-Йорк, а до того ж ще й поетесою.

Також серед подібних заходів – зустрічі з видатними спортсменами та 
їх розповіді про спортивні змагання найвищого рівня. У різні роки в них брали 
участь майстри спорту міжнародного класу з таких видів спорту:

 � бадмінтон: Діптан Марія (чемпіонка Європи серед студентів, учасниця 
чемпіонату світу та Європи, чемпіонка України), Дмитришин Анастасія (багато-
разова чемпіонка України й Кубка України, переможниця етапів Кубків Європи), 
Єсипенко Наталя (чемпіонка Європи серед студентів, учасник чемпіонату Європи, 
багаторазова чемпіонка України й Кубка України), Жарка Єлизавета (багаторазо-
ва чемпіонка України й Кубка України, переможниця етапів Кубків Європи), За-
вадський Дмитро (багаторазовий чемпіон України й Кубка України, переможець 
етапів Кубків Європи, учасник Олімпійських ігор 2012 р.), Конов Віталій (чемпіон 
України, чемпіон Європи серед студентів, учасник чемпіонату Європи), Прус Олена 
(чемпіонка України, чемпіонка Європи серед студентів), Самарчанц Дар’я (багато-
разова чемпіонка України й Кубка України, переможниця етапів Кубків Європи);

 � підводний спорт: Золотов Євген (чемпіон та призер чемпіонату світу, 
дворазовий золотий і бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів з під-
водного орієнтування, багаторазовий чемпіон України), Орлова Світлана (чем-
піонка Європи, призер Кубка світу, багаторазова чемпіонка України), Шатова 
Карина (багаторазова чемпіонка України й Кубка України, переможниця етапів 
Кубків Європи та світу);

 � легка атлетика: Дорожон Маргарита (учасниця ХХХ Олімпійських ігор, 
призер чемпіонату світу, чемпіонка України), Жильцов Андрій (чемпіон і при-
зер Параолімпійських ігор 2004 р.), Кайдаш Олександр (багаторазовий чемпіон 
України, призер першості Європи, учасник XXVII Олімпійських ігор), Перестюк 
Руслан (чемпіон України, чемпіон XXVII Всесвітньої Універсіади, призер чемпі-
онату Європи), Рижова Олександра (багаторазова чемпіонка України, учасниця 
Олімпійських ігор), Твердоступ Андрій (багаторазовий чемпіон України, двора-
зовий чемпіон Всесвітньої Універсіади, учасник XXVIII Олімпійських ігор);

 � стрільба з лука: Павліченко Дар’я (чемпіонка Європи, багаторазова 
чемпіонка України, призер Гран-прі світу), Олександр Сердюк (заслужений май-
стер спорту зі стрільби з лука, бронзовий призер Олімпійських ігор 2004 р.);
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 � армспорт: Бабаєв Рустам (багаторазовий чемпіон України, багаторазо-
вий чемпіон світу та Європи);

 � баскетбол: Печеров Олексій (призер чемпіонату України, учасник пер-
шості Європи, учасник, першості НБА).

У травні виховна робота набирає обертів. Одним із важливих заходів є по-
ходи від м. Чугуїв до спортивно-оздоровчого табору «Політехнік». Сту-
денти з кураторами електричкою їдуть до Чугуєва, а потім з піснями йдуть до 
табору. Там кожна група отримує завдання з прибирання табору та приготу-
вання їжі, потім проходять спортивні змагання з волейболу та легкої атлетики, 
а ввечері всіх об’єднує імпровізований концерт біля вогнища. Після таких похо-
дів з’являються «прихильники» табору, тож багато студентів влітку проводять 
тут свій відпочинок, одночасно маючи можливість тренуватися.

Поряд із колективними формами виховної роботи на кафедрі дуже активно 
використовують і індивідуальні форми, які є необхідною умовою успішної ро-
боти зі студентами. Початком індивідуальної виховної роботи є встановлення 
щирих, доброзичливих стосунків між куратором та студентами групи. Куратори 
проводять в групі кураторську годину, бесіди з тими, у кого є певні труднощі 
у навчанні та житті. Індивідуальна виховна робота проводиться систематично 
та послідовно й включає профілактичні бесіди та презентації, відвідання гур-
тожитку, допомогу в адаптації до умов університету.

Колектив кафедри дбає аби студенти навчалися в дружній, творчій атмосфері 
й активно спілкувалися між собою. Гарним способом налагодити між студентами 
ефективнішу комунікацію та підсилити їх мотивацію до навчання є конкурс на звання 
кращої групи. За словами Білоус О. В.: «Для створення цікавої змагальної атмосфери 
ми вирішили проводити щорічні конкурси на звання кращої групи року. Студенти 
весь рік набирають бали за досягнення у навчанні, спорті, творчості, науці, за участь 
у соціальних заходах. Також бали можна не тільки набрати, але й втратити (напри-
клад, за невчасно складений іспит). Перед Новорічними святами, під час святкового 
вечору на нашій кафедрі, ми підрахуємо всі бали по кожній групі та виявимо най-
кращу». Нижче наведено повний текст оголошення про проведення цього конкурсу.

Для мотивації до подальших спортивних та навчальних успіхів студентів ін-
формація про їхнє вшанування, досягнення й перемоги постійно розміщується 
на офіційному сайті кафедри та сайті НТУ «ХПІ» а найбільш вагомі та значущі 
серед них висвітлюються у пресі.

Отже, за час існування спеціальності «Фізична культура і спорт» навчаль-
но-виховний процес пройшов етап становлення й розвитку, в результаті чого 
було створено модель професійної підготовки справжнього фахівця. Її базою 
стали навчальні плани та програми, методичні розробки, поєднанні з різними 
напрямками виховної роботи. Спеціальність «Фізична культура і спорт» постій-
но розвивається, а кафедра намагається залучати якомога більше абітурієнтів, 
про що свідчать щорічні набори нових студентів. У свою чергу, викладачі гармо-
нійно поєднують навчання та виховання, тож проводять різні заходи, які є креа-
тивними, корисними та цікавими для студентів.
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Оголошення про проведення конкурсу на звання кращої групи року

Шановний студент!

2019 рік є для кафедри фізичного виховання ювілейним! Чверть століття 
ми готуємо фахівців у галузі фізичної культури та спорту. Тому оголошується 
конкурс на звання кращої групи!

Протягом року Ви отримуєте бали. Бали будуть нараховуватися групі за 
навчання, спорт, науку, творчість, а також за соціальну активність. Бали мо-
жуть не лише нараховуватися, але й відніматися (наприклад, за аркуш успіш-
ності студента – «хвостовку»). Якраз від тебе залежить успіх цілої групи!

Сумарний бал групи складається із:
Середнього балу групи за навчання за підсумками літньої сесії.
Бали за спорт – «Наказ № 362 ОД» (Університетське положення про до-

даткові бали).
Бали за наукову роботу – «Наказ № 362 ОД», помножені на 3.
Бали за творчість – «Наказ № 362 ОД».
Бали за соціальну активність відповідно до «Наказу № 362 ОД». А також 

за підготовку групою номера для святкування Нового року + 7 балів; за пе-
ремогу у новорічних конкурсах + 5 балів (лише групі-переможцю за всі кон-
курси).

3–4 жовтня 2019 року на кафедрі відбудеться конференція «Здоров’я 
нації і удосконалення фізкультурно-спортивної освіти», в рамках якої будуть 
проведені спортивні змагання поміж групами. За перемогу група отримує 
+30 балів, друге місце – +25 балів, третє – +20 балів, четверте – +15 балів, 
п’яте – +10 балів, іншим – +5 балів.

Відвідування спортивно-оздоровчого табору «Політехнік» у Фігуровці 
у літню зміну – +1 бал за кожного студента.

Бали за добрі та вічні справи. Рівень доброти й вічності визначається ка-
федрою.

Бали за пункти 2–8 додаються до середньої оцінки групи за навчання, 
тобто є досить значущими. За кожну видану деканатом «хвостовку» з групи 
знімаються 5 балів. Також бали можуть зніматися за порушення Статуту уні-
верситету. Ви можете придумати вірш, гімн і також отримати додаткові бали. 
Будь-яка творчість вітається! З додатковими ідеями звертайтеся до курато-
рів. Кафедра розгляне ваші пропозиції!

Усім удачі!

Ми любимо й цінуємо кожного!
Наші студенти – кращі студенти!
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2.3. Методична та науково-дослідна  
робота кафедри фізичного виховання

Методична робота кафедри фізичного виховання спрямована на підвищен-
ня кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, 
досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу та займає ва-
гоме місце у діяльності професорсько-викладацького складу. У процесі органі-
зації та забезпечення умов для плідної методичної роботи важливе значення має 
проведення науково-методичних семінарів, які є однією з форм організаційної, 
навчальної, методичної та дослідницької роботи кафедри. Науково-методичні 
семінари традиційно проводяться як на загальному кафедральному рівні, так 
і під час роботи навчальних секцій спеціальності «Фізична культура і спорт». Такі 
семінари сприяють підвищенню рівня кваліфікації викладачів кафедри.

На науково-методичному семінарі

Тематика семінарів визначається заздалегідь, відповідає нагальним потре-
бам, що виникають у процесі викладання, та актуальними аспектами дисципліни 
«Фізичне виховання», наприклад: розподіл студентів за навчальними відділен-
нями й за станом фізичної підготовленості та здоров’я, використання окремих 
засобів фізичної культури у навчальних та самостійних заняттях студентів, ор-
ганізація спортивно-масової роботи, координація роботи окремих підрозділів 
тощо. На семінарах окремих навчальних секцій розглядаються питання органі-
зації занять, обґрунтування контрольних тестів з фізичного виховання з ураху-
ванням специфіки засобів та вправ для окремих видів спорту, запровадження 
сучасних форм занять з фізичного виховання на всіх факультетах та в інститутах 
НТУ «ХПІ».



106

Фізична культура і спорт харківського політеху

Всі навчальні секції кафедри систематично працюють над впровадженням 
передових форм, методів і технологій викладання дисципліни «Фізичне вихо-
вання». Сутність інновацій полягає у впровадженні в навчальний процес здо-
ров’язберігаючих технологій, інноваційних підходів, побудованих на спортив-
но-орієнтованих формах організації фізичного виховання студентів. Велика 
увага приділяється вивченню мотивів та потреб студентів, диференціації про-
цесу фізичного виховання з урахуванням рівня здоров’я та фізичної підготов-
ки контингенту, розробці методики виведення інтегральної оцінки студентів за 
комплексом показників.

Окремо слід відзначити діяльність навчальної секції спеціальності «Фізична 
культура і спорт», яка розглядає багато організаційних та методичних питань, 
наприклад, розробка та адаптація навчальних планів підготовки фахівців освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр»; робочих програм і модульних 
контрольних робіт тощо. Навчально-методичне забезпечення дисциплін розро-
блено на базі освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних 
програм підготовки фахівців.

Аналіз програм навчальних дисциплін свідчить про відповідність мети 
й змісту підготовки бакалаврів спеціальності сучасним досягненням науки, пе-
дагогічним технологіям і методикам навчання. Нормативні навчальні програми 
магістрів є логічним продовженням навчально-професійних програм для під-
готовки бакалаврів. Останні створюють базу для подальшої підготовки фахівця 
й дають можливість удосконалення професійної майстерності завдяки підви-
щенню рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок.

Навчально-методичне забезпечення підготовлено у вигляді навчаль-
но-методичного комплексу спеціальності, який складається з освітньо-про-
фесійної програми, кваліфікаційної характеристики та навчального плану, 
погоджених у встановленому порядку. Методичне забезпечення дисциплін 
містить типові навчальні програми дисциплін, загальні методичні рекоменда-
ції до проведення лекцій, лабораторних і практичних занять та індивідуальної  
роботи студентів.

Дисципліни навчального плану повністю забезпечені навчальною літера-
турою, яка дозволяє реалізувати вимоги навчальних планів та програм. У на-
вчальному процесі широко використовуються електронні варіанти посібників 
і підручників. Методичне забезпечення дисциплін готують автори курсів, що 
дозволяє реалізувати креативні ідеї викладачів і використовувати новітній ма-
теріал та технології навчання (авторські курси). Для спеціальних дисциплін ви-
кладачами кафедри складені електронні варіанти конспектів лекцій, видані ме-
тодичні вказівки до виконання лабораторних робіт і курсових проектів.

Значна увага приділяється самостійній роботі студентів, яка здійснюється 
як під керівництвом викладача в аудиторний час, так і в позааудиторний. На 
практичних заняттях пропонується перелік задач та завдань для самостійного 
опрацювання, якість виконання яких перевіряються на наступних практичних 
заняттях та консультаціях.
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Практичні заняття у басейні спорткомплексу «Політех»

Наукові дослідження студентів організовуються кафедрою за напрямками 
кваліфікаційних дипломних робіт бакалаврів і магістрів, тематика яких відобра-
жає нагальні потреби й досягнення у галузі фізичної культури й спорту. Керів-
никами переддипломної та науково-дослідницької практик, а також випускних 
кваліфікаційних робіт є провідні фахівці кафедри.

На кафедрі функціонують комп’ютерні класи, де кожен студент має можли-
вість удосконалювати свої знання, використовуючи сучасні персональні комп’ю-
тери, які об’єднані в локальну мережу із доступом до мережі Інтернет. Студенти 
ґрунтовно вивчають програмне забезпечення, операційні системи та бази даних. 
Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів 
є Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ», періодичні видання та електронна ін-
формація. Методичне забезпечення дисциплін кафедри постійно поповнюється, 
оновлюється та удосконалюється. Питання методики викладання дисциплін, під-
вищення якості викладання, активізації пізнавальної діяльності студентів систе-
матично розглядаються на методичних нарадах кафедри фізичного виховання. 
Основні зусилля професорсько-викладацького складу спрямовані на наукове та 
інформаційно-методичне забезпечення діяльності учасників освітнього процесу; 
створення нормативних документів, які застосовуються при організації навчаль-
ного процесу за кредитно-модульною системою; організацію процесу оволодіння 
змістовими модулями й виявлення специфічного для модульного навчання ви-
користання методів і прийомів навчально-виховних заходів; впровадження у на-
вчально-виховний процес сучасних технологій навчання.
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Заняття у комп’ютерному класі в НСК «Політех»

Викладачі кафедри розробляють нові педагогічні технології, адаптують їх до 
умов організації навчально-виховного процесу, а також вивчають та залучають 
до використання кращій педагогічний досвід вітчизняних і зарубіжних тренерів. 
Це сприяє вдосконаленню діяльності педагогічного колективу та стимулює до 
пошуку шляхів і методів підвищення якості знань через нові форми організації 
навчання, подальшої комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу, 
розроблення методичних посібників тощо. Вивчення кращого досвіду педаго-
гічної роботи проводиться різними шляхами: відвідування теоретичних, прак-
тичних занять, виховних заходів колег-викладачів; визначення ефективності, 
новизни й оригінальності їх проведення; ознайомлення з навчально-методич-
ним матеріалами, їх рецензування; доповіді на науково-методичних семінарах 
про використання певного досвіду роботи.

Викладачі постійно вдосконалюють свій власний досвід та обмінюються ним 
при проведенні відкритих та пробних занять, а також виховних заходів; у допо-
відях викладачів на конференціях і методичних семінарах, семінарах-практику-
мах і тренінгах; при обговоренні наукових статей, друкуванні матеріалів, обго-
воренні своєї роботи або роботи колег; взаємовідвідуванні занять та їх аналізі; 
впровадженні різних педагогічних технологій тощо. За підсумками виконання 
п’ятирічного індивідуального плану підвищення кваліфікації кожен викладач 
виступає з доповіддю, а також готує друковані роботи та методичні матеріа-
ли. Окремо узагальнюються види професійної діяльності й визначається науко-
во-педагогічна активність за підзвітний період. Це стимулює підготовку дисер-
таційних робот викладачами кафедри та отримання ними вчених звань.
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З метою підвищення кваліфікації викладацького складу та популяризації на-
уки на кафедрі фізичного виховання починаючи з 2010 р. проводяться науко-
во-практичні конференції із залученням провідних фахівців, науково-технічних 
робітників з фізичного виховання та спорту, педагогів та психологів, інженерів, 
біологів та медиків. Активну участь у цих конференціях приймають студенти й ас-
піранти кафедри. Зазвичай на конференціях обговорюються гострі питання вдо-
сконалення фізичної культури у закладах вищої освіти, а також супутні питання 
щодо забезпечення здоров’я студентів. Організатором перших конференцій був 
кандидат педагогічних наук доцент Горлов Анатолій Серафимович, який впродовж 
багатьох років був відповідальним за наукову роботу кафедри. У 2019 р. за ініці-
ативою декана факультету соціально-гуманітарних технологій доктора технічних 
наук професора Кіпенського Андрія Володимировича та за підтримки колективу 
кафедри конференцію «Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної 
освіти в Україні» було успішно переведено у статус міжнародної.

Конференцію «Здоров`я нації 
і вдосконалення фізкультурно-

спортивної освіти в Україні» 
відкриває проректор НТУ «ХПІ» 

Кравець В.О., 2014 р.

З вітальним словом до учасників 
конференції звертається завідувач 

кафедри фізичного виховання 
Юшко О.В., 2016 р.

Студентська наука. Наукова робота студентів тісно пов’язана з профе-
сійними інтересами спортсменів. Студенти-спортсмени Політеху є професіо-
налами в обраних видах спорту та не обмежені лише спортивною складовою. 
Викладачі кафедри заохочують інтерес студентів до всебічного розвитку, навча-
ючи науковій роботі вже з першого курсу університету. «Ми вважаємо, що пер-
ший курс – найбільш важливий час для початку наукової роботи, тому що саме 
на першому році студентського життя проявляється найбільша зацікавленість 
до можливостей, які дає університет», стверджує доцент кафедри фізичного 
виховання, кандидат технічних наук, майстер спорту з плавання Білоус Олеся 
Валеріївна, яка зараз відповідає за наукову роботу на кафедрі.
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Так, студент групи СГТ-46б Клиженко Микита є майстром спорту з пла-
вання та кандидатом у майстри спорту зі стрільби з луку, а зараз цікавиться 
біомеханікою плавання та бере активну участь у роботі науково-практичних 
конференцій всеукраїнського та міжнародного рівня, працюючи над розробкою 
програми, що враховує індивідуальні параметри плавців при створенні раціо-
нальних траєкторій проходження дистанцій у спортивному плаванні. У цій ро-
боті йому, а також іншим студентам кафедри допомагає фахівець з біомеханіки, 
доктор технічних наук, професор Адашевський В.М.

Студент групи СГТ-47 Калякін Андрій є кандидатом у майстри спорту з бад-
мінтону, зараз дуже цікавиться суддівством у бадмінтоні та проходить курси для 
підвищення кваліфікації. Має першу публікацію на цю тему у Віснику НТУ «ХПІ» на 
тему «Суддівство в Українському бадмінтоні». «Мені вдається поєднувати навчан-
ня в університеті з суддівською діяльністю. Я провів вже понад 100 суддівських 
матчів у таких країнах як Польща, Ізраїль, Словаччина, Словенія, Болгарія. Та на-
далі маю бажання займатися суддівством» – розповідає Андрій. А його одногруп-
ник Сіверчук Артемій є чемпіоном та призером всеукраїнських та міжнародних 
змагань з ММА. Глибокий практичний досвід, а також зацікавленість в обраному 
виді спорту дозволили Артемію вже з першого курсу брати участь у роботі нау-
кових конференцій всеукраїнського та міжнародного рівня, а також опублікувати 
свою першу наукову статтю у Віснику НТУ «ХПІ» на тему «Дослідження впливу 
тренувального процесу бійців різних шкіл на їх результат в ММА».

Студент групи СГТ101.8б Журбін Михайло отримав 100 балів з дисципліни 
«Біохімія фізичної культури і спорту», ставши одним з найкращих студентів-першо-
курсників. Його зацікавленість предметом залишилася й після складання іспитів: 
він взяв участь у розробці інноваційних заходів при викладанні дисципліни та отри-
мав можливість написати у співавторстві з викладачем наукову статтю на тему «Ін-
новаційні заходи при викладанні дисципліни «Біохімія фізичної культури і спорту»».

Кращих студентів викладачі кафедри залучають до суддівської роботі вже у сту-
дентські роки, що допомагає їм активно здобувати практичні навички в обраній про-
фесії. Так, наприклад, викладачі-тренери кафедри з вільної боротьби Грдзелідзе Сер-
гій Рипатович (суддя міжнародної категорії), Поляков Ігор Олександрович (кандидат 
у майстри спорту, кандидат психологічних наук), Євтифієв Андрій Сергійович (суддя 
міжнародної категорії), Бочкарев Сергій Володимирович залучають студентів-бор-
ців до суддівської роботи вже з першого курсу. Головний тренер збірної НТУ «ХПІ» 
з плавання Ширяєва Світлана Вікторівна (майстер спорту з плавання, майстер спорту 
з водного поло, кандидат у майстри спорту з підводного плавання) залучає студен-
тів-майстрів спорту з плавання або підводного плавання до суддівської роботи під 
час проведення змагань з плавання. Також ці тренери заохочують своїх вихованців 
до роботи у СОТ «Політехнік», що дає студентам можливість вже під час навчання на 
практиці ознайомитися з організацією спортивного відпочинку. Студенти працюють 
рятівниками, музикантами, допомагають в організації походів вихідного дня для сту-
дентів молодших курсів. Ці знання є досить важливими для студентів спеціальності 
«Фізична культура і спорт». Тому, майже кожен студент спеціальності побував в табо-
рі не лише в ролі відпочивальника, але й сам отримав досвід організаційної роботи.
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Відкриття І Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я нації і вдосконалення 
фізкультурно-спортивної освіти», присвяченої 25-річчю спеціальності «Фізична культура і спорт», 

на базі кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ», жовтень 2019 р.

Учасники І Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я нації і вдосконалення 
фізкультурно-спортивної освіти», присвяченої 25-річчю спеціальності «Фізична культура і спорт», 

після підбиття підсумків конференції, жовтень 2019 р.
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Почесні гості урочистого святкування 25-річного ювілею спеціальності «Фізична культура і спорт»  
у навчально-спортивному комплексі «Політех», жовтень 2019 р.

Показовий виступ студентів кафедри фізичного виховання на святкуванні 25-річного ювілею  
своєї спеціальності у навчально-спортивному комплексі «Політех», жовтень 2019 р.
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ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ В НТУ «ХПІ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
І СПОРТ» ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Команда факультету соціально-гуманітарних технологій на параді з нагоди відкриття ювілейної 
70-ї Спартакіади Національного технічного університету «ХПІ», листопад 2019 р.

Команда факультету СГТ – володар Кубка пам’яті М. Ф. Семка та Суперкубка з футболу 2019 р. 
На фото (зліва направо): завідувач кафедри фізичного виховання Юшко О.В., декан факультету 

СГТ Кіпенський А.В., відповідальна за спортивно-масову роботу на факультеті СГТ Натарова В.В., 
ректор НТУ «ХПІ» Сокол Є.І., голова правління спортивного клубу «Політехнік» Колісниченко А. О.,  

капітан команди факультету СГТ студент спеціальності «Фізична культура і спорт» Антон Сливка
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Завідувач кафедри фізичного виховання доцент Юшко Олексій Володимирович відкриває ювілейну 
70-у Спартакіаду Національного технічного університету «ХПІ»

Почесні гості відкриття 70-ї Спартакіади НТУ «ХПІ»: ректор Сокол Є.І., проректори, декани 
факультетів і директори інститутів, представники профспілки співробітників і студентів, 

Палацу студентів, газети «Політехнік» і спортклубу НТУ «ХПІ», листопад 2019 р.
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Спортивні досягнення студентів, випускників, викладачів і тренерів кафедри 
фізичного виховання НТУ «ХПІ» на міжнародній арені є її гордістю та найважли-
вішим показником успішної діяльності. Перемоги та нагороди, отримані спортс-
менами НТУ «ХПІ» на змаганнях світового та європейського рівнів, Олімпіадах 
та Універсіадах є визнанням їхньої складної, напруженої багатолітньої праці та 
тренувань. А самі переможці стають визнаними лідерами спорту та справжніми 
наставниками для наступних поколінь молодих спортсменів Університету.

3.1. Спортивні досягнення та перемоги у 1950–1990 рр.

Завдяки невпинній і самовідданій праці кількох поколінь тренерів та педагогів 
кафедри фізичного виховання у 1950–1980-х рр. студенти-спортсмени підкорюва-
ли найвищі вершини спорту в альпінізмі, гімнастиці, легкій атлетиці, туризмі, фех-
туванні, боротьбі, важкій атлетиці та інших видах спорту. Команди й спортсмени 
інституту здобували перемоги у Всесоюзних студентських Спартакіадах того часу.

Починаючи з 1950-х рр. політехніки успішно виступали на першостях 
і Спартакіадах СРСР. Особливо успішними були досягнення гімнастів, легко-
атлетів, штангістів, боксерів, велосипедистів, волейболістів. Кращими спортс-
менами початку 1950-х рр. стали боксери Димчін і Лазоренко, плавці Землян-
ський, Монастирський і Федько, штангісти Поляков, Ткач, Хряпін.

Важка атлетика – один з популярних видів спорту в НТУ «ХПІ» впродовж 
усієї його історії. Буквально з перших років роботи заснованого у 1885 р. Хар-
ківського технологічного інституту студенти й аматори спорту використовували 
вправи зі штангою, гантелями на заняттях гуртка харківського спортивно-гімна-
стичного товариства під керівництвом Н. Вільгальма. Після організації кафедри 
фізичного виховання ХПІ заняття й тренування з важкої атлетики проводилися 
безперервно. Анатолій Петрович Штамбург відіграв у 1950–1980 рр. видатну 
роль у підготовці студентів і команд, у перемогах і рекордах студентів ХПІ на 
першостях інституту, Харкова, УРСР, СРСР. У листопаді 1958 р. у Всесоюзній 
першості ДСТ «Буревісник» у Москві команда ХПІ зайняла почесне друге місце.

Велоспорт. Призером першості СРСР у 1950-х рр. на треку став відомий 
гонщик Ігор Севрук, який багато років працював викладачем університету. 
Крім того, у ХПІ на той час успішними тренерами з велоспорту були Олександр 
Чорний та Володимир Букрєєв. Останній був знаменитим спортсменом 1930–
1940-х рр., чемпіоном СРСР у гонках шосейними дорогами та гонках з ліде-
ром. А Олександр Чорний став заслуженим тренером України, виховав багато 

3. СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ Й НАГОРОДИ 
ПОЛІТЕХНІКІВ
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поколінь яскравих велосипедистів, серед яких була легендарна спортсменка, 
студентка інституту Ірина Кириченко. Саме вона наприкінці 1950-х рр. стала 
лідером студентського спорту ХПІ як чемпіонка світу з велоспорту.

Трекова велогонщиця, призерка чемпіонатів світу, неодноразова чемпіонка 
України та СРСР, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер України 
Ірина Іванівна Кириченко народилася 13 червня 1937 р. в місті Луганськ. Закін-
чила ХПІ зі спеціальності металургія у 1959 р. З 1962 р. Кириченко І. І. розпоча-
ла виступати на чемпіонатах світу, де в спринті здобула дві золоті медалі у 1964 
та 1966 рр., чотири срібних медалі – у 1962, 1963, 1967 та 1968 рр., а також 
одну бронзову медаль у 1969 р.

Кириченко І. І. ставала чемпіонкою СРСР у спринті у 1964, 1966 і 1967 рр. 
та чемпіонкою СРСР у гіті на 500 м у 1961–1964, 1966 та 1967 рр. Вона увійшла 
до історії велоспорту як 15-кратна чемпіонка СРСР, 30-кратна чемпіонка Укра-
їни, екс-рекордсменка СРСР і світу, чиї рекорди трималися 18 років. Зокрема, її 
рекорд України 36,7 с на 500 м з місця, встановлений у 1967 р., Любов Шуліка 
змогла покращити лише у 2005 р., проїхавши дистанцію за 36,6 с. У 1969 р. Іри-
на Кириченко завершила свою кар’єру велогонщиці.

У 1960–1970 рр. сильна команда велосипедистів ХПІ стала одним з ліде-
рів студентського велоспорту в Україні. До складу команди входили такі відо-
мі спортсмени-студенти як: В. Броховой, В. Прасол, В. Фоменко та В. Яресько. 
Особливо відомими на матчах серед команд міст були перемоги Ігоря Цело-
вальникова у Єревані (Арменія) на кращому в той час велотреку країни.

Випускник Політеху 1978 р. Георгій Архипович Бабій став призером першої 
Всесвітньої універсіади з велоспорту у Антверпені (Бельгія, 1978 р.), здобувши 
бронзову нагороду. Майстер спорту піднімався на п’єдестали республіканських, 
всесоюзних і міжнародних змагань на треку в гіті і в спринті. Гіт – це індивіду-
альна дисципліна у велоспорті, яка проводиться на велотреку і передбачає зма-
гання на час. Як одна з олімпійських велодисциплін гіт розвивався ще наприкін-
ці ХІХ ст., але до програми чемпіонату світу увійшов лише у 1966 р.

Ірина Іванівна Кириченко Георгій Архипович Бабій
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Досягнення найвищого рівня у велоспорті також пов’язані з іменем Ігоря 
Васильовича Целовальникова, який розпочинав тренуватися у спортклубі ХПІ, 
а потім став заслуженим майстром спорту СРСР, згодом – майстром спорту 
міжнародного класу. У 1966 р. І. Целовальников завоював золоту медаль в гіті 
на 500 м та срібну – у спринтерській гонці. Золоту олімпійську медаль він ви-
грав на мюнхенській Олімпіаді (1972 р.) у парі з Володимиром Семенцем в тан-
демі на дистанції 2 000 м.

Волейбол – спорт мільйонів, спорт для всіх вікових груп. З часу відкриття ка-
федри фізичного виховання волейбол входить у п’ятірку найпоширеніших видів 
спорту серед студентів і викладачів. Волейбольна команда 1950-х рр. стала ле-
гендою серед політехніків. У ній грали Юрій Бабун, Леонід Бельферман, Георгій 
Гафанович, Володимир Клейман, Євген Козлов, Володимир Коломієць, Василь 
Корнієнко, Володимир Набоков, Вадим Себко, Сурков Віктор, Леонід Товажнян-
ський, Валерій Токар, Абрам Фейгін, Георгій Халаджі, Валентин Шепелев та інші 
студенти-спортсмени. Багато представників цього покоління зробили свій внесок 
в історію спортивних досягнень університету. Суперзіркою політехніків і одним 
з кращих спортсменів-політехніків став чемпіон першої Спартакіади народів СРСР 
1956 р., капітан збірної команди УРСР з волейболу Георгій Якович Гафанович.

Георгій Якович Гафанович Ігор Васильович Целовальников

У 1972 р. було засновано волейбольний клуб «Простріл», який згодом пе-
ретворився на могутній, дружній, згуртований колектив з багаторічними тради-
ціями. Чимало гравців клубу – неодноразові переможці та призери першостей 
України, СРСР, міжнародних турнірів, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор се-
ред ветеранів волейболу.

Серед них Олександр Мінак – випускник ХПІ, старший викладач, тренер 
команди «Простріл», майстер спорту СРСР, гравець команди вищої ліги «Ло-
комотив» і команди ДСК, багаторазовий чемпіон та призер першостей України, 
бронзовий призер Кубка СРСР, гравець збірної ХПІ 1960-х рр. Його самовіддана 
гра завжди мобілізувала команду.



118

Фізична культура і спорт харківського політеху

Інше славетне ім’я у команді «Простріл» це її капітан Анатолій Фролов – 
майстер спорту СРСР, гравець команди вищої ліги «Локомотив» і команди ДСК, 
володар кубка України, багаторазовий чемпіон та призер першостей України, 
бронзовий призер Кубка СРСР. Його особиста гра у нападі часто забезпечувала 
успіх команди.

Сергій Єрмаков – майстер спорту СРСР, фіналіст кубка СРСР, бронзовий 
призер першості СРСР, багаторазовий чемпіон і призер першості України. Ви-
ступав за команди вищої ліги «Буревісник», ДСК, «Локомотив».

Петро Чухраєв – майстер спорту СРСР, олімпійський чемпіон серед вете-
ранів, бронзовий призер Першості СРСР і Спартакіади народів СРСР, багато-
разовий чемпіон і призер першості України, виступав за команду «Локомотив» 
(Харків) і за збірну України, входив до числа найсильніших волейболістів СРСР. 
Беззмінний капітан команди «Локомотив». За надійну й результативну гру його 
називали в команді «літаюча фортеця».

Фехтування як вид спорту щорічно привертав увагу десятків студентів, 
з яких виростали відомі спортсмени. Учасниками і призерами чемпіонатів СРСР 
були Револьт Альтзіцер, Леонід Литвинов, Михайло Пересецький. Призерами 
першості СРСР серед студентів у 1960-ті рр. стали Михайло Шур та Павло Ке-
сельман (рапіра). У цьому ж виді спорту прославляв Політех Володимир Кукуш-
кін як неодноразовий призер першостей СРСР.

Шашки. Випускником ХПІ був Рудольф Михайлович Суплін – триразовий 
чемпіон України та призер чемпіонату СРСР з міжнародних шашок. Зокрема, він 
посів третє місце у IV чемпіонаті СРСР з міжнародних шашок серед чоловіків 
у 1958 р. Майстер спорту, випускник ХПІ Володимир Сильвестрович Миронов 
став чемпіоном СРСР 1976 р. у грі за листуванням.

Нових вихованців секція шашок підготувала у 1980-ті рр. Випускник ХПІ май-
стер спорту Володимир Миколайович Миланич став 4-кратним чемпіоном Укра-
їни, а у складі збірної України – чемпіоном СРСР в команді у грі за листуванням.

Легка атлетика – один з наймасовіших видів спорту в нашій країні. На 
початку 1966 р. освітній ступінь інженера-електромеханіка у ХПІ здобув заслу-
жений майстер спорту, чемпіон і рекордсмен СРСР Геннадій Олексійович Бліз-
нецов. Отримання вищої освіти він відзначив черговим рекордом СРСР – 5,09 м 
у стрибках з жердиною. Переможець був прийнятий на роботу в ХПІ.

У 1965 р. Геннадій Блізнецов отримав звання заслуженого майстра спор-
ту СРСР. Виступав у складі збірної команди СРСР протягом 1963–1972 рр. На 
чемпіонатах СРСР у той час випускник ХПІ незмінно брав золото або срібло. 
На літній універсіаді у Порту-Алегрі (Бразилія, 1963 р.) він здобув перемогу 
у стрибках з жердиною, встановивши новий рекорд. Переможною була для Ген-
надія Блізнецова і участь в Європейських легкоатлетичних змаганнях у Дорт-
мунді (ФРН, 1966 р.). Крім того, він був учасником двох Олімпійських ігор: у То-
кіо (Японія, 1964 р.) та у Мехіко (Мексика, 1968 р.).

Кафедра фізичного виховання пишається також досягненнями світово-
го рівня з естафетного бігу, які належать Лілії Дмитрівні Гарькавій (Ткаченко). 
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Випускниця ХПІ 1968 р. стала майстром спорту міжнародного класу та учасни-
цею Олімпійських ігор у Мехіко того ж року. Вона стала рекордсменкою СРСР 
та світу в естафетному бігу.

Геннадій Олексійович Блізнецов Лілія Дмитрівна Гарькавая 
(Ткаченко)

Новим лідером збірної ХПІ з легкої атлетики до середини 1980-х рр. став 
Станіслав Зубар, який виконав норми майстра спорту СРСР, посів третє місце 
у чемпіонаті України у потрійному стрибку та зайняв третє місце на міжнарод-
ному турнірі в Ризі.

Самбо. Біля джерел формування університетської школи самбістів – пере-
можців багатьох міжнародних змагань – стоїть Валентин Миколайович Черниш, 
випускник ХПІ 1964 р., майстер спорту СРСР з самбо, який займався цим видом 
спорту понад 50 років.

Валентин Миколайович Черниш Олексій Степанович Баркалов
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Плавання стало одним з найпопулярніших водних видів спорту в ХПІ, роз-
виток яких розпочався з перших днів заснування кафедри фізичного виховання. 
Поява власної спортивної бази надала можливості для значного розвитку сту-
дентського плавання та проведення змагань різного рівня з плавання, водно-
го поло, підводного спорту, синхронного плавання; а невтомна праця тренерів 
привела спортсменів до перемог і нагород міжнародного рівня.

Ще однією олімпійською спортивною дисципліною, яка принесла славу ка-
федрі фізичного виховання Харківського Політеху, стало водне поло. Випус-
кник нашого університету 1972 р. Олексій Степанович Баркалов став двократ-
ним чемпіоном Олімпійських ігор – саме він вважається кращим спортсменом 
НТУ «ХПІ» за 60 років. Олексій Степанович отримав визнання і вдячність на 
батьківщині: заслужений майстер спорту СРСР і заслужений тренер України, він 
був нагороджений, зокрема, Орденом Дружби народів, Хрестом «За заслуги пе-
ред Вітчизною» III ступеня, Хрестом «За заслуги».

У складі збірної ватерпольної команди СРСР протягом 1967–1980 рр. Бар-
калов О. С. багаторазово ставав чемпіоном і призером світових та європейських 
чемпіонатів. Він був учасником чотирьох Олімпіад (1968, 1972, 1976, 1980 рр.); 
став володарем двох золотих (1972, Мюнхен; 1980, Москва) і однієї срібної 
(1968, Мехіко) олімпійських нагород, чемпіоном Європи (1970, Барселона) 
і світу (1975), переможцем Спартакіади народів СРСР (1971), володарем Куб-
ка СРСР (1980). Тож Олексій Баркалов став найтитулованішим ватерполістом 
70-х рр. XX ст., капітаном збірної ватерпольної команди СРСР.

Олексій Степанович Баркалов – один з небагатьох українських спортсменів, 
чия постать у 1993 р. зайняла почесне місце у Міжнародному плавальному залі 
слави спорту в американському місті Форт-Лодердейлі у штаті Флоріда. Цього 
ж року його ім’я було занесене до Книги рекордів Гіннеса за видатні спортивні до-
сягнення, адже лише у складі збірної команди СРСР він взяв участь у 412 офіцій-
них міжнародних матчах. Пізніше, коли він закінчив виступати, Олексій Баркалов 
став талановитим тренером, очолював молодіжну збірну України. Він також був 
головним тренером Національної збірної, президентом Національної федерації 
з водного поло та виховав плеяду чемпіонів Європи, призерів світових першостей.

У 1983–1993 рр. студентська жіноча команда ХПІ з водного поло, голов-
ним тренером якої був Жданов Р. Ю., неодноразово ставала призером Всесо-
юзних змагань, провідною командою вищої ліги чемпіонатів СРСР. Учасницями 
цієї команди стали майстри спорту з водного поло, кандидати у майстри спорту 
з плавання, викладачі кафедри Олена Іванівна Блошенко, Віта Петрівна Роди-
гіна (чемпіонка першості СРСР 1987 р.), неодноразова призерка всесоюзних 
змагань Світлана Вікторівна Ширяєва. Тим більше заслуговують на шанування 
досягнення наставника цієї зоряної команди – Ростислава Юрійовича Ждано-
ва, заслуженого тренера України, а у 1966–2007 рр. ще й старшого викладача 
кафедри фізичного виховання ХПІ. Його ім’я нерозривно пов’язано з історією 
розвитку та становленням фізичної культури й спорту на Харківщині, саме він 
стояв біля витоків юнацького водного поло в області.
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Туристська секція при спортклубі ХПІ була заснована у 1957 р., а у 1963 р., 
коли туристично-альпіністський рух став в інституті масовим, було створено 
й туристично-альпіністський клуб (ТАК) ХПІ. У змаганнях зі спортивного орі-
єнтування туристи Політеху були найсильнішими в області. Їх тренерами стали 
Борис Павлович Кондратюк і майстер спорту Анатолій Володимирович Фе-
сенко. Чемпіонкою та призером всесоюзних і республіканських змагань стала 
у 1960-х рр. перший в Україні серед жінок майстер спорту СРСР з орієнтування 
Зоя Єгорова. З 1960-х рр. стрімко розширювалася складність і географія подо-
рожей: Алтай, Кавказ, Камчатка, Карелія, Карпати, Кольський півострів, Крим, 
Курили, Сіхоте-Алінь, Памір, Таймир, Урал.

Анатолій Володимирович Фесенко Борис Павлович Кондратюк

Альпінізм – спорт мужніх, сильних духом людей, в якому людина загарто-
вується для боротьби з будь-якими труднощами, спорт красивий та емоційний. 
Все це приваблює молодь. У 1970-х рр. спортсмени-альпіністи ХПІ ставали чем-
піонами і призерами чемпіонатів УРСР та СРСР. Зокрема, О. Москальцов і В. Си-
чов у цей час стали чемпіонами СРСР у технічному класі.

Визначні досягнення в альпінізмі належать цілій плеяді спортсменів-полі-
техніків, серед яких: Григорій Петрович Артеменко – майстер спорту, тренер, 
переможець і призер чемпіонатів СРСР і України з альпінізму; Тамара Іванів-
на Єна – кандидат у майстри спорту, учасниця Гімалайських експедицій, тре-
нер-інструктор, «Сніговий барс» (підкорювач всіх семитисячників СРСР); Бугай 
Світлана Олександрівна – кандидат у майстри спорту, «Сніговий барс»; Володи-
мир Миколайович Сухарєв – майстер спорту, переможець і призер чемпіонатів 
СРСР з альпінізму, призер першостей ВЦРПС з рятувальних робіт, тренер-ін-
структор 1-ої категорії; Віктор Васильович Тарасенко – майстер спорту, призер 
чемпіонатів СРСР з альпінізму, інструктор; Віктор Петрович Сичов – майстер 
спорту, призер чемпіонатів СРСР з альпінізму, інструктор 1-ої категорії; Лев Єв-
генович Іванов – майстер спорту, інструктор, переможець і призер чемпіонатів 
України та СРСР.
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Почесне звання «Підкорювач найвищих вершин СРСР» або «Сніговий барс» 
отримав і Юрій Іванович Григоренко-Пригода – заслужений тренер, майстер 
спорту, чемпіон СРСР (1979 р.) і України з альпінізму. Інструктор, кандидат 
у майстри спорту Павло Миколайович Калінін брав участь в експедиціях на 
семитисячники СРСР, ставав призером чемпіонату СРСР. Майстер спорту, ін-
структор-тренер Юрій Григорович Пархоменко неодноразово ставав перемож-
цем і призером чемпіонатів України та СРСР з альпінізму, як і майстер спорту 
Володимир Семенович Ткаченко, чемпіон СРСР і України з альпінізму.

Тамара Іванівна Єна Григорій Петрович Артеменко

Походи вищих категорій складності з усіх видів туризму стали у 1960–
1980-х рр. щорічною буденністю для десятків груп політехніків. Узимку 1976 р. 
у складі першої спортивної української експедиції на Чукотку брали участь 
А. Фесенко, М. Карась, Н. Іваненко. У березні 1977 р. силами секції проводився 
лижний похід п’ятої категорії складності територією Полярного Уралу (керів-
ник – А. Фесенко, учасники – В. Цесельский, С. Яшкін, В. Самошкіна та інші). 
У 1979 р. А. Фесенко у складі збірної Харкова брав участь у подорожі на Кам-
чатку зі сходженням на вулкан Каримський.

У 1980 р. чемпіоном СРСР став альпініст Олексій Москальцов. Він і Валерій 
Хомутов, обидва – заслужені майстри спорту СРСР, були учасниками сходжен-
ня на Еверест у 1982 р., що стало досягненням світового рівня.

У 1981 р. команда ХПІ перемогла у чемпіонаті України за складністю ту-
ристичних походів (включаючи VI категорію складності), зайняла третє місце 
у всесоюзному чемпіонаті й вивела ТАК ХПІ на арену республіканських і всесо-
юзних змагань. Учасники цього досягнення отримали звання майстрів спорту 
СРСР. У 1981 р. А. Фесенко у складі збірної Харкова брав участь у подорожі на 
Чукотку. У 1980-ті рр. спортсмени з гірського туризму неодноразово ставали 
чемпіонами та призерами українських і всесоюзних змагань: нагороди заво-
йовували групи В. Воробйова, В. Зотикова, В. Култаєва, Н. Крупко, Ю. Робука, 
Ю. Сібагатова, А. Червякова, А. Чмиря та інших.
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Валерій Васильович Хомутов Віта Петрівна Родигіна

3.2. Спортивні досягнення  
й нагороди за часів незалежності України

Досягнення НТУ «ХПІ» та його провідних спортсменів за більш ніж два з по-
ловиною десятиліття у незалежній Україні такі ж вагомі, як і в попередній пе-
ріод. Вони є важливим надбанням кафедри фізичного виховання та спортсме-
нів-політехніків і відомі не лише у нашій країні, але й за її межами.

Одним із свідчень вищого рівня досягнень студентського спорту в НТУ «ХПІ» 
є участь у Всесвітніх універсіадах. За всю історію НТУ «ХПІ» до 2000-х рр. в Уні-
версіадах брали участь лише легкоатлети Геннадій Блізнецов у 1960-х рр. і Сер-
гій Душин у 1990-х рр. Саме він став не тільки майстром спорту України, але 
й абсолютним чемпіоном України зі спортивної гімнастики та учасником Всес-
вітньої універсіади у 1997 р. Але згодом представництво студентів НТУ «ХПІ» 
у п’яти поспіль Всесвітніх універсіадах у 2000-х рр. стало більш переконливим.

За роки незалежності значно зростає різноманітність тих спортивних єди-
ноборств, у яких політехніки досягають висот та здобувають визнання на єв-
ропейському й світовому рівні. На XXIIІ Всесвітній універсіаді у 2005 р. студент-
ка НТУ «ХПІ» Юлія Касьяненко зайняла п’яте місце з тхеквондо. Станіслав Котт 
виграв Кубок Європи та став бронзовим і срібним призером чемпіонату Європи 
з тхеквондо ІТФ у 2013 р.

Кафедра фізичного виховання підготувала блискучу плеяду самбістів. Так, 
Ірина Ляшуга стала переможницею чемпіонату Європи з боротьби на поясах 
та бронзовим призером Кубку Світу з самбо. Роман Контаровський отримав 
бронзову нагороду чемпіонату світу з самбо серед молоді у м. Рига (Латвія). 
Випускник НТУ «ХПІ» 2005 р. Віктор Лаврентьєв є багаторазовим переможцем 
і призером чемпіонатів України та міжнародних турнірів. Уперше він здобув 
титул чемпіона Європи зі спортивного самбо у Польщі в 2002 р. Переможною 
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стала для В. Лаврентьєва й участь у чемпіонатах Європи 2004 р. в Латвії та 
2005 р. в Болгарії. А у 2005 р. він став переможцем чемпіонату світу з бойового  
самбо в Чехії.

Ірина Юріївна Ляшуга Олена Вікторівна Вороніна

У 2018 р. Руслан Русанов зайняв друге місце у змаганнях Кубку Європи 
з боротьби сумо. В цьому ж році Артем Куряков здобув золоту й срібну наго-
роди на чемпіонаті Європи з козацького двобою. Студент кафедри фізичного 
виховання НТУ «ХПІ» Олександр Кічерман став срібним призером чемпіонату 
світу з шокотан-карате. Юрій Осіпенко здобув бронзову нагороду чемпіонату 
світу з військово-спортивного багатоборства у 2016 р.

Вагомі досягнення мають спортсмени НТУ «ХПІ» й у вільній боротьбі. 
У 2019 р. студент кафедри фізичного виховання Каміль Керимов здобув сріб-
ну нагородну на міжнародному турнірі з вільної боротьби Dumitru Pirvulescu & 
Vasile Iorga та бронзову нагороду чемпіонату Європи з вільної боротьби серед 
юніорів у м. Понтеведра (Іспанія).

Продовжують приносити світові нагороди й вихованці фехтувальної 
школи Політеху. Чемпіонкою XXV Всесвітньої універсіади 2009 р. у Белгра-
ді (Сербія) стала Олена Вороніна, майстер спорту міжнародного класу з фех-
тування на шаблях, яка також є дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів. 
Черговим звершенням спортсменки стала перемога на чемпіонаті світу 2013 р. 
у Будапешті (Угорщина). Призові місця зайняла Олена Вороніна і в 2015 р. на 
чемпіонатах Європи (м. Монтре, Швейцарія) та світу з фехтування. У 2016 р. 
вже випускниця Політеху О. Вороніна виборола срібну медаль на Олімпіаді 
у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Секція альпінізму пишається підкорювачем Евересту (2006 р.) Ігорем Ми-
колайовичем Свергуном, випускником ХПІ 1989 р., майстром спорту міжнарод-
ного класу, чемпіоном СРСР з альпінізму.

Руслан Ромащенко у складі команди України став чемпіоном світу з хокею 
серед молоді U-20 у сезоні 2011–2012 рр. 
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Ігор Миколайович Свергун Руслан Ромащенко

У 2008 р. Антон Кунченко став володарем Кубку Європи та Кубку світу се-
ред студентів зі спортивних танців. А у 2019 р. пара студентів НТУ «ХПІ» Ка-
терина Жорова і Дмитро Павлов стали переможцями чемпіонату світу зі спор-
тивних бальних танців у м. Париж (Франція).

Успіхи баскетболістів Політеху на міжнародній арені пов’язані із органі-
зацією у 1992 р. баскетбольного клубу «Політехнік». Кращим гравцем команди 
у 1990–2000 рр. став її капітан і тренер Тимур Дмитрович Арабаджи, випускник 
НТУ «ХПІ» 2004 р., майстер спорту України, який був визнаний одним із десяти 
найкращих гравців чемпіонатів України з баскетболу.

Тимур Дмитрович Арабаджи Олексій Володимирович Печеров

Найбільш титулованим вихованцем команди є майстер спорту міжнарод-
ного класу Олексій Печеров, член збірної України, а згодом гравець НБА у США. 
Він став срібним призером XXIII Всесвітньої універсіади 2005 р. в Туреччині, 
будучи на перших ролях у баскетбольній команді нашої країни, яка зайняла на 
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Універсіаді друге місце, поступившись у фіналі лише збірній команді США. Бро-
нзовими призерами чемпіонату Європи зі стрітболу стали наші баскетболісти 
Антон Рочняк, Василь Сайнієв та Антон Михайлов.

Армспорт (армрестлінг). У 1997 р. студент тодішнього факультету ор-
ганічної хімії Дмитро Безкоровайний став першим в історії України чемпіоном 
світу з армспорту. Випускник ХПІ 1998 р. став заслуженим майстром спорту 
України, багаторазовим чемпіоном Європи та світу.

Дмитро Миколайович  
Безкоровайний

Володимир Олексійович Петренко

З 1999 р. на кафедрі фізичного виховання працює випускник ХПІ Олександр 
Олексійович Петренко. Завдяки злагодженій роботі Володимира і Олександра 
Петренків на чемпіонатах, першостях Європи та світу отримано помітну части-
ну медалей у скарбничку збірної України з армспорту.

Збірна команда НТУ «ХПІ» з армрестлінгу є однією з найсильніших не лише 
в Україні, але й у світі. Відомі імена вихованців НТУ «ХПІ», неодноразових чем-
піонів світу і Європи з армспорту: Дмитра Безкоровайного, Рустама і Руслана 
Бабаєвих, Вікторії Ілюшиної, Дмитра Ніконова, Михайла Рудакова, Богдана Бо-
рисенка, Андрія Бєлінського та інших.

У липні 2003 р. на чемпіонаті Європи у м. Ханау (Німеччина) Рустам Баба-
єв, Руслан Бабаєв, Андрій Бєлінський та Дмитро Ніконов зайняли перші місця. 
А Віктор Бебешко зайняв на цьому чемпіонаті третє місце серед юніорів, під-
твердивши свій результат вже восени на першості світу серед юніорів у м. Гдиня 
(Польща). Руслан Бабаєв виграв золото на цьому поважному змаганні двічі (ліва 
й права рука).

У 2005 р. у Москві (Росія) відбувся перший чемпіонат світу з армспорту 
серед студентів. У змаганнях брали участь 78 команд університетів та інститу-
тів з різних країн світу: Білорусі, Болгарії, Вірменії, Росії, Словаччини, Туреч-
чини, України та інших. Перше загальнокомандне місце зайняли спортсмени 
НТУ «ХПІ».
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Першість Кубку світу з армспорту та подвійну пе-
ремогу на чемпіонаті світу здобув у 2005 р. Рустам 
Бабаєв. Загалом вісім вихованців НТУ «ХПІ» ставали 
чемпіонами Європи. Зокрема, бронза чемпіонату Єв-
ропи 2014 р. дісталася Олені Трегубовій. Владислав 
Жегус посів третє місце на чемпіонаті Європи з арсм-
порту серед юніорів в 2016 р. Дмитро Чалюк отримав 
бронзу на чемпіонаті світу в Будапешті (Угорщина) 
і виграв золото на чемпіонаті Європи з армспорту се-
ред юніорів у Катовіце (Польща) в 2017 р. Усього на 
чемпіонатах Європи політехніки завоювали 29 золо-
тих медалей. Вісім вихованців НТУ «ХПІ» ставали чем-
піонами світу, де завоювали 23 золоті медалі.

Студентка НТУ «ХПІ» Юлія Гадаєва неодноразово 
займала призові місця, у тому числі – на чемпіонатах 

Європи (2018 р.) та світу (2017, 2018 рр.) з армрестлінгу для спортсменів з об-
меженими можливостями. Її найновішою перемогою стали дві срібні медалі за 
підсумками змагань чемпіонату Європи з параармрестлінгу (Греція, 2019 р.).

Численні перемоги в національних і великих міжнародних змаганнях заво-
йовують упродовж 1990–2000-х рр. бадмінтоністи Політеху. Цими досяг-
неннями вони завдячують двом блискучим тренерам: Геннадію Абрамовичу 
Махновському – випускнику ХПІ 1975 р., заслуженому тренеру України й за-
служеному працівнику фізичної культури України – та Михайлу Борисовичу 
Стеріну – випускнику 1995 р., заслуженому тренеру України.

Геннадій Абрамович Махновський Михайло Борисович Стерін

Студенти кафедри гідно представляли університет на багатьох інших єв-
ропейських та світових змаганнях. Так на VIII чемпіонаті Європи серед студен-
тів зайняла третє місце команда бадмінтоністів ХПІ, до складу якої входили 

Рустам Усманович 
Бабаєв
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спортсмени: Дмитро Завадський, Віталій Конов (тепер вже викладач кафедри 
фізичного виховання НТУ «ХПІ»), Георгій Натаров, Кирило Нестеренко, Владис-
лав Трегубенко, Єлизавета Жарка, Ганна Крючкова, Ольга Надточій, Вікторія 
Погребняк, Олена Прус та Ганна Кобцева. До того ж, вищеперелічені бадмінто-
ністи ХПІ, а також Микола й Анастасія Дмитришин, Дар’я Самарчанц, Владисла-
ва Лісна вдало виступали на Європейському фестивалі спортивних ігор, етапах 
кубків Європи та Гран-прі Європи, багатьох міжнародних турнірах, приймали 
участь у командних чемпіонатах світу.

Олена Володимирівна Прус – випускниця НТУ «ХПІ» 2009 р., майстер 
спорту міжнародного класу з бадмінтону. Вона стала лідером збірної України, 
багаторазовою переможницею Універсіад, чемпіоном і призером відкритих 
першостей країн Європи, учасницею чемпіонатів світу та Європи, чемпіонкою 
і призеркою першості Європи серед студентів.

Марія Станіславівна Диптан (Мартиненко) є майстром спорту міжнарод-
ного класу з бадмінтону та чемпіонкою України. Учасниця чемпіонатів світу та 
багатьох європейських змагань, вона прославила Політех як чемпіонка і призер-
ка чемпіонатів Європи в особистому та командному заліках, стала призеркою 
чемпіонатів Європи серед студентів.

Марія Станіславівна Диптан 
(Мартиненко)

Олена Володимирівна Прус

У 2000, 2007 і 2008 рр. команда ХПІ виграє чемпіонат України та бере участь 
у командному Кубку Європи, де у 2007 р. (Амер-форт, Голландія) зайняла п’яте, 
а у 2008 р. (Раменське, Росія) – четверте місце. Визначним став і 2005 р.: на чем-
піонаті Європи серед студентів (Кельн, Німеччина) Політех посідає друге місце 
у командному заліку; перше місце здобула Марія Диптан (Мартиненко) в одиноч-
ному розряді; призерами в парах і міксті стають Дмитро Завадський, Анна Коб-
цева, Віталій Конов, Вікторія Погребняк, Тетяна Крилова. У 2007 р. Марія Диптан 
(Мартиненко) перемагає у чемпіонаті Європи серед університетів у Німеччині. 
Того ж року відбувається чемпіонат Європи серед студентів (Санкт-Петербург, 
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Росія), і Політех отримує третє командне місце, разом з першим місцем Олени 
Прус в одиночному розряді, і другим – Марії Диптан (Мартиненко).

У 2009 р. НТУ «ХПІ» зайняв третє місце серед європейських університетів. 
У ці роки чемпіонами і призерами чемпіонатів Польщі, Словаччини, Чехії, Руму-
нії, Болгарії ставали наші студенти: Наталія Єсипенко, Олена Прус, Віталій Конов, 
Андрій та Марія Диптан, Дмитро Завадський. Останні 15 років саме студенти-по-
літехніки складають кістяк юнацької та національної збірних команд України.

Визнаним лідером чоловічого бадмінтону всієї України став Дмитро Олек-
сандрович Завадський, майстер спорту міжнародного класу з бадмінтону, абсо-
лютний чемпіон України, призер чемпіонатів України та чемпіон Європи 2010 р. 
серед студентів. Визначні спортивні досягнення приніс Політеху Віталій Сергі-
йович Конов, випускник 2010 р., майстер спорту міжнародного класу з бадмін-
тону. Віталій Конов також став чемпіоном Європи серед студентів, учасником 
чемпіонатів світу та призером чемпіонатів Європи.

Віталій Сергійович Конов Дмитро Олександрович Завадський

У 2014 р. плеяда бадмінтоністів НТУ «ХПІ» блискуче виступила на Євро-
пейському фестивалі спортивних ігор серед студентів: Кирило Нестеренко та 
Дар’я Самарчанц отримали бронзові нагороди, а Єлизавета Жарка виборола 
бронзову й золоту нагороду у цих престижних змаганнях. В 2016 р. на цих же 
спортивних іграх з бадмінтону в м. Загреб (Хорватія) Дар’я Самарчанц посіла 
друге місце в одиночній категорії, тоді як Анастасія Дмитришина у парі з випус-
кницею НТУ «ХПІ» Єлизаветою Жаркою отримала золоту медаль.

На чемпіонаті Європи з бадмінтону серед юніорів 2017 р. у м. Мулюз (Фран-
ція) студентка кафедри фізичного виховання Марина Ільїнська здобула срібну 
нагороду в одиночній категорії. А вже за рік Владислава Лісна та Марина Ільїн-
ська у парі посіли перше місце на європейських студентських іграх у м. Коїмб-
ра (Португалія). В одиночних змаганнях бронзові нагороди отримали студенти 
Олександр Шмундяк, Владислава Лісна і Марина Ільїнська. Фотографія виступу 
бадмінтоністів НТУ «ХПІ» з прапорами нашого університету і спортивного клубу 
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«Політехнік» облетіла Інтернет. Цього ж року Анастасія Прозорова отримала 
срібну нагороду на ІІІ літніх юнацьких Олімпійських іграх з бадмінтону та вибо-
рола бронзу на чемпіонаті Європи з цього виду спорту серед юніорів.

Видатним досягненням Політеху у гирьовому спорті є золото, завойоване 
Сергієм Незбрицьким на студентському чемпіонаті світу. У 2003 р. Сергій Бабу-
рін зайняв друге місце на чемпіонаті світу з пауерліфтінгу серед студентів.

Кафедра фізичного виховання пишається випускниками Політеху, які дося-
гали найвищих висот у своїх видах спорту. Яна Михайлівна Дементьєва, випус-
книця 2001 р., стала заслуженим майстром спорту України, чемпіонкою світу та 
Європи з академічного веслування, тричі брала участь в Олімпійських іграх, 
і виборола золоту олімпійську медаль на Олімпійських іграх 2012 р. в Лондоні 
(Велика Британія) у змаганнях з академічного веслування.

Яна Михайлівна Дементьєва Олександр Вікторович Кайдаш

Показовими залишаються успіхи на міжнародній арені вихованців 
НТУ «ХПІ» в легкій атлетиці. На XXI Всесвітній універсіаді у 2001 р. в Пекі-
ні срібну й бронзову медалі завоював Андрій Твердоступ, випускник 2001 р., 
майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики. А на XXII Всесвітній уні-
версіаді 2003 р. в Кореї він став дворазовим переможцем на дистанції 400 м та 
в естафетному бігу 4×400 м. Ще одну срібну медаль у Пекіні завоював Олек-
сандр Кайдаш, випускник 2002 р. Він став заслуженим майстром спорту Украї-
ни з легкої атлетики, чемпіоном Європи з естафетного бігу 4×100 м. Олександр 
Кайдаш брав участь у двох Олімпійських іграх: у 2000 р. (Сідней, Австралія) та 
у 2004 р. (Афіни, Греція).

Бронзовою призеркою XXIV Всесвітньої універсіади 2007 р. в естафеті 
4×100 м стала Галина Тонковид, випускниця НТУ «ХПІ» 2008 р. Майстер спор-
ту з легкої атлетики Олександра Рижкова (на той час студентка НТУ «ХПІ») 
30 серпня 2003 р. у складі збірної України (естафета 4×400 м) завоювала олім-
пійську ліцензію. Це сталося у Парижі на чемпіонаті світу на знаменитому ста-
діоні «Парк де Пренс».
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Галина Миколаївна Тонковид Олександра Юріївна Рижкова

На зимовому Кубку Європи 2004 р. з легкоатлетичних метань (Мальта) ме-
тальниця списа, аспірантка нашого Університету Анна Сластіна увійшла в десят-
ку кращих. Не залишилися без медалей наші легкоатлети і на чемпіонаті Європи 
серед закладів вищої освіти (Польща), де команда НТУ «ХПІ» зайняла восьме 
місце. Олександр Гладков переміг на дистанції 400 м з бар’єрами, Сергій Пав-
люченко – у стрибках в довжину, а Вікторія Семенюк показала другий результат 
у метанні списа. Переможницею стала й Вікторія Молчанова – потрійний стри-
бок і стрибки в довжину, підтвердивши свою першість у вересні попереднього 
року на міжнародних змаганнях у Чехії та Словаччині.

Упевнено заявила про себе в легкій атлетиці й Тамара Твердоступ (Волкова). 
На чемпіонаті Європи у червні 2003 р. вона взяла першість на дистанції 4х400 м 
та завоювала бронзу на дистанції 800 м. На міжнародних змаганнях у Польщі 
вона зайняла другу сходинку п’єдесталу, а на змаганнях у Німеччині та Іспанії 
отримала першість на дистанції 800 м.

Визначним досягненням легкоатлетів НТУ «ХПІ» стало перше місце Руслана 
Перестюка в естафетному бігу 4х100 м на XXVII Всесвітній літній універсіаді 
2013 р. у Казані (Росія). У його команді також виступав випускник Політеху Ігор 
Бодров.

Першість світу серед юніорів у скелелазінні (Велика Тарново, Болгарія) 
виборола Ольга Лосинська.

З 1996 р. за збірну параолімпійців України виступав талановитий і пер-
спективний спортсмен-політехнік Андрій Жильцов. Серйозним випробуван-
ням для нього стала Олімпіада у Сіднеї (Австралія, 2000 р.), де він завоював 
бронзову медаль на дистанції 100 м і став четвертим на 200-метрівці. Такий 
перший і досить успішний крок до підкорення спортивного Олімпу не випад-
ковий для Андрія. Шлях до цієї перемоги був тернистий – він йшов до своєї 
мети через щоденні тренування, на яких потрібно було повністю викладатися 
й долати психологічні бар’єри. Щорічно цей талановитий хлопець брав участь 
у різних змаганнях. У 2001-му – в Англії у Всесвітніх іграх, в яких змагалися 
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спортсмени з діагнозом ДЦП. Звідти Андрій привіз додому дві срібні нагороди 
(100 м; 200 м). У наступному році він відправився на чемпіонат світу до Франції: 
на його рахунку одна золота (її Андрій завоював, встановивши світовий рекорд 
у стрибках в довжину) й дві срібні медалі (100 м і 200 м). Багатим на нагороди 
видався для Андрія також і чемпіонат Європи у Голландії 2002 р.: він став пер-
шим на дистанціях 100 м та 200 м, встановивши на них рекорди Європи, а та-
кож в естафеті 4x100 м. За підсумками 2003 р. Андрій Жильцов був визнаний 
кращим спортсменом з обмеженими можливостями у Харкові. Та найбільша 
слава його чекала на Олімпіаді влітку 2004 р. в Греції.

2004 р. став рекордним для спорту в НТУ «ХПІ». Одразу п’ять спортсменів 
виступили на XXVIII Олімпійських іграх в Афінах. Бронзову медаль у стріль-
бі з лука привіз Олександр Сердюк. Тріумфально виступив Андрій Жильцов 
на змаганнях параолімпійців: він привіз чотири медалі, серед яких золота на 
дистанції 100 м, срібна на дистанції 200 м і дві бронзові в естафетах 4х100 
і 4х200 м.

Андрій Миколайович Жильцов Андрій Володимирович Твердоступ

Серед сучасних легкоатлетів відоме також ім’я Ігоря Бодрова, випускни-
ка нашого університету 2010 р., спринтера, майстра спорту України, майстра 
спорту міжнародного класу, учасника Олімпійських ігор 2008 р. (Пекін, Китай).

У 2000-х рр. кілька яскравих спортсменів зі стрільби з лука принесли 
НТУ «ХПІ» славу в Україні та за її межами. Це були майстри спорту України Ан-
тон Постельняк, Дмитро Сліпченко, Денис Клевін, Дмитро Ловчиков. Олександр 
Олексійович Сердюк став безсумнівним лідером у стрільбі з лука та взагалі од-
ним з найсильніших спортсменів за всю історію кафедри. Студент НТУ «ХПІ» 
у 1997–2003 рр., Олександр Сердюк завжди пишався рідним Університетом, 
відзначав, що отримав прекрасну освіту, спілкувався з освіченими, професій-
ними викладачами, відчував стосовно до себе повагу і доброзичливість. За-
служений майстер спорту України, член національної збірної України Олек-
сандр Олексійович прославив Політех як бронзовий призер ХХІІ Всесвітньої 
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універсіади 2003 р. Переможною для нього стала й XXIII Всесвітня універсіа-
да 2005 р. в Туреччині, на якій саме він приніс золоту медаль збірній Украї-
ни. Олександр Сердюк став учасником всіх етапів Гран-прі світу, увійшов до 
четвірки кращих на міжнародних змаганнях у Канаді, ставав переможцем 
Кубків світу, чемпіоном Європи, бронзовим медалістом XXVIII Олімпійських  
ігор в Афінах (2004 р.).

Ігор Валерійович Бодров Олександр Олексійович Сердюк

Студенти й викладачі ХПІ проявляли великий інтерес до підводного спор-
ту, саме тому на початку 1962 р. групою ентузіастів була утворена секція під-
водного плавання. Понад 30 років (з 1978 р.) на громадських засадах секцію 
розвивав випускник Політеху Сергій Валер’янович Василенко. За цей час він 
став заслуженим тренером України, старшим тренером збірної Харківської об-
ласті та тренером збірної України з підводного спорту, а також підготував понад 
10 чемпіонів та призерів європейських змагань, етапів Кубка Світу.

Першим майстром спорту України міжнародного класу став син Сергія Ва-
леріановича, випускник НТУ «ХПІ» 2002 р. – Олександр Сергійович Василенко. 
Того ж року в Страсбурзі (Франція) він завоював першу медаль європейського 
чемпіонату. Переможець, член збірної команди України, багаторазовий чемпіон 
України, переможець Кубка України, призер чемпіонату Європи 2002 р., перший 
переможець Кубка Світу 2002 р. в НТУ «ХПІ», двічі входив в «десятку» кращих 
спортсменів року.

Першим в НТУ «ХПІ» заслуженим майстром спорту України з підводного 
плавання став у 2010 р. Максим Сергійович Котов. Чотири рази він ставав пере-
можцем на чемпіонатах світу: в 2005, 2007, двічі у 2009; а також виборов Кубок 
світу з підводного орієнтування. У 2006 р. М. Котов став двократним чемпіоном 
світу з плавання в ластах. Рідний край та університет гідно оцінили його світо-
ві досягнення, визнавши в 2009 р. кращим спортсменом Харкова й Харківської 
області та НТУ «ХПІ» у неолімпійських видах спорту.
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Сергій Валер’янович Василенко Олександр Сергійович Василенко

Дворазовою чемпіонкою Європи у 2006 і 2008 рр. стала випускниця Політеху 
2010 р. Світлана Орлова, майстер спорту України міжнародного класу, член збір-
ної команди України, багаторазова чемпіонка України, володар Кубка України, 
переможниця етапів першості світу 2005 р. Учнем Сергія Валеріановича Василен-
ка є також Олег Барановський – майстер спорту України, член збірної команди 
України 2004–2005 рр., чемпіон Європи 2004 р., призер першості світу 2005 р.

Значними є й досягнення наших плавців-підводників: Марія Рябуха – бронзова 
призерка чемпіонату Європи серед молоді, призерка етапів Кубку світу (2013 р.), 
чемпіонка Європи з підводного орієнтування; Карина Шатова – переможниця та 
призерка етапів Кубку світу з підводного орієнтування (2013 р.) і багатократна 
призерка Кубку світу з плавання в ластах (2014, 2016 рр.); Євген Золотов – чем-
піон Європи, неодноразовий призер і володар Кубку світу з плавання в ластах 
(2014–2017 рр.), призер чемпіонатів Європи і світу з підводного орієнтування 
(2014, 2017, 2018 рр.). Студентка НТУ «ХПІ» Марія Зарецька виборола бронзову 
нагороду на чемпіонаті Європи з підводного орієнтування у 2018 р. Єлизавета 
Вакарєва тричі посіла перше місце у фіналі Кубку світу з плавання в ластах серед 
юніорів у 2018 р., а у 2019 р. блискуче виступила на етапі Кубку світу з плавання 
в ластах, отримавши одну бронзову, дві срібних й одну золоту нагороди. Такі успі-
хи дозволяють стверджувати, що команда спортсменів-політехніків з підводного 
спорту зберігає наступність поколінь і має блискучі перспективи.

НТУ «ХПІ» прославляли й прославляють більше десяти олімпійців. За роки 
незалежності до кола видатних спортсменів приєдналися: чемпіон Параолім-
пійських ігор Андрій Жильцов (легка атлетика), бронзовий призер Олімпійських 
ігор Олександр Сердюк (стрільба з лука), учасники й призери Олімпійських ігор 
Ігор Бодров, Олександр Кайдаш, Віталій Кириленко, Олександра Рижкова, Ан-
дрій Твердоступ (легка атлетика), Яна Дементьєва (академічне веслування). Усі 
олімпійці брали участь в чемпіонатах світу, Європи, Кубках світу, великих між-
народних змаганнях, входячи до числа переможців та фіналістів. Чемпіонами 
світу, видатними рекордсменами, заслуженими майстрами спорту СРСР або 
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України, чемпіонами світу і Європи різних років стали Рустам Бабаєв, Руслан 
Бабаєв, Дмитро Безкоровайний, Михайло Рудаков (армспорт), Максим Котов 
(підводне плавання).

Максим Сергійович Котов Світлана Миколаївна Орлова

Є ще одне почесне звання – в альпінізмі – «Підкорювач найвищих вер-
шин СРСР»; таких спортсменів називають ще «Сніговими барсами». У історії 
НТУ «ХПІ» це – Григорій Артеменко, Віталій Бахтигозін, Світлана Бугай, Ігор Гав-
рилов, Віктор Голощапов, Юрій Григоренко-Пригода, Тамара Єна, Олександр 
Танець та інші.

Олімпійці й чемпіони світу утворюють групу спортсменів найвищих спор-
тивних досягнень. З цією групою частково перетинається безліч майстрів 
спорту міжнародного класу. Вражаючих успіхів на чемпіонатах світу і Європи, 
міжнародних змаганнях досягли й інші майстри спорту міжнародного класу, 
серед яких: Георгій Бабій (велоспорт); Андрій і Марія Диптан, Наталія Єсипен-
ко, Дмитро Завадський, Ганна Кобцева, Віталій Конов, Геннадій Натаров, Олена 
Прус (бадмінтон); Тамара Єна, Ігор Свергун (альпінізм); Ігор Кузнєцов, Дмитро 
Ніконов (армспорт); Олексій Печеров (баскетбол); Антон Постельняк (стрільба 
з лука); Лілія Гарькавая, Вікторія Молчанова, Євгеній Семененко, Тамара Твер-
доступ, Валентина Шаповалова (легка атлетика); Дмитро Єременко, Олена Ко-
сицина, Віктор Лаврентьєв (самбо й дзюдо); Олександр Биков, Олена Вороніна 
(фехтування) та інші.

І донині для нових поколінь українських спортсменів яскравим прикла-
дом для наслідування залишаються: бадмінтоністка, багаторазова чемпіонка 
України й ледь не краща на чемпіонатах Франції Наталія Єсипенко; легкоат-
лети – чемпіон XXII Всесвітньої універсіади 2003 р. Андрій Твердоступ, учас-
ник XXVII Олімпійських ігор 2000 р. Олександр Кайдаш, багаторазові чемпі-
онки України Олександра Рижкова, Анна Сластіна, Тамара Твердоступ; призер 
XXII Всесвітньої універсіади зі стрільби з лука Олександр Сердюк; призер чем-
піонату світу з академічного веслування Яна Дементьева; заслужені майстри 
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спорту України, багаторазові чемпіони світу і Європи з армспорту – Дмитро 
Безкоровайний, Рустам Бабаєв; а також десятки майстрів спорту, учасників і пе-
реможців національних і міжнародних змагань.

Таким чином, до історії університету другої половини XX – початку ХХІ ст. 
вписані імена легендарних спортсменів, досягненнями й перемогами яких пи-
шається НТУ «ХПІ». За десятками прізвищ – різнопланові долі, включаючи 
участь у міжнародних змаганнях, спілкування з представниками десятків уні-
верситетів світу, внесок в культуру й освіту. І всі ці нестандартні та яскраві події, 
епізоди життя кафедри фізичного виховання увійшли до скарбниці досягнень 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 
визнаних Україною та світом. Зусилля кафедри фізичного виховання спрямо-
вані на те, щоб наступні покоління тренерів, викладачів, спортсменів, студентів, 
аматорів спорту підтримали, продовжили та примножили досягнення попе-
редніх поколінь політехніків. Тож наступність поколінь чемпіонів-політехніків 
ніколи не перерветься.
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Учасники Олімпійських ігор 2004 р. (м. Афіни, Греція) на зустрічі з ректором НТУ «ХПІ». 
На фото (зліва направо): ректор НТУ «ХПІ» Леонід Леонідович Товажнянський, Олександра Рижкова 
(легка атлетика), Яна Дементьєва (академічне веслування), Олександр Сердюк (бронзовий призер 

зі стрільби з луку), Андрій Твердоступ (легка атлетика) та завідувач кафедри фізичного виховання 
Альберт Гнатович Любієв

Руслан Ромащенко (на той час – студент кафедри фізичного виховання) стає у складі збірної 
команди України чемпіоном світу з хокею серед молоді U-20 сезону 2011–2012 рр.  

(на фото праворуч)
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Легкоатлети Руслан Перестюк (у 2013 р. – студент НТУ «ХПІ») та Ігор Бодров (у 2013 р. – 
випускник НТУ «ХПІ») зі своїми товаришами по команді Віталієм Коржом (Суми) і Сергієм 

Смеликом (Луганськ) – переможці 27-ї Всесвітньої літньої універсіади з естафетного бігу 4×100 м, 
м. Казань, Росія, 2013 р.

Руслан Пестов (студент факультету соціально-гуманітарних технологій) –  
переможець юніорського чемпіонату світу з гребного слалому 2016 р. (м. Краків, Польща).  

Ця перемога стала першим золотом представника України на чемпіонатах світу з гребного 
слалому у будь-якій віковій категорії
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Роман Контаровський (на той час – студент НТУ «ХПІ») перемагає в сутичці за бронзову медаль  
на молодіжному чемпіонаті світу з самбо 2015 р. (м. Рига, Латвія)

Євген Золотов (студент кафедри фізичного виховання) – багаторазовий переможець і призер 
всеукраїнських та міжнародний змагань з підводного спорту, багаторазовий переможець та 

призер чемпіонату Європи з підводного орієнтування, переможець і призер Кубку Світу з підводного 
орієнтування та плавання в ластах
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Команда бадмінтоністів НТУ «ХПІ» на IV Європейських студентських іграх 2018 р.  
(м. Коїмбра, Португалія), серед яких Марина Ільїнська і Владислава Лісна (переможниці та бронзові 

призерки у парній та одиночній категоріях відповідно) та Олександр Шмундяк (бронзовий призер 
одиночних змагань Європейських студентських ігор), які на той час були студентами кафедри 

фізичного виховання

Одне з найновітніших досягнень харківських політехніків – бронзова нагорода юніорського 
чемпіонату Європи з вільної боротьби 2019 р. (м. Понтеведра, Іспанія), яку здобув Каміль Керимов, 

студент кафедри фізичного виховання



141

Протягом тривалого часу спорт є невід’ємною частиною життя НТУ «ХПІ». 
Зусиллями керівництва університету й колективу кафедри фізичного виховання 
він став елементом корпоративної культури, що базується на визнанні беззапе-
речної цінності здорового способу життя. Ця кропітка й багатопланова робота 
постійно вимагає від усіх її учасників максимальної концентрації волі, прояву 
неабияких організаційних і педагогічних здібностей. Саме тому важко перео-
цінити внесок завідувачів, педагогів і тренерів кафедри фізичного виховання 
НТУ «ХПІ» у розвиток спортивного руху в університеті.

4.1. Керівники кафедри фізичного виховання

На початку 1950-х рр. у державній політиці СРСР стосовно фізичного ви-
ховання й розвитку спорту відбулися досить важливі зміни: країну перетворю-
вали на провідну спортивну державу світу. Розгорнувся масовий фізкультурний 
рух. У 1951 р. було створено Національний олімпійський комітет і проведено 
першу Всесоюзну студентську Спартакіаду. Того ж року у вищих навчальних 
закладах запровадили нову програму, згідно з якою в усіх ЗВО було створено 
кафедри фізичного виховання, а на першому та другому курсах запроваджува-
лися обов’язкові заняття з фізичної культури. Відповідні зміни торкнулися і ор-
ганізації навчального процесу в ХПІ.

Перші завідувачі кафедри Черниченко Костянтин Терентійович  
(у 1950–1954 рр.) і Трушников Михайло Дмитрович (у 1954–1956 рр.) очоли-
ли процес становлення кафедри фізичного виховання ХПІ. Вони зробили значний 
внесок у формування навчальної бази, організували проведення занять з дисци-
пліни «Фізичне виховання» для студентів першого та другого курсів денного відді-
лення всіх спеціальностей, розгорнули широку спортивно-масову роботу.

Розбудова спортивного життя ХПІ тривала і в наступні 
роки, коли кафедру очолив Грязнов Георгій Васильович 
(у 1956–1972 рр.) майстер спорту СРСР зі спортивної гім-
настики, чемпіон України з настільного тенісу, суддя всесо-
юзної категорії, фахівець і організатор фізичного виховання 
і спорту. Георгій Васильович здобув дві вищі освіти: еко-
номічну та спеціальну: закінчив Київський інститут фізич-
ної культури. Захоплювався хокеєм на траві. Напередодні 
та в роки Другої світової війни працював у Саратовському 

4. ПЕДАГОГИ Й ТРЕНЕРИ  
КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
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�військовому училищі, де відповідав за фізичну підготовку курсантів. Саме зав-
дяки цьому Грязнов Г. В. прийшов на кафедру фізичного виховання ХПІ маючи 
солідний життєвий досвід. Під його керівництвом колектив кафедри було по-
силено досвідченими педагогами і тренерами, що надало можливість розвива-
ти викладання понад двадцяти видів спорту, у тому числі й нових: бадмінтону, 
художньої гімнастики, фехтування. У цей час формуються традиції навчального 
процесу та роботи спортивних секцій, напрацьовуються методики проведення 
занять, змагань, здачі норм всесоюзного фізкультурного комплексу «Готовий до 
праці й оборони СРСР» (ГПО). Колектив кафедри не тільки проводив навчальну 
роботу з фізичного виховання на всіх факультетах за денною формою навчання, 
але й на високому рівні організував спортивно-масову роботу зі студентами та 
викладачами.

Протягом 1960–1970 рр. у СРСР зміцнювалася і розширювалася матеріальна 
база фізкультурного руху, розгорнулася науково-дослідна робота у галузі фізич-
ного виховання та спорту. У 1961 р. держава визначила нові завдання у галузі фі-
зичної культури, які полягали у вихованні духовно та фізично досконалих людей, 
впровадженні здорового способу життя у повсякденний побут. У зв’язку з цим, 
значно підвищилися вимоги до системи охорони здоров’я та фізкультурного руху.

У 1972–1976 рр. кафедру фізичного виховання очолю-
вав Алексєєв Анатолій Федотович. Він продовжив роз-
вивати закладені традиції навчальних занять і спортивних 
тренувань. Згодом, заслужений працівник фізичної культури 
і спорту України, майстер спорту СРСР, суддя міжнародної 
категорії з дзюдо і самбо, володар 6-го дану з дзюдо профе-
сор Алексєєв А. Ф. став відомим фахівцем з психологічної 
підготовки спортсменів-дзюдоїстів.

Протягом 1976–1978 рр. кафедрою фізичного вихо-
вання керував Недорубко Анатолій Дмитрович. Успішно 
закінчивши Харківський державний педагогічний інститут 
ім. Г. С. Сковороди, Анатолій Дмитрович у 1975 р. прийшов 
працювати на кафедру фізичного виховання ХПІ. Він зро-
бив значний внесок у підвищення рівня навчально-трену-
вального процесу на кафедрі, в організацію й роботу літніх 
спортивних таборів, у будівництво спортивного комплексу 
та проведення спортивно-масової роботи серед студен-
тів. У 1980-х рр. Недорубко А. Д. працював директором 

СОТ «Студентський» (с. Малий Маяк, Крим), відповідальним за спортивно-ма-
сову роботу на механіко-технологічному факультеті. Тривалий час він займав-
ся підготовкою легкоатлетів, передаючи досвід і знання молодим викладачам 
і студентам.
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Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х рр. держава вкотре активізує спор-
тивно-масовий рух. Відбувається оновлення змісту фізкультурного комплексу 
ГПО. Новий комплекс передбачав створення широких можливостей для вирі-
шення завдань перетворення масового фізкультурного руху на всенародний. 
Зміцнювалася матеріальна база фізкультурного руху, в країні проводилися нау-
кові дослідження з актуальних проблем спорту.

У 1978 р. кафедру фізичного виховання очолив Любієв  
Альберт Гнатович – професор, кандидат у майстри спор-
ту з легкої атлетики. Свій трудовий шлях на кафедрі, ви-
пускник ХДПІ ім. Г. С. Сковороди Любієв А. Г. розпочав ще 
у 1962 р., у тому числі проводячи спортивно-масову робо-
ту на факультеті органічної хімії протягом 1960-х рр. З ди-
тинства захоплюючись волейболом, Альберт Гнатович став 
активним учасником волейбольного клубу «Простріл» і го-
ловою університетського спортивного клубу. Приступив-

ши до завідування кафедрою він одночасно розгорнув новаторську діяльність 
у кількох стратегічних напрямках. У науково-дослідницькій сфері під його ке-
рівництвом кафедра починає працювати над розробкою методів використання 
інформаційних технологій для підрахунку спортивних результатів. Любієву А. Г. 
також належить вагомий внесок у справу проектування, будівництва та вве-
дення в експлуатацію НСК «Політех». Постійно дбаючи про підготовку студен-
тів-спортсменів, він розробив нові методики тренування, ефективність яких 
було доведено на практиці: зокрема, у 1979 р. учениця Альберта Гнатовича На-
талія Хусаінова на Спартакіаді народів СРСР у Москві завоювала срібну медаль. 
Загалом близько двадцяти його вихованців стали видатними спортсменами, які 
виступали на змаганнях різного рівня, серед них – кандидати у майстри спорту 
та майстри спорту СРСР та України: Алла Лоза, Галина Дегтярьова, Тетяна Ко-
сориженко, Лідія Ещенко, Емілія Ярош, Марина Чехунова, Віктор Совпель, Анна 
Сластіна, Катерина Поддубко.

Важливим етапом у роботі Любієва А. Г. на посаді завідувача кафедри ста-
ли 1990-ті рр. Зі здобуттям Україною незалежності фізична культура і спорт 
у країні переживали складний процес адаптації до існування в умовах ринко-
вої економіки. Виникла гостра потреба в зміні програмних підходів, визначенні 
пріоритетних напрямів розвитку фізичного виховання. У 1994 р. Альберт Гна-
тович став одним з організаторів і розробників методичного забезпечення для 
відкриття спеціальності «Фізичне виховання». Піклуючись про популяризацію 
фізичної культури серед викладачів і студентів він проводив активну видавничу 
діяльність (15 навчальних посібників, 89 наукових статей) та громадську роботу 
(25 років працював у Президії профспілкового комітету ХПІ). Заслуги Альбер-
та Гнатовича було відзначено Орденом «Знак пошани» (1985 р.), Державною 
премією України (1999 р.), почесним званням заслуженого працівника фізичної 
культури і спорту України (2001 р.).
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На початку ХХІ ст. перед національною системою фізичного виховання по-
стали нові завдання. Інтеграція України до європейського освітнього простору 
зумовила необхідність пошуку нових шляхів оптимізації фізкультурно-спортив-
ної діяльності у ЗВО.

У 2015 р. роботу кафедри фізичного виховання очолив 
Юшко Олексій Володимирович – доцент, кандидат педа-
гогічних наук, майстер спорту з водного поло. Олексій Во-
лодимирович з юнацьких років пов’язав своє життя із цим 
видом спорту, згодом став чемпіоном з водного поло серед 
залізничників, гравцем вищої ліги СРСР. Вихованець Харків-
ського державного інституту фізичної культури, Юшко О. В. 
активно включився у викладацьку, наукову та громадську 
роботу кафедри фізичного виховання, зокрема, брав участь 

у будівництві НСК «Політех». Олексій Володимирович наполегливо працює 
з молоддю, серед його підопічних – майстри спорту, чемпіонки України Віта 
Родигіна та Олександра Мироненко.

З 2000-х рр. і до сьогодення кафедра фізичного виховання поглиблено 
працює над розробкою нових підходів до формування у студентства відпові-
дального ставлення до власного здоров’я та фізичної підготовки. Іде розробка 
методів комплексного розвитку фізичних і психологічних якостей спортсменів. 
Відбувається пошук творчого використання засобів фізичної культури в орга-
нізації повсякденної діяльності молоді. Важливою складовою наукової роботи 
кафедри стали дослідження Юшка О. В., пов’язані з профілактикою девіантної 
поведінки студентської молоді на заняттях з фізичної культури, популяризацією 
здорового способу життя та формуванню духовно-моральних цінностей під час 
занять спортом.

Таким чином, починаючи з 1950-х рр. керівництво кафедри фізичного ви-
ховання НТУ «ХПІ» проводить складну, наполегливу роботу над удосконален-
ням форм і методів викладання спортивних дисциплін. Завідувачам кафедри 
вдалося створити солідну матеріально-технічну базу і працездатний колектив, 
який здійснює навчально-методичну й науково-дослідну роботу відповідно до 
вимог часу.

4.2. Викладацький склад кафедри фізичного виховання

Викладацький склад кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ» планує та 
здійснює роботу, спрямовану на виховання, навчання й удосконалення майс-
терності спортсменів. Кілька поколінь спеціалістів з багатьох видів спорту само-
віддано допомагають майбутнім рекордсменам максимально повно розкрити 
свої фізичні та моральні якості. Колектив кафедри фізичного виховання відо-
бразив у собі усю багатогранність розвитку вітчизняного спорту.
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Професори

Борейко (Новаченко) Наталя Юріївна (05.07.1973 р., м. 
Харків) доцент, кандидат педагогічних наук, майстер спорту 
з підводного спорту, заслужений тренер України, заступник 
завідувача кафедри фізичного виховання з питань організа-
ції навчально-виховного процесу на спеціальності «Фізична 
культура і спорт». Вищу освіту здобула у Харківському дер-
жавному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за 
спеціальністю «Фізична культура».

Становлення Борейко Н.Ю. як спортсменки розпочалося 
у шкільні роки, під керівництвом тренерів Хорошавіна О.Б., Василенко С.В., Ша-
хотько Г.О. У 1989–1993 рр. вона стала призеркою та чемпіонкою чемпіонатів 
СРСР та України у плаванні і пірнанні в ластах. З 1994 р. Борейко Н.Ю. працює на 
кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» та викладає дисципліни «Фізичне вихо-
вання», «Педагогічна майстерність тренера», «Основи наукових досліджень у фі-
зичному вихованні і спорті», «Методика викладання фізичної культури у вищий 
школі». У своїй педагогічній та тренерський роботі Наталя Юріївна застосовує 
новаторські методики тренування, засновані на індивідуальному, особистісно-о-
рієнтованому підходах, диференціації навантаження, педагогіці добра та любові, 
принципах гуманності. Серед її вихованців – чемпіони й майстри спорту України І. 
Ампилова, Т. Бойко, Н. Рябцева, М. Зарецька, заслужений майстер спорту, призер 
Кубків світу М. Котов, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи Є. 
Золотов. Вже тривалий час Борейко Н.Ю. виконує обов’язки організатора та судді 
відкритих першостей Харкова з підводного спорту, які проходять в НТУ «ХПІ».

Важливим внеском Борейко Н.Ю. у педагогічну роботу колективу є її ді-
яльність на посаді куратора у групах спеціальності «Фізична культура і спорт» 
та заступника завідувача кафедри фізичного виховання з питань організації на-
вчально-виховного процесу. Дбаючи про фізичний і духовний розвиток молоді 
вона наполегливо працює над формуванням дружнього студентського колекти-
ву, організовує спортивні змагання, тематичні вечори, походи до театрів.

Наполегливу працю Борейко Н.Ю. відзначено почесним званням заслуже-
ного тренера України та Почесною грамотою Міністерства молоді та спорту 
України за вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту.

Кіпенський Андрій Володимирович (26.02.1956 р., 
м. Москва), професор, доктор технічних наук, декан фа-
культету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». 
Вищу освіту отримав у Харківському політехнічному інсти-
туті за спеціальністю «Промислова електроніка», здобувши 
в 1983 р. кваліфікацію інженера електронної техніки.

Захоплення електронікою та спортом тісно поєдна-
лися у житті Андрія Кіпенського. Виховання у родині вій-
ськовослужбовця сприяло формуванню поваги до фізичної 
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культури, а заняття туризмом у школі підготували до майбутніх випробувань 
в армії. Проходячи службу в Збройних Силах СРСР (1974–1976 рр.) він без до-
даткових зусиль виконав нормативи третього розряду з легкої атлетики та дру-
гого розряду з лижних перегонів. Згодом, упоравшись з іншими спортивними 
нормативами, був нагороджений нагрудним знаком «Воїн-спортсмен».

Протягом 1973–1981 рр. Кіпенський А.В. працює лаборантом і навчальним 
майстром кафедри природничих наук підготовчого факультету для іноземних 
громадян, а також навчається на електромашинобудівному факультеті ХПІ, де 
з відзнакою захищає свою дипломну роботу. Андрій Володимирович зареко-
мендував себе як відповідальний активний працівник із власною громадянською 
позицією. Він був членом добровільної народної дружини та добровільної по-
жежної дружини ХПІ, брав участь у роботі відділення Всесоюзного товариства 
винахідників та раціоналізаторів інституту, членом комсомольського бюро та 
секретарем комітету комсомолу співробітників ХПІ.

У той самий час Андрій Володимирович також співпрацював з інститут-
ським спортивним рухом, беручи участь в організації акцій-пробігів «Харків–
Фігурівка», якими співробітники ХПІ у 1980-х рр. традиційно відзначали День 
9 травня. Влітку 1980 р. він перебував у складі молодіжної делегації від Харків-
ської області на ХХІІ Олімпійських іграх у Москві.

Після завершення навчання у заочній аспірантурі (1986–1990 рр.) Кіпен-
ський А.В. у 1991 р. під керівництвом професора Довбні В.Т. успішно захистив 
кандидатську дисертацію, яка була пов’язана із використанням мікропроце-
сорів у промисловості й отримала високу оцінку фахівців. Не зупинившись на 
досягнутому, з початку 2000-х рр. Кіпенський А.В. розробив нову тематику, 
пов’язану з використанням інформаційних технологій для потреб медицини. За 
його співучасті на кафедрі промислової електроніки було відкриту нову спеці-
альність – фізична та біомедична електроніка, а також створено навчально-ме-
тодичну та науково-дослідну лабораторію біомедичної електроніки. У цей час 
Кіпенський А.В. активно працював над навчально-методичним забезпеченням 
нової спеціальності: підготував авторські лекційні курси й лабораторні прак-
тикуми з дисциплін «Інформаційні пристрої електронної медичної апаратури», 
«Біометрія» та «Електротерапевтичні апарати», видав понад двадцять навчаль-
них посібників і методичних вказівок. У 1998 р. Кіпенскому А.В. було при-
своєно вчене звання доцента, а у 2013 р. – професора кафедри промислової  
електроніки.

З 2008 р. Андрій Володимирович очолив факультет інтегральної підготов-
ки, який у 2016 р. було реорганізовано у факультет соціально-гуманітарних 
технологій, що стало інноваційним проектом НТУ «ХПІ», спрямованим на фор-
мування гуманітарно-технічної еліти зразка ХХІ ст. Як декан він особливу увагу 
приділяє якості освіти й організації навчального процесу. З 2018/19 навчально-
го року Кіпенський А.В. працює за сумісництвом професором кафедри фізично-
го виховання та викладає дисципліни «Менеджмент рекреаційної діяльності» (у 
частині «Фізичні методи та технічні засоби рекреації, реабілітації, профілактики 
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та лікування захворювань») і «Медична діагностика». Своїми знаннями й досві-
дом Кіпенський А.В. охоче ділиться зі студентами та аспірантами.

Професор А. В. Кіпенський залишається активним громадським діячем 
і науковцем. Він є членом бюро президії й дійсним членом Академії наук при-
кладної радіоелектроніки; членом президії, головою Харківського відділення 
й дійсним членом Академії технологічних наук України; дійсним членом Акаде-
мії медико-технічних наук, членом Української асоціації інженерів-електриків, 
Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів і курортологів, Всеукраїнської асоціації 
озонотерапевтів і виробників медичного устаткування для озонотерапії.

З 2014 р. Андрій Володимирович Кіпенський є президентом Академії військо-
во-історичних наук і козацтва. Дбаючи про патріотичне виховання молоді, він при-
діляє велику увагу організації Військово-спортивних ігор «Заграва», які, починаючи 
з 2016 р., щорічно проводяться факультетом соціально-гуманітарних технологій ра-
зом з Військовим інститутом танкових військ НТУ «ХПІ» та присвячені Дню Перемоги.

Успіхи професора Кіпенського А. В. як науковця й педагога-організатора 
було відзначено присвоєнням йому Інститутом соціально-політичних ініціатив 
у 2017 р. звання Почесного громадянина Слобожанщини.

Доценти

Білоус Олеся Валеріївна (26.07.1988 р., м. Харків), до-
цент, кандидат технічних наук, майстер спорту з плавання. 
Здобула вищу освіту в НТУ «ХПІ», є фахівцем з біохімії, інтелек-
туальної власності та психології фізичної активності й спорту.

Олеся Валеріївна з дитинства захоплювалася водними 
видами спорту. У 2000 р. під керівництвом заслуженого тре-
нера України Лобановської І.К. стала переможцем Юнацької 
першості України з плавання, а у 2001–2005 рр. – фіналіс-
том чемпіонатів та кубків України. З 2015 р. Білоус О.В. пра-

цює на кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ», де викладає дисципліни «Біохі-
мія фізичної культури», «Валеологія», «Фізичне виховання», а також є куратором 
в групах спеціальності «Фізична культура і спорт». Білоус О.В. активно працює 
над проблемою раціоналізації харчування спортсменів високої кваліфікації, за-
лучає до наукової роботи студентську молодь.

Блещунова Катерина Миколаївна (28.07.1964 р., 
м. Харків), доцент, кандидат педагогічних наук, канди-
дат у майстри спорту. Опанувала плавання, веслування на 
байдарках, лижний спорт. У 1985 р. закінчила Харківський 
спортивний факультет Київського державного інституту фі-
зичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт» 
та здобула кваліфікацію викладача фізичної культури – тре-
нера з плавання.



148

Фізична культура і спорт харківського політеху

На кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» Блещунова К.М. працює 
з 2005 р. і викладає дисципліни «Морфологія людини», «Фізіологічні та біохі-
мічні основи фізичного виховання», «Теорія і методика фізичного виховання». 
Бере участь в організації та проведенні Всеукраїнських наукових конференцій 
для студентів і аспірантів, Всеукраїнської студентської олімпіади з олімпійсько-
го і професійного спорту. З 2016 р. Блещунова К.М. є членом Науково-методич-
ної комісії з предметів освіти і спорту (фізичної культури) Науково-методичної 
ради Міністерства освіти і науки України. Крім того вона веде активну наукову 
роботу: підготувала трьох кандидатів наук і є автором більше сорока праць.

До сфери наукових інтересів Блещунової К.М. входить розробка інновацій-
них засобів і методів діагностування основних видів фітнесу спортсменів різної 
кваліфікації та спеціалізації, теоретичні та прикладні аспекти інформаційного 
забезпечення навчальної та змагальної діяльності у спорті. Успіхи у науковій 
і навчально-методичній роботі Блещунової К.М. було відзначено Почесною гра-
мотою Міністерства освіти і науки України.

Блошенко Олена Іванівна (24.11.1963 р., м. Харків), 
доцент, кандидат у майстри спорту СРСР із плавання, май-
стер спорту України з водного поло. Вона є випускницею 
ХПІ, де здобула технічну освіту й отримала кваліфікацію 
тренера з плавання.

З 1970 р. Олена Блошенко опановує водні види спорту 
під керівництвом майстра спорту СРСР В. Ісакова, заслу-
жених тренерів України Кожух Н.Ф., Кухаренко В.С., Жда-
нова Р.Ю. Протягом 1983–1986 рр. вона стає призером 

обласних Спартакіад з плавання серед ЗВО, чемпіоном і призером облради 
СДСТ «Буревісник», Спартакіад серед ЗВО УРСР. У 1985 р. Блошенко О.І. стала 
чемпіоном Укрради СДСТ «Буревісник» з багатоборства ГПО. Крім того, у складі 
команди «Політехнік» з водного поло (команди вищої ліги у СРСР) Олена Бло-
шенко протягом 1985–1989 рр. багаторазово ставала призером чемпіонатів 
УРСР. Увійшовши до складу команди «Харків’янка» із водного поло вона стала 
дворазовим чемпіоном України, призером Кубка України у 2000–2002 рр.

З 1993 р. Блошенко О.І розпочала свій трудовий шлях на кафедрі фізичного 
виховання НТУ «ХПІ», викладаючи дисципліни «Теорія та методика навчання ба-
зовим видам фізкультурно-спортивної діяльності», «Педагогіка вищої школи», 
«Основи здорового способу життя». Одночасно вона здійснювала кураторство 
у групах спеціальності «Фізична культура і спорт». До сфери її наукових інте-
ресів належить розробка методів використання інформаційних технологій для 
обліку спортивних результатів. Зокрема, вона створила базу даних обліку ре-
зультатів змагань різних часів. Результати своїх досліджень Блошенко О.І. оп-
рилюднила більше ніж у сорока працях, присвячених проблемам та перспек-
тивам фізичного виховання і спортивного вдосконалення студентів. Крім того, 
вона працює у складі суддівського корпусу федерації водного поло України та 
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здійснює активну громадську роботу як голова профбюро кафедри фізичного 
виховання та ВЄСС.

Багатолітню успішну науково-педагогічну роботу Блошенко О.І. було від-
значено почесними грамотами центрального комітету профспілки працівників 
освіти і науки України, грамотами університету, подяками Харківського облас-
ного управління з фізичного виховання та спорту.

Глядя Сергій Олександрович (22.01.1966 р., м. Хар-
ків), доцент, перший розряд з важкої атлетики, кандидат 
у майстри спорту з пауерліфтингу, викладач-тренер. Отри-
мав вищу освіту за спеціальністю «Фізична культура і спорт» 
у Харківському державному інституті фізичної культури.

Важкою атлетикою Сергій Глядя розпочав займатися 
у харківському спортивному клубі «Спартак» у 1983 р. під 
керівництвом заслуженого тренера України Кагала А.В. На-
полегливі тренування досить швидко дали вагомий резуль-

тат: у 1990 р. Глядя С.О. здобув Кубок Харківської області з важкої атлетики, 
перше місце у ваговій категорії до 110 кг (сума двоєборства 270 кг). Наступ-
ного року він став викладачем кафедри фізичного виховання ХПІ, викладаючи 
дисципліну «Фізичне виховання», а з 2015 р. ще й «Світоглядні засади фізичної 
культури та спорту».

Від початку своєї трудової діяльності Сергій Олександрович зарекоменду-
вав себе як відповідальний педагог і вимогливий тренер, який дбає про високу 
репутацію своєї кафедри. Багато його вихованців стали чемпіонами й майстра-
ми спорту України, у тому числі – Дуднік Ю.В., Куземський Я.О., Зетов Р.Р., Ми-
хайлов Ю.О., Недогарок В.О.

На кафедрі доцент Глядя С.О. проводить наполегливу навчально-методичну 
роботу, у якій активно використовує сучасні інформаційні технології. Він відпо-
відально ставиться до обов’язків головного судді Спартакіади НТУ «ХПІ» з важ-
кої атлетики та пауерліфтингу, а також гідно репрезентує НТУ «ХПІ» як суддя 
національної категорії з важкої атлетики та головний суддя Спартакіади ЗВО 
Харкова з важкої атлетики.

Горлов Анатолій Серафимович (12.01.1950 р., 
м. Мелітополь), доцент, кандидат педагогічних наук, канди-
дат у майстри спорту СРСР з легкої атлетики. У 1976 р. за-
кінчив Харківський державний педагогічний інститут імені 
Г.С. Сковороди за спеціальністю «Фізичне виховання».

Анатолій Горлов розпочав займатися спортом у 1965 р. 
Його наставниками були тренери Скляренко В.О. (ДЮСШ 
м. Мелітополь) та Топчій П.І. (ШВСМ м. Харків). У 1973 р. 
Горлов А.С. посів п’яте місце на зимовому чемпіонаті 
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України з легкої атлетики у Донецьку і третє місце на напівфінальних змаганнях 
Кубку СРСР (м. Вороніж).

На кафедру фізичного виховання НТУ «ХПІ» Горлов А.С. прийшов вже дос-
відченим педагогом і науковцем у 2004 р. Тут він викладає дисципліни «Теорія 
і методика навчання базових видів фізкультурно-спортивної діяльності», «Тео-
рія і методика юнацького спорту», «Новітні досягнення теорії і практики фізич-
ної культури, спорту і рекреації», «Інструментальні методи досліджень спорту».

Як відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри фізичного ви-
ховання Анатолій Серафімович активно досліджує проблеми адаптації юних 
спортсменів до спеціалізованих тренувальних навантажень, впровадження но-
вих цифрових технологій у теорію й практику фізичної культури та спорту, ви-
вчає досвід вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні. Особли-
ву увагу Горлов А.С. надає вивченню спортивних й оздоровчих практик Китаю. 
Погляди науковця на використання досвіду світової фізичної культури знайшли 
відображення у двох монографіях, шістнадцяти навчальних і навчально-мето-
дичних посібниках та понад сімдесяти наукових статтях.

У 2012–2013 рр. Горлов А.С. організував відкриття кафедральної наукової 
лабораторії, що дозволило забезпечити проведення легкоатлетичних змагань 
обласного, національного та міжнародного значення технічними інноваційни-
ми електронно-оптичними приладами. Згодом він очолив розробку Державної 
бюджетної теми України, брав участь у виконанні зведеного плану України з на-
уково-дослідної роботи у сфері фізичної культури й спорту у 2011–2015 рр. За 
участі заслуженого працівника фізичної культури і спорту Манжоса Н.В. впро-
ваджує й вдосконалює у тренувальному процесі та наукових дослідженнях ін-
новаційні цифрові технології, особливо для підготовки легкоатлетів-бігунів різ-
ної кваліфікації та спеціалізації. З 2007 р. виконує науково-методичну роботу 
у складі Комплексної наукової групи Національної легкоатлетичної федерації 
України з пошуку й впровадженню нових критеріїв техніко-фізичної майстер-
ності спринтерів та стрибунів у довжину.

Грдзелідзе Сергій Ріпатович (03.09.1961 р., м. Ко-
булеті, Грузія), доцент, майстер спорту з вільної боротьби, 
спортивний суддя міжнародної категорії. У 1982 р. здобув 
вищу освіту в Грузинському державному інституті фізичної 
культури за спеціальністю «Викладач фізичного виховання, 
тренер з вільної боротьби».

Під керівництвом тренера Р. Мелашвілі у 1975 р. Сергій 
Грдзелідзе розпочав опановувати мистецтво вільної бороть-
би. Згодом він став чемпіоном Аджарії і бронзовим призе-

ром чемпіонату Грузії. З 1986 р. Грдзелідзе С.Р. працює на кафедрі фізичного 
виховання ХПІ, де йому доручають відповідальну роботу заступника декана 
транспортно-машинобудівного факультету з фізичного виховання й командира 
загону та заступника начальника табору СОТ «Студентський» (1988–2013 рр., 
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АР Крим). Одночасно він бере активну участь у суддівській роботі, виконуючи 
обов’язки головного судді чемпіонатів України, міжнародних та всеукраїнських 
змагань, судді міжнародної категорії. Грдзелідзе С.Р. був суддею чемпіонату сві-
ту серед кадетів у 2016 р. та чемпіонату світу серед клубних команд у 2018 р.

Наукові інтереси Сергія Ріпатовича пов’язані з пошуком оптимальних ме-
тодів підготовки борців вільного стилю. Один з його вихованців – Р. Аббасов, 
майстер спорту, здобув третє місце на чемпіонаті України серед молоді, став 
переможцем відкритого всеукраїнського турніру пам’яті О. Саакяна. Будучи 
тренером жіночої збірної з вільної боротьби, доцент Грдзелідзе С.Р. досяг ва-
гомих результатів у підготовці своїх підопічних: Т. Єфремова і Г. Григорян стали 
майстрами спорту, бронзовими призерами універсіади України, переможниця-
ми Всеукраїнського турніру «Тернове поле».

Петренко Володимир Олексійович (02.09.1966 р. 
м. Харків), доцент, заслужений тренер України, майстер 
спорту з армрестлінгу, суддя національної категорії. Вищу 
освіту здобув у 1995 р. у Харківському державному інсти-
туті фізичної культури, за спеціальністю «Фізична культура 
і спорт» та отримав кваліфікацію організатора масової фіз-
культурно-оздоровчої роботи й туризму. У 1993–1997 рр. 
під керівництвом тренерів Горностаєва Л.П. та Іванкова Л.Д. 
Володимир Петренко стає призером чемпіонатів України.

На кафедру фізичного виховання ХПІ Петренко В.О. приходить у 1992 р., 
де викладає дисципліну «Фізичне виховання». Саме його учнями є Безкоровай-
ний Д.О. (заслужений майстер спорту, багаторазовий чемпіон Європи та світу), 
Рудаков М.М. (заслужений майстер спорту, чемпіон Європи та світу), Бабаєв Р.У. 
(заслужений майстер спорту, двадцятиразовий чемпіон Європи та світу), Ніко-
нов Д.І. (майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи та світу) та інші.

Поляков Ігор Олександрович (08.09.1984 р., м. Хар-
ків), доцент, кандидат психологічних наук, кандидат у майс-
три спорту України з вільної й греко-римської боротьби. От-
римав ступінь магістра олімпійського і професійного спорту 
та психології спорту в Харківській державній академії фі-
зичної культури у 2008 р.

Свій шлях у світі спорту Ігор Поляков розпочав у 1999 р. 
вступивши до секції вільної боротьби ДЮСШ «Юність» 
м. Лозова Харківської області. Його наставниками стали 

тренери Руденко Ю.О., Бочкарьов С.В., Тітаренко В.М. За досить короткий час 
Поляков І.О. зумів виправдати їхні сподівання здобувши третє місце на міжна-
родному турнірі з вільної боротьби, присвяченому пам’яті О. Саакяна (2003 р., 
м. Харків). Наступного року він здобув друге місце на чемпіонаті Харківської 
області з вільної боротьби. Переможними для Ігоря Олександровича стали 
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спартакіада ЗВО м. Харкова з вільної боротьби (2004 р., третє місце), чемпіонат 
Харкова з греко-римської боротьби (2005 р., друге місце), Відкрита першість 
Інституту танкових військ з греко-римської боротьби (2006 р., м. Харків, пер-
ше місце), Всеукраїнський турнір з вільної боротьби «Тернове поле» (2007 р., 
м. Тернопіль, третє місце), Всеукраїнський турнір з вільної боротьби «Торські 
ігри» (2009 р., м. Слов’янськ, друге місце), Всеукраїнський турнір з вільної бо-
ротьби, присвячений пам’яті Ю. Кравченка (2011 р., м. Лозова, перше місце).

Поляков І.О. розпочав працювати на кафедрі фізичного виховання 
НТУ «ХПІ» у 2016 р. й викладає дисципліни «Історія фізичної культури та олім-
пійський спорт», «Світоглядні засади фізичної культури», «Психологія фізичної 
культури», «Тренерська практика». Крім того, він є відповідальним за міжнарод-
ну діяльність кафедри фізичного виховання, а також заступником директора 
СОТ «Політехнік». До сфери наукових інтересів Полякова І.О. належить вивчен-
ня поведінки людини в екстремальних умовах, вплив на її дії стресових чинників 
і засобів їх подолання.

Тіняков Артем Олександрович (29.02.1980 р., м. Хар-
ків), доцент, кандидат педагогічних наук. У 2003 р. отримав 
вищу освіту в НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Фізичне вихован-
ня», здобув кваліфікацію інженера-менеджера спорту.

З дитинства Артем Тіняков захоплювався баскетболом. 
У 1996 р. під керівництвом тренерів Казначєєва В.М. і Куліба-
би В.Д. він став переможцем чемпіонату Харківської області 
з баскетболу серед юнаків 10–11 класів. Згодом, вступивши 
до НТУ «ХПІ» опанував спеціальність «Фізичне виховання». 

Протягом 2003–2006 рр. успішно навчається в аспірантурі НТУ «ХПІ» одночас-
но працюючи на кафедрі фізичного виховання. Тіняков А.О. викладає дисци-
пліни «Менеджмент рекреаційних послуг», «Баскетбол», «Професійний спорт». 
Серед його учнів – О. Печеров, Р. Козлов, А. Рочняк, А. Михайлов, С. Кузнецов, 
Є. Дяченко, В. Колотилов, Г. Биканов, І. Чугунов, Є. Савченко, Б. Павленко – при-
зери Всесвітньої універсіади, чемпіони та багаторазові призери України з бас-
кетболу серед чоловічих команд вищої ліги, переможці універсіади України та 
чемпіонатів України з баскетболу 3х3. Артем Олександрович також проявляє 
себе здібним адміністратором, беручи участь в організації дитячої баскетболь-
ної школи «Політехнік» та проведенні Спартакіад НТУ «ХПІ» з баскетболу. Він 
тренує дитячо-юнацькі команди, які беруть участь у чемпіонатах України; зго-
дом випускники цих команд стають студентами НТУ «ХПІ».

Тематика наукових досліджень Тіняков А.О. пов’язана з пошуком інновацій-
них підходів до виховного процесу у спеціалізованих навчальних закладах спор-
тивного профілю. Важливим аспектом його наукової роботи є участь у міжна-
родному співробітництві. Так, у 2017–2018 рр. він брав участь у виконанні робіт 
за міжнародним грантом спільно з British Concil Ukraine «Підвищення лідер-
ського потенціалу університетів України», в результаті якого у 2018 р. відвідав 
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університет Оксфорд Брукс (Оксфорд, Велика Британія). З квітня 2018 р. до 
березня 2019 р. Тіняков А.О. проходив навчання за програмою Ukraine Higher 
Education Leadership Development Programme.

Титаренко Віктор Михайлович (20.09.1945 р., 
м. Люботин, Харківська область), доцент, кандидат у майс-
три спорту з греко-римської боротьби. Випускник Харків-
ського педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди за спе-
ціальністю «Вчитель фізичної культури» (1969 р.).

Титаренко В.М. розпочав займатися боротьбою вже 
у студентські роки, його першим тренером був Гранкін В.П. 
У 1970 р. Віктор Михайлович посів третє місце на чемпіона-
ті України серед студентів.

На кафедрі фізичного виховання ХПІ Титаренко В.М. працює з 1972 р. Він 
викладає дисципліну «Фізичне виховання», очолює профспілку кафедри. Його 
вихованці Д. Гнева й Р. Русанов стали чемпіонами універсіади України у 2017 р.

Старші викладачі

Арабаджи Тимур Дмитрович (02.07.1981 р., м. Хар-
ків), старший викладач, кандидат педагогічних наук, май-
стер спорту з баскетболу, майстер спорту з баскетболу 3х3. 
Отримав вищу освіту в НТУ «ХПІ» за спеціальностями «Фі-
зичне виховання» й «Педагогіка вищої школи», здобув ква-
ліфікації інженера-дослідника спорту та викладача вищих 
навчальних закладів. Баскетболом Тимур Арабаджи почав 
займатися ще у 1993 р. під керівництвом тренерів Піотров-
ського А.Ф. і Кулібаби В.Д.

На кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» Арабаджи Т.Д. працює з 2007 р. 
Він викладає загальну дисципліну «Фізичне виховання», організовує змагання 
з баскетболу серед студентів. Водночас Тимур Дмитрович продовжує спор-
тивну кар’єру, бере активну участь у міжнародних змаганнях, де стабільно де-
монструє високі результати: 04–06 вересня 2009 р., Москва, Росія, «Mosсow 
Open – 2009», MVP, кращий снайпер, перше місце; 23–26 серпня 2012 р., Афі-
ни, Греція, World Championships, третє місце; 01–02 вересня 2012 р., Стамбул, 
Туреччина, FIBA World Tour, третє місце; 2012 р. – перше місце у світовому 
рейтингу баскетболу 3х3; 12–14 липня 2014 р., Занка, Угорщина, 3х3 European 
Championships, шосте місце.

В липні 2013 р. Арабаджи Т.Д. як тренер брав участь у XXVII Всесвітній літ-
ній універсіаді (м. Казань, Росія). Він став чемпіоном та багаторазовим призером 
національних чемпіонатів України з баскетболу, а у 2019 р. його призначили го-
ловним тренером національної збірної команди України U-23 з баскетболу 3х3.
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До кола наукових інтересів Т. Д. Арабаджи належить вивчення формуван-
ня готовності до професійного самовизначення спортсменів після закінчення 
спортивної кар’єри.

Афанасьєва Олена Миколаївна (27.02.1961 р., 
м. Харків), старший викладач спеціальної медичної групи, 
перший розряд з художньої гімнастики. Отримала вищу 
освіту в Харківському державному інституті фізичної куль-
тури у 1992 р. за спеціальністю «Фізична культура і спорт», 
здобула кваліфікацію викладача фізичної культури, тренера 
з гімнастики.

Афанасьєва О.М. працює на кафедрі фізичного вихо-
вання ХПІ з 1996 р. викладачем фізичного виховання у спе-

ціальній медичній групі. Вона є досвідченим педагогом, на практиці опанувала 
методику менеджменту рекреації у дитячих таборах і постійно бере участь в ор-
ганізації роботи студентських таборів.

Бабаджанян Вікторія Володимирівна 
(25.04.1967 р., м. Куйбишев), старший викладач, майстер 
спорту з плавання, підводного плавання, водного поло. Ви-
пускниця Харківського державного інституту фізичної куль-
тури 1989 р.

Опановувати водні види спорту Вікторія Бабаджанян 
почала під керівництвом тренерів Золотаря М.М. і Жда-
нова Р.Ю. У 1979–1980 рр. була чемпіонкою першості 
ДСО «Локомотив».

На кафедру фізичного виховання ХПІ Бабаджанян В.В. прийшла у 1989 р. 
Вона викладає дисципліну «Фізичне виховання» і розробляє методику занять 
гідроаеробікою.

Бичков Валерій Петрович (31.07.1965 р., м. Харків), 
старший викладач. Випускник Харківського спортивного 
факультету Київського державного інституту фізичної куль-
тури 1986 р. за спеціальністю «Фізична культура і спорт», 
отримав кваліфікацію викладача-тренера з футболу.

Валерій Бичков почав займатися спортом у 1974 р. 
в Харківській ДЮСШ № 7 під керівництвом тренера Па-
нова А.М. На кафедрі фізичного виховання ХПІ працює 
з 1994 р. Бичков В.П. викладає загальну дисципліну «Фізич-
не виховання» та Теорія та методика навчання базовим ви-

дам фізкультурно-спортивної діяльності «Футбол», є куратором у групах спеці-
альності «Фізична культура і спорт».
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Бочкарев Сергій Володимирович (04.11.1964 р., 
м. Білове, Кемеровська область, Росія), старший викладач, 
майстер спорту з вільної боротьби, суддя національної ка-
тегорії. Отримав вищу освіту в ХПІ за спеціальністю «Авто-
матика і телемеханіка» (1993 р.) та у Харківському націо-
нальному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди 
за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. 
Фізична культура» (2005 р.), де здобув кваліфікацію викла-
дача фізичної культури.

Сергій Бочкарев розпочав займатися спортом в десять років у середній 
школі № 38 в селищі Новий Городок Кемеровської області. Пізніше опановував 
мистецтво боротьби під керівництвом тренерів Сурмиленка М.П. і Халатова Р.О.

На кафедрі фізичного виховання ХПІ Бочкарев С.В. працює з 1993 р., ви-
кладає навчальні дисципліни «Фізичне виховання», «Теорія та методика нав-
чання базовим видам фізкультурно-спортивної діяльності». З 2018 р. здійснює 
кураторство у групах спеціальності «Фізична культура і спорт». Він організовує 
проведення й суддівство змагань зі спортивної боротьби університетського, на-
ціонального та міжнародного рівнів. Серед вихованців Сергія Володимирови-
ча – майстри спорту О. Олексієнко, А. Євтифієв, Р. Аббасов.

До наукових інтересів Бочкарева С.В. належать вивчення тенденцій розвит-
ку техніко-тактичних дій у вільній боротьбі й розробка спеціального харчування 
для спортсменів.

Бубнов Володимир Олександрович (17.04.1970 р., 
м. Харків), старший викладач, кандидат у майстри спорту 
з легкої атлетики, тренер зі стрибків із жердиною, суддя на-
ціональної категорії. Отримав у ХПІ дві вищі освіти, здобув 
кваліфікації інженера-електромеханіка у 1994 р. та викла-
дача вищих навчальних закладів у 2018 р.

Володимир Бубнов розпочав займатися спортом 
у 1984 р. на стадіоні «ХТЗ», де його першими тренерами ста-
ли Ткачук В.А. і Кравченко О.М. У 1988 і 1992 рр. завоював 

титул чемпіона Мінвузу України зі стрибків із жердиною. З 1993 р. Володимир 
Олександрович бере участь в організації та суддівстві змагань з легкої атлетики.

На кафедрі фізичного виховання ХПІ Бубнов В.О. працює з 1995 р. і викла-
дає дисципліни «Інформатика», «Інформаційне забезпечення фізичної куль-
тури і спорту», «Системи обробки інформації у фізичній культурі та спорті», 
«Комп’ютерні програми у фізичному вихованні, спорті і рекреації», керує пе-
реддипломною практикою студентів. Бубнов В.О. був тренером Н. Мельник, яка 
у 2012 р. посіла друге місце на універсіаді та кубку України з легкої атлетики.
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Бутко Надія Іллівна (01.09.1957 р., м. Харків), стар-
ший викладач спеціальної медичної групи, перший розряд 
із легкої атлетики. Отримала вищу освіту в Белгородському 
державному педагогічному інституті імені Ольминського 
у 1986 р. за спеціальністю «Фізичне виховання».

Надія Бутко почала займатися спортивною гімнастикою 
в одинадцять років. Техніку метання спису й бадмінтон вона 
опанувала під керівництвом тренерів Блізнецової З.О. й Лю-
бієва А.Г.

Бутко Н.І. на кафедрі фізичного виховання ХПІ працює з 1977 р. і викла-
дає дисципліну «Фізичне виховання в спеціальній медичній групі». Вона активно 
пропагує серед студентів здоровий спосіб життя, зокрема заняття аеробікою.

Бутко Н.І. має значний досвід педагога-організатора, виконувала обов’яз-
ки голови профспілки кафедри фізичного виховання, була заступником деканів 
декількох факультетів, брала участь в організації роботи студентських таборів. 
Вона є чемпіонкою та призеркою змагань «Слобожанська осінь» з бадмінтону 
серед ветеранів.

Васильєв Юрій Костянтинович (18.02.1947 р., 
м. Харків.), старший викладач, спортивний суддя міжнарод-
ної категорії. Випускник 1971 р. Харківського державного 
педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальніс-
тю «Фізичне виховання».

Юрій Васильєв почав займатися спортивною гімнасти-
кою у 1958 р. в харківському будинку культури «Будівель-
ник», де його першим наставником був Кочетов Г.М.

Васильєв Ю.К. працює на кафедрі фізичного виховання 
ХПІ з 1990 р. та викладає дисципліни «Спортивний туризм та гирьовий спорт» 
і «Туризм». Серед його вихованців – чемпіони України ЗВО з гирьового спор-
ту В. Трубіцин, М. Фальченко й О. Васильчук, призери чемпіонату України ЗВО 
з гирьового хортінгу, а також К. Тимченко – чемпіон України у 2017–2018 рр. 
Васильєв Ю.К. проводить змагання з гирьового спорту і туризму, «Веселі стар-
ти», здійснював кураторство в академічних групах.

Юрій Костянтинович особистим прикладом надихає молодь на нові звер-
шення. Серед його здобутків: чемпіонат України зі спортивних походів серед ви-
щих категорій складності 2006 р., перше місце (керівник 6 категорії складності 
велопоходу на Тянь-Шані); чемпіонат світу федерації гирьового спорту 2011 р., 
перше місце ривок, поштовх та двоборство; чемпіонат світу з гирьового спорту 
серед ветеранів (довгий цикл) м. Запоріжжя, 2011 р., перше місце; рекорд світу 
63 підйоми (вагова категорія 60 кг), м. Леон, Франція, довгий цикл, перше місце 
2014 р. серед ветеранів.

Заслуги Васильєва Ю.К. було відзначено знаками «Видатний мандрівник 
України» та «За заслуги в розвитку спортивного туризму».
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Горільчаник Ольга Григорівна (26.07.1965 р., м. Хар-
ків), старший викладач, перший розряд з баскетболу. 
У 1998 р. закінчила Харківський державний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Фізичне 
виховання». Ольга Горільчаник почала займатися спортом 
у десять років під керівництвом Лєлюк З.К.

Горільчаник О.Г. працює на кафедрі фізичного виховання 
ХПІ з 1989 р. та викладає дисципліну «Фізичне виховання у спе-
ціальній медичній групі». Вона розробляє методичні рекомен-

дації для студентів спеціальної медичної групи, бере участь в організації спортивних 
свят факультету, організації змагань з баскетболу серед факультетів, а також виконує 
обов’язки заступника декана факультету комп’ютерних наук з фізичного виховання.

Денисов Віктор Анатолійович (17.01.1950 р., 
м. Харків), старший викладач, кандидат у майстри спорту 
зі спортивної гімнастики. Випускник Харківського держав-
ного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди 1970 р., 
здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання.

Першим тренером Віктора Денисова був Панченко П.Г. 
у спортивному товаристві «Динамо» в Харкові. У 1970 р. 
Денисов В.А. завоював звання чемпіона Збройних сил СРСР 
(м. Ленінград). Денисов В.А. працює на кафедрі фізичного 

виховання з 1991 р. і викладає дисципліну «Фізичне виховання». Нагороджений 
державною медаллю «Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС».

Донець Юрій Георгійович (17.08.1971 р., м. Хар-
ків), старший викладач. Випускник ХПІ за спеціальностями 
«Електропривод і автоматизація промислових установок та 
технологічних комплексів» у 1995 р. і «Фізичне виховання 
і спорт» у 2004 р.

Юрій Донець розпочав займатися спортом у клубі хар-
ківського заводу «Кондиціонер» у 1980 р. під керівництвом 
тренера Селезньова Б.Є. З 1997 р. працює на кафедрі фі-
зичного виховання ХПІ, викладає дисципліни «Фізичне вихо-
вання» й «Теніс», організовує змагання з тенісу.

Євтифієв Андрій Сергійович (26.11.1986 р. м. Хар-
ків), старший викладач, кандидат у майстри спорту з вільної 
боротьби. Отримав вищу освіту в НТУ «ХПІ» за спеціальніс-
тю «Фізичне виховання».

Вільною боротьбою почав цікавитися ще в дитин-
стві, першими наставниками були Бочкарев С.В. і Куко-
ловасов А.К. На кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» 
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Євтифієв А.С. працює з 2010 р., викладає дисципліну «Фізичне виховання», а та-
кож виконує обов’язки директора СОТ «Політехнік».

Жичкін Олександр Євгенович (18.10.1959 р., м. Хар-
ків) старший викладач, кандидат у майстри спорту з легкої 
атлетики, тренер. Випускник Харківського державного ін-
ституту фізичної культури 1992 р.

Жичкін О.Є. почав займатися спортом ще у шостому 
класі, його першим наставником був Ткачук В.А. На кафе-
дрі фізичного виховання ХПІ Олександр Євгенович працює 
з 1990 р. і викладає дисципліну «Легка атлетика».

Ірхін Володимир Іванович (22.07.1960 р., м. Мо-
розовськ Ростовської області, Росія), старший викладач, 
кандидат у майстри спорту з легкої атлетики, заслужений 
тренер України з легкої атлетики. Закінчив Волгоградський 
державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фі-
зичне виховання».

Володимир Ірхін почав тренуватися ще в дитинстві під 
керівництвом Мурованого Ю.І., а у 1979 р. став призером 
змагань з легкої атлетики (біг 4×400 м, м. Волгоград). На ка-

федрі фізичного виховання ХПІ Ірхін В.І. працює з 1989 р. Він викладає дисци-
пліну «Фізичне виховання», виступає старшим суддею змагань з легкої атлетики, 
неодноразово був куратором академічних груп. Володимир Іванович підготував 
плеяду спортсменів-легкоатлетів, серед них: А. Твердоступ (дворазовий чемпі-
он Всесвітньої універсіади з легкої атлетики, 2003 р. Південна Корея); Ю. Ірхіна 
(бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи з легкої атлетики 4×400 м, 
2007 р., учасниця Олімпійських ігор 2008 р. м. Пекін, багаторазова чемпіонка 
України з легкої атлетики); О. Ходаков (чотирикратний чемпіон світу та Єв-
ропи 2003–2008 рр., чемпіон та срібний призер Дефолімпійских ігор 2005 та 
2009 рр.); Т. Твердоступ (посіла шосте місце на Всесвітній універсіаді 2003 р. 
у Південній Кореї).

Успіхи Ірхіна В.І. відзначено почесним знаком і грамотою «Кращий тренер 
року» Харківської обласної організації «Інваспорт» у 2008–2012 рр., грамотою 
«Кращий викладач з фізичного виховання» Харківської обласної адміністрації 
2001 р., Почесною грамотою Прем’єр-міністра України у 2009 р., грамотами 
обласного спорткомітету у 1996–1998 рр., Почесною грамотою обласного 
спортивного комітету за підготовку учасника Олімпійських ігор. Ім’я Ірхіна В.І. 
вписано в «Енциклопедію сучасної України».
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Казак Володимир Юрійович (20.05.1962 р., м. Харків), 
старший викладач, майстер спорту з легкої атлетики. Закін-
чив Харківський інженерно-будівний інститут у 1985 р. і Хар-
ківський державний інститут фізичної культури у 1991 р.

З 1985 р. працює на кафедрі фізичного виховання ХПІ, 
викладає дисципліну «Легка атлетика». Виконує обов’язки 
заступника декана факультету комп’ютерних та інформа-
ційних технологій з фізичного виховання.

Капустіна Тетяна Володимирівна (15.02.1963 р., 
м. Харків), старший викладач, майстер спорту СРСР з худож-
ньої гімнастики, тренер з гімнастики. Отримала вищу освіту 
у 1986 р. в ХПІ, здобувши кваліфікацію інженера-металурга, 
та у 2000 р. у Харківській державній академії фізичної культу-
ри, здобувши кваліфікацію викладача фізичного виховання.

На кафедрі фізичного виховання ХПІ працює з 1997 р., 
викладає дисципліну «Фізичне виховання». Досліджує мето-
дику використання аеробіки у навчально-виховному процесі.

Ковальов Олег Володимирович (07.02.1963 р., м. Хар-
ків), старший викладач, майстер спорту України зі спортив-
ного туризму, тренер з велосипедного спорту, спортивний 
суддя першої категорії. Вищу технічну освіту отримав у Хар-
ківському інституті інженерів залізничного транспорту імені 
С.М. Кірова (1990 р.). А пізніше у Харківському державному 
інституті фізичної культури здобув кваліфікацію викладача 
фізичної культури (1998 р.).

Ковальов О.В. працює на кафедрі фізичного виховання 
ХПІ з 1994 р., викладає дисципліну «Спортивний туризм», здійснює суддівство на 
міжнародних, всеукраїнських змаганнях та Спартакіадах ЗВО Харкова з техніки 
спортивного туризму. У 2012 і 2014 рр. здобув перше місце у чемпіонаті України зі 
спортивного (велосипедного) туризму та третє місце у чемпіонаті України зі спор-
тивних походів. Серед вихованців Ковальова О.В. – переможці кубків та чемпіонатів 
України зі спортивного туризму Ф. Катихін, С. Гірка, О. Бабіч, Т. Коворотний.

Колісниченко Андрій Олександрович (09.01.1972 р., 
м. Харків), старший викладач, кандидат у майстри спор-
ту з настільного тенісу. Випускник кафедри фізичного ви-
ховання НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Фізичне виховання», 
у 2000 р. отримав кваліфікацію викладача фізичного ви-
ховання, інженера-менеджера спорту. У 2007 р. закінчив 
Харківський національний економічний університет за спе-
ціальністю «Менеджмент».



160

Фізична культура і спорт харківського політеху

З 2000 р. працює на кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ», викладає 
дисципліну «Фізичне виховання». Колісниченко А.О. виконує обов’язки голови 
правління спортивного клубу «Політехнік» НТУ «ХПІ», організовує участь збір-
них команд університету у змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівня 
з різних видів спорту, проводить Спартакіади НТУ «ХПІ».

Курій Олена Володимирівна (28.07.1970 р., м. Хар-
ків) старший викладач, майстер спорту України з плавання 
та водного поло, суддя національної категорії. Випускни-
ця Харківського державного інституту фізичної культури 
і спорту 1991 р., тренер-викладач з плавання.

Спортом Олена Курій розпочала займатися у 1977 р., її 
першими тренерами були Дьомін К.М. і Жданов Р.Ю. Протя-
гом 1987–1994 рр. вона неодноразово ставала чемпіонкою 
України з водного поло.

З 1991 р. Курій О.В. працює на кафедрі фізичного виховання ХПІ, де ви-
кладає дисципліни «Фізичне виховання» та «Спортивно-педагогічне вдоскона-
лення», проводить активну роботу як куратор в групах спеціальності «Фізична 
культура і спорт».

Кучеренко Григорій Григорович (30.06.1966 р., м. Ха-
баровськ), старший викладач, кандидат у майстри спорту 
СРСР з плавання, майстер спорту СРСР з водного поло, тре-
нер з плавання. Має дві вищі освіти: у 1989 р. він отримав 
у ХПІ кваліфікацію інженера-системотехніка, а у 1993 р. 
у Харківському державному інституті фізичної культури – 
викладача фізичної культури.

Григорій Кучеренко вперше почав займатися водним 
поло під керівництвом тренера Сидорова А.К. Став призе-

ром чемпіонатів України та СРСР з водного поло у складі команд «Велозавод», 
«Локомотив», «Динамо». Бронзовий призер чемпіонату ЦС СДСТ «Буревісник» 
(м. Харків, 1985 р.); срібний призер Спартакіади ЗВО України (м. Київ, 1986 р.,); 
бронзовий призер першості Укрради ДСТ «Буревісник» (м. Київ,1986 р.). При-
зер обласних Спартакіад серед ЗВО м. Харкова, чемпіон і призер облради 
СДСТ «Буревісник», Спартакіад серед ЗВО України 1983–1989 рр. з плавання.

На кафедрі фізичного виховання ХПІ Кучеренко Г.Г. працює з 1991 р., ви-
кладає дисципліну «Фізичне виховання», здійснює кураторство у групах спеці-
альності «Фізична культура і спорт». Досліджує методику використання плаван-
ня й масажу для лікування сколіозу у студентів. Кучеренко Г.Г. працює у складі 
спортивного клубу «Політехнік» НТУ «ХПІ», виконує обов’язки судді універси-
тетських, обласних, всеукраїнських змагань, універсіад, кубку України, чемпіо-
нату України з плавання та водного поло.
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Любієва Вікторія Альбертівна (31.07.1972 р., 
м. Харків) старший викладач. Спеціаліст з прикладної мате-
матики (Харківський державний політехнічний університет, 
випуск 1995 р.) і фахівець з Олімпійського і професійного 
спорту, викладач фізичного виховання, тренер з баскетболу 
(Харківська державна академія фізичної культури, випуск 
2004 р.).

Вікторія Любієва розпочала займатися спортом 
у 1985 р. під керівництвом Махновського Г.А. у секції з бад-

мінтону харківського спортивного комплексу «Кіровець» А вже через три роки 
вона стала срібним призером чемпіонату України (м. Дніпропетровськ).

З 2003 р. Любієва В.А. працює на кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ», 
викладає дисципліну «Фізичне виховання», організовує змагання з бадмінтону. 
Вихованці Любієвої В.А. зарекомендували себе, як спортсмени міжнародного 
рівня, завоювавши срібні медалі чемпіонату Європи серед студентів у м. Нансі 
(Франція) у 2010 р.

Матузна (Навотна) Наталя Анатоліївна 
(30.05.1979 р., с. Завітне, Радянський район, АР Крим), стар-
ший викладач, кандидат у майстри спорту з легкої атлетики. 
Здобула ступінь магістра фізичного виховання в НТУ «ХПІ» 
у 2006 р.

Наталя Матузна займається спортом з дев’ятирічного 
віку. Під керівництвом Партного Л.Л., Халаїма М.М., Ісправ-
нікової В.М. вона у 1994 р. завоювала звання чемпіона Укра-
їни із семиборства.

У 2016 р. Матузна Н.А. приходить на кафедру фізичного виховання 
НТУ «ХПІ», де викладає дисципліну «Легка атлетика», працює інструктором 
дитячих груп з легкої атлетики, займається організацією змагань, бере актив-
ну участь у роботі університетського спортклубу. Студенти-вихованці Матуз-
ної Н.А. гідно продовжують справу своєї наставниці, зокрема, І. Рофе-Бекетова 
стала майстром спорту, багаторазовою чемпіонкою України, учасницею чемпі-
онату Європи.

Мінак Олександр Федорович (17.05.1945 р., м. Хар-
ків) старший викладач, майстер спорту з волейболу. Спе-
ціаліст з інформаційно-вимірювальної техніки (ХПІ, випуск 
1968 р.).

Олександр Мінак почав займатися волейболом у хар-
ківському спортивному товаристві «Спартак» у 1957 р. під 
керівництвом Стрекунова В.С. У 1965 р. його команда пе-
ремагає команду ЦСКА на чемпіонаті СРСР з волейболу 
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(м. Запоріжжя), у 1970–1972 рр. стає фіналістом кубку СРСР з волейболу 
(м. Сочі).

Мінак О.Ф. працює на кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» з 2005 р., 
викладає дисципліну «Фізичне виховання», організовує змагання з волейболу.

Натаров Вадим Олександрович (09.05.1963 р., 
м. Харків), старший викладач, майстер спорту СРСР з водно-
го поло, суддя національної категорії. Отримав вищу освіту 
в Харківському інженерно-будівельному інституті(кваліфі-
кація інженера-технолога, 1984 р.) та Харківському держав-
ному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, де 
здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання.

Вадим Натаров почав займатися спортом у 1969 р. 
під керівництвом тренера Очіткова В.А. Протягом 1979–

1985 рр. грав у команді «Локомотив», що належала до вищої ліги СРСР. На ка-
федрі фізичного виховання ХПІ Натаров В.О. працює з 1986 р., викладає дисци-
пліну «Фізичне виховання».

Натарова (Ніколаєнко) Вікторія Вікторівна 
(28.01.1965 р., м. Харків) старший викладач, майстер спор-
ту з волейболу, викладач-тренер з волейболу. Випускниця 
Харківського спортивного факультету Київського держав-
ного інституту фізичної культури 1986 р., спеціаліст з фізич-
ної культури і спорту.

Вікторія Натарова вперше почала займатися спортом 
у Харкові в 1976 р., під керівництвом І. Мурадян і Венгеров-
ського Ю.Н. На кафедрі фізичного виховання ХПІ Натаро-

ва В.В. працює з 1986 р., викладає дисципліну «Фізичне виховання», здійснює 
кураторство у групах спеціальності «Фізична культура і спорт».

Недбайло (Бут) Ірина Ігорівна (17.10.1964 р, м. Фе-
одосія, АР Крим), старший викладач, викладач-тренер з во-
лейболу. Випускниця Харківського спортивного факультету 
Київського державного інституту фізичної культури 1986 р., 
спеціаліст з фізичної культури і спорту. 

Ірина Недбайло вперше почала займатися спор-
том у Харкові в 1977 р. На кафедрі фізичного виховання 
НТУ «ХПІ» працює з 1986 р., викладає дисципліни «Фізич-
не виховання» і «Волейбол», здійснює кураторство у групах 

спеціальності «Фізична культура і спорт».
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Петренко Валерій Іванович (18.12.1954 р., м. Хар-
ків), старший викладач, кандидат у майстри спорту з лег-
кої атлетики. Спеціаліст з турбінобудування (ХПІ, випуск 
1978 р.), пізніше отримав кваліфікацію викладача фізичної 
культури і фізичного виховання у Харківському державному 
педагогічному інституті імені Г.С. Сковороди.

Валерій Петренко почав тренуватися ще в дитинстві під 
керівництвом Петрової Н.О. У 1975 р. він посів друге місце 
на чемпіонаті ДСО «Буревісник» (м. Дніпропетровськ), а у 

1979 р. на чемпіонаті ДСО «Авангард» (м. Ялта) завоював перше місце.
На кафедрі фізичного виховання ХПІ Петренко В.І. працює з 1981 р., викла-

дає дисципліну «Фізичне виховання». Крім того, він виступає головним суддею 
першості університету з легкоатлетичного кросу, розробляє методику раціо-
нального бігу й силової підготовки легкоатлетів. Серед його вихованців М. Ков-
тун – учасник чемпіонату України з легкої атлетики 2004 р.

Петренко Олександр Олексійович (03.03.1973 р., 
м. Харків), старший викладач, тренер з атлетичної гімна-
стики. Випускник Харківського державного політехнічного 
університету 1998 р. Отримав другу вищу освіту у Харків-
ській державній академії фізичної культури за спеціальністю 
«Олімпійський і професійний спорт» та здобув кваліфікацію 
викладача фізичного виховання у 2003 р.

Олександр Петренко розпочав займатися спортом 
у шкільні роки, згодом опанував армспорт під керівництвом 

Петренка В.О. На кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» Петренко О.О. пра-
цює з 2002 р., викладає дисципліну «Фізичне виховання». Підготував триразову 
срібну призерку чемпіонату Європи К. Мочалову й срібну та бронзову призерку 
чемпіонату Європи О. Трегубову.

Родигіна Віта Петрівна (05.05.1963 р., м. Харків), 
старший викладач, майстер спорту України з водного поло, 
суддя національної категорії з водного поло. Фахівець з хімії 
(ХПІ, випуск 1986 р.) і викладач-тренер з плавання (Харків-
ський інститут фізичної культури, випуск 1993 р.).

Віта Родигіна почала займатися плаванням у шкільні 
роки, її наставником з водного поло був заслужений тренер 
України Жданов Р.Ю. Під його керівництвом Родигіна В.П. 
стала переможницею першості СРСР серед збірних команд 

республік 1987 р. у Тбілісі (Грузія); багаторазовою переможницею та призером 
чемпіонату України; одинадцятиразовою чемпіонкою України; багаторазовою 
володаркою кубку України; неодноразовою переможницею всеукраїнських літ-
ніх спортивних ігор.
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На кафедру фізичного виховання ХПІ Родигіна В.П. прийшла у 1991 р., викла-
дає дисципліни «Фізичне виховання» й «Плавання». Активно вивчає особливості 
використання прикладної фізичної культури у системі професійної підготовки 
інженерів хімічних спеціальностей та має понад шістдесят наукових публікацій.

Федорина (Дядченко) Тетяна Євгеніївна 
(28.06.1976 р., м. Кременчук), старший викладач, кандидат 
у майстри спорту з легкої атлетики, суддя обласних змагань 
з кросу серед студентів. Здобула в НТУ «ХПІ» вищу освіту 
й кваліфікації викладача фізичного виховання (1999 р.) та 
інженера-менеджера спорту (2001 р.).

Тетяна Федорина почала займатися спортом у віці оди-
надцяти років, її наставниками були Плотченко І.А., Чер-
нецька Г.М., Рибалка С.А. У 1999 р. Федорина Т.Є. стала чем-

піонкою універсіади з бігу на 800 м та естафетного бігу 4– 400 м.
На кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» Тетяна Євгеніївна працює  

з 2002 р., викладає дисципліну «Легка атлетика». Розробляє методику силової 
підготовки легкоатлетів, здійснює кураторство в групах спеціальності «Фізична 
культура і спорт». Вихованці Федориної Т.Є. – Л. Науменко, А. Рилова, М. Куроч-
кіна, А. Ковальова – стали чемпіонками України серед молоді.

Хірний Сергій Володимирович (10.11.1965 р., м. Хар-
ків) старший викладач, тренер з футболу. Випускник Хар-
ківського спортивного факультету Київського державного 
інститут фізичної культури, за спеціальністю «Фізична куль-
тура і спорт» (1989 р.).

Хірний С.В. розпочав тренування у 1975 р. під керівниц-
твом Панова А.М. З 2004 р. працює на кафедрі фізичного 
виховання НТУ «ХПІ», викладає дисципліну «Фізичне вихо-
вання».

Храпов Сергій Борисович (25.06.1968 р., м. Юноко-
мунаровськ, Донецька область), старший викладач, майстер 
спорту з баскетболу, викладач-тренер з баскетболу, бага-
торазовий чемпіон України. У 1992 р. закінчив Харківський 
державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фі-
зична культура і спорт».

Сергій Храпов почав займатися спортом у харківській 
ДЮСШ «Кіровець» у 1978 р., його першим наставником був 
Зозуля В.В. З 2004 р. Храпов С.Б. працює на кафедрі фізич-

ного виховання НТУ «ХПІ», викладає дисципліну «Фізичне виховання», організо-
вує змагання з баскетболу.
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Шаповалова (Літвінова) Валентина Олександрів-
на (13.02.1957 р., м. Харків) старший викладач, майстер 
спорту міжнародної кваліфікації з легкої атлетики, суддя 
національної категорії з легкої атлетики. Випускниця Хар-
ківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Ско-
вороди 1984 р., спеціаліст з фізичного виховання.

Валентина Шаповалова почала займатися спортом у 
1968 р. в харківському спортклубі «Металіст» під керівниц-
твом заслуженого тренера України Кіперштейна С.А. Вона 

встановила рекорд України у метанні спису серед дівчат – 57.02 м; брала участь 
у міжнародному матчі СССР – США (1974–1975 рр.); стала багаторазовою 
чемпіонкою СРСР у метанні спису серед юніорів (1976–1977 рр.). Крім того, 
Шаповаловій В.О. належить рекорд України у метанні спису – 63.70 м (1983 р.).

З 1983 р. Валентина Олександрівна працює на кафедрі фізичного вихован-
ня ХПІ, викладає дисципліну «Легка атлетика» й здійснює кураторство у групах 
спеціальності «Фізична культура і спорт». Протягом 2011–2018 рр. виконувала 
обов’язки заступника декана механіко-технологічного факультету зі спортив-
но-масової роботи. У 2012 р. її вихованець О. Чехлатий здобув друге місце на 
універсіаді України. Вона також проводила суддівство чемпіонату світу з легкої 
атлетики серед юніорів (м. Донецьк, 2013 р.).

До наукових інтересів Шаповалової В.О. належить розробка методів засто-
сування нетрадиційних форм фізичних вправ для студентів технічних ЗВО й за-
собів протидії вживанню допінгу спортсменами-легкоатлетами.

Успіхи Шаповалової В.О. відзначено подякою федерації легкої атлетики 
України за багаторічну працю і внесок у розвиток легкої атлетики України (2017 
р.). Вона є почесною громадянкою міста Остін (штат Техас) та міста Лінкольн 
(штат Небраска) США.

Ширяєва Світлана Вікторівна (15.01.1965 р., м. 
Харків), старший викладач, кандидат у майстри спорту з 
плавання й підводного плавання, майстер спорту України з 
водного поло. Вищу технічну освіту здобула у 1991 р. в ХПІ.

Світлана Ширяєва опановувала водні види спорту під 
керівництвом тренерів Опочанової Л.Г., Золотаря М.М., 
Жданова Р.Ю. і стала багаторазовою чемпіонкою й призер-
кою національних чемпіонатів.

На кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» Ширяєва 
С.В. працює з 2005 р., викладає дисципліну «Фізичне виховання». Вона є трене-
ром збірної НТУ «ХПІ» з плавання, а також організовує спортивно-масову робо-
ту в СОТ «Політехнік».
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Викладачі
Азаренкова (Бабич) Любов Леонідівна (22.12.1986 

р., м. Харків) викладач, кандидат у майстри спорту з лижних 
перегонів. Випускник НТУ «ХПІ» 2012 р. за спеціальністю 
«Фізичне виховання», отримала кваліфікацію викладача фі-
зичного виховання, інженера-дослідника спорту.

Любов Азаренкова почала займатися спортом ще у 
шкільні роки і продовжила в Харківському обласному ви-
щому училищі фізичної культури і спорту. Проходила нав-
чання під керівництвом Попової Т.В. і Червякова А.Т. У 2010 

р. здобула перемогу на чемпіонаті України з лижних перегонів, в естафетній 
гонці 4х5 км. Призерка чемпіонату України з лижних перегонів на дистанції 5 
км класичним стилем, призерка всеукраїнських змагань на лижеролерах на дис-
танції 3 км класичним стилем.

На кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» Азаренкова Л.Л. працює з 2012 
р. і викладає дисципліни «Фізичне виховання», «Теорія і методика фізичного 
самовдосконалення», «Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури». 
Розробляє методику формування духовно-моральних цінностей студентів на 
заняттях фізичного виховання. Здійснює кураторство у групах спеціальності 
«Фізична культура і спорт».

Алпатова Алла Анатоліївна (18.10.1983 р., м. Хар-
ків) викладач, майстер спорту з аеробіки. Закінчила НТУ 
«ХПІ» у 2006 р. за спеціальністю «Фізичне виховання», здо-
була кваліфікацію викладача фізичного виховання, інжене-
ра-дослідника спорту.

Алла Алпатова почала займатися спортом у ДСО «Ме-
таліст» у 1988 р. під керівництвом Капустіної Т.В. й у 2005 р. 
здобула друге місце на універсіаді в Запоріжжі.

Алпатова А.А. працює на кафедрі фізичного виховання 
НТУ «ХПІ» з 2006 р., викладає дисципліну «Фізичне виховання», проводить кура-
торство в групах спеціальності «Фізична культура і спорт». Досліджує проблему за-
стосування засобів оздоровчої аеробіки у процесі естетичного виховання студентів.

Арабаджи (Долгополова) Анна Юріївна (15.07.1984 
р., м. Харків), викладач, кандидат у майстри спорту з легкої 
атлетики. Випускниця кафедри фізичного виховання НТУ 
«ХПІ» за спеціальністю «Фізичне виховання».

Почала займатися спортом з одинадцяти років під ке-
рівництвом Муравйова В.М. і Казака В.Ю. Арабаджи А.Ю. 
– призер і переможець обласних змагань з легкої атлетики 
у стрибках в довжину. З 2007 р. вона працює на кафедрі фі-
зичного виховання НТУ «ХПІ». Викладає загальну дисципліну 
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«Легка атлетика», є організатором та тренером з оздоровчого фітнесу зі співро-
бітниками НТУ «ХПІ», а також працює куратором у групах спеціальності «Фізич-
на культура і спорт».

Гасан Юлія Миколаївна (15.01.1980 р., м. Кремен-
чук), викладач спеціальної медичної групи, перший розряд 
з легкої атлетики (стрибки у довжину, спринт). Випускниця 
кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ» за спеціальністю 
«Фізичне виховання» 2003 р., інженер-менеджер спорту.

Юлія Гасан почала займатися художньою гімнастикою у 
спортивній школі із шести років під керівництвом Казака Ю.В.

З 2003 р. працює на кафедрі фізичного виховання у спе-
ціальній медичній групі. Гасан Ю.М. розробляє методичні 

рекомендації для студентів, які мають певні проблеми зі здоров’ям; бере участь 
в організаційній роботі профспілки та спортивно-оздоровчих таборів, а також 
здійснює кураторство у групах спеціальності «Фізична культура і спорт».

Дегтярева Ірина Вікторівна (13.08.1980 р., м. Харків), 
викладач, майстер спорту з академічного веслування, пер-
ший розряд з легкої атлетики, (стрибки у висоту). Випускниця 
кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ» 2003 р. за спеціаль-
ністю «Фізичне виховання», інженер-менеджер спорту.

Наставниками Ірини Дегтяревої були Демент’єв С.В. і 
Лонгвіненко Е.Ю. Під їхнім керівництвом вона неодноразово 
здобувала призові міста з академічного веслування в різних 
класах човнів на чемпіонатах України, брала участь у чем-

піонаті світу серед юніорів (Англія), участь у кубку Європи (Німеччина, Італія).
З 2005 р. Дегтярева І.В. працює на кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» 

викладачем спеціальної медичної групи; розробляє методичні рекомендації для 
студентів, які мають певні вади здоров’я; викладає дисципліну «Фізичне вихо-
вання в спеціальній медичній групі» та працює куратором у групах спеціальності 
«Фізична культура і спорт».

Долгарева Марія Георгіївна (02.08.1978 р., м. Харків), 
викладач, кандидат у майстри спорту з легкої атлетики (біг 
на середні дистанції). Випускниця кафедри фізичного вихо-
вання НТУ «ХПІ» 2002 р. за спеціальністю «Фізичне вихован-
ня», здобула кваліфікацію інженера-менеджера спорту.

Марія Долгарева почала займатися спортом з одинад-
цяти років у клубі «Політехнік» під керівництвом Ісправніко-
вої В.М. і Рибалко С.А. Стала призеркою універсіади України 
з бігу з перешкодами на 2000 м.
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З 2003 р. працює на кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» викладачем 
спеціальної медичної групи. Удосконалює методику викладання дисципліни 
«Фізичне виховання в спеціальній медичній групі». Долгарева М.Г. також вико-
нує обов’язки інструктора-методиста у спортклубі «Політехнік» та організатора 
спортивно-масової роботи серед студентів та співробітників університету. Пра-
цює куратором у групах спеціальності «Фізична культура і спорт».

Євтифієва (Кириченко) Ірина Ігорівна (19.12.1993 р.,  
м. Харків), викладач, майстер спорту з тенісу. Випускни-
ця НТУ «ХПІ» за спеціальностями «Фізичне виховання»  
(2016 р.) і «Педагогіка вищої школи» (2018 р.).

Захоплюється тенісом з дитинства, проходила навчання 
під керівництвом Донця Ю.Г. У 2009 р. здобула перемогу на 
чемпіонаті України (м. Острог). Працює на кафедрі фізично-
го виховання НТУ «ХПІ» з 2016 р., веде загальну дисципліну 
«Фізичне виховання», організовує змагання з тенісу.

Козлов Роман Володимирович (13.11.1990 р., м. Ха-
баровськ, Росія), викладач, майстер спорту з баскетболу. 
Випускник кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ» 2013 
р., здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання та 
дослідника спорту.

Почав займатися спортом у 1998 р. в м. Красноград Хар-
ківської області під керівництвом Якименка О.П. На кафедрі 
фізичного виховання НТУ «ХПІ» працює з 2014 р., викладає 
дисципліну «Фізичне виховання», бере участь в організації 
змагань з баскетболу.

Конов Віталій Сергійович (13.07.1987 р., м. Прио-
зерськ, Джесказганська область, Казахстан), викладач, май-
стер спорту міжнародного класу з бадмінтону. Випускник 
кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ» за спеціальністю 
«Фізичне виховання», інженер-дослідник спорту.

Віталій Конов почав займатися спортом у дитинстві під 
керівництвом Стеріна М.Б. У 2010 р. посів четверте місце 
національної збірної команди України з бадмінтону на ко-
мандних змагання «Кубок Томасу» (Польща), а вже через рік 

завоював титул чемпіона Європи серед студентів (м. Харків).
На кафедрі фізичного виховання Конов В.С. працює з 2012 р., викладає дис-

ципліни «Фізичне виховання» і «Бадмінтон», бере участь в організації змагань з 
бадмінтону.
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Ляшуга Ірина Юріївна (25.09.1989 р., м. Харків), ви-
кладач, майстер спорту України з боротьби самбо, майстер 
спорту України з боротьби на поясах. Має дві вищі освіти: 
за спеціальностями «Метрологія та вимірювальна техніка» 
(НТУ «ХПІ», випуск 2013 р.) та «Фізичне виховання» (ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди, випуск 2013 р.).

Ірина Ляшуга почала займатися спортом у 2001 р. під 
керівництвом тренера Ляшуги Ю.А. З самбо завоювала ти-
тули: чемпіонка України – п’ять разів, першість Європи – 

друге місце, першість світу – третє місце, Кубок світу – друге місце, третє місце. 
З боротьби на поясах завоювала титули: чемпіонка України – чотири рази, чем-
піонка Європи, бронзовий призер світу.

На кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» Ляшуга І.Ю. працює з 2013 р., 
викладає дисципліни «Фізичне виховання» і «Боротьба». Підготувала призерів 
і чемпіонів України з боротьби: А. Мельника, Р. Контаровського, Г. Ткачук, М. 
Савченко, Ю. Осипенко, О. Панченко, І. Гаврилову. Здійснює кураторство в гру-
пах спеціальності «Фізична культура і спорт». У квітні 2019 р. захистила канди-
датську дисертацію за темою «Науково-організаційні засади розвитку метроло-
гічного забезпечення в Україні (1901 р. – XXI ст.)».

Махновський Геннадій Абрамович (30.06.1952 р. м. 
Харків), тренер спортклубу НТУ «ХПІ», заслужений тренер 
України з бадмінтону. Має дві вищі освіти: за спеціальнос-
тями «Парогенераторобудування» (ХПІ, випуск 1975 р.) та 
«Фізична культура і спорт» (Харківський державний інститут 
фізичної культури, випуск 1990 р.).

Вперше розпочав займатися спортом у 1962 р. у ДФК 
«Спартак» під керівництвом Івановського О.Ю. З 1979 р. 
Махновський Г.А. працює на кафедрі фізичного виховання 
НТУ «ХПІ». Його вихованцями є такі відомі спортсмени, як 

Н. Єсипенко, О. Шутенко, О. Прус, А. Кобцева, А. Прозорова, М. Махновський. 
Сумлінну працю Махновського Г.А. було відзначено подякою президента Укра-
їни (2010 р.), медаллю «25 років незалежності України» (2016 р.), почесним 
званням «Заслужений працівник фізичної культури та спорту» (2018 р.).

Плужнікова (Фірсова) Юлія Юріївна (28.02.1990 р., 
м. Харків), викладач, кандидат у майстри спорту з акроба-
тичного рок-н-ролу. Випускниця кафедри фізичного вихо-
вання НТУ «ХПІ» 2013 р. за спеціальністю «Фізичне вихован-
ня», здобула кваліфікацію інженера-дослідника спорту.

Юлія Плужнікова почала займатися спортом у 1994 
р., акробатичний рок-н-рол опанувала під керівництвом 
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тренера Кизім П.М. У 2011 р. здобула перше місце на чемпіонаті України та 14 
місце на чемпіонаті світу в Німеччині.

На кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» Плужнікова Ю.Ю. працює  
з 2013 р., викладає дисципліни «Аеробіка» й «Основи фітнесу». Бере участь в ор-
ганізації та проведенні спортивних заходів кафедри та змагань у загальних групах 
з аеробіки. Розробляє методику застосування аеробіки для естетичного вихован-
ня студентів. Проводить тренінг зі стретчінгу для майбутніх тренерів у танцюваль-
ній школі. Працює куратором у групах спеціальності «Фізична культура і спорт».

Рочняк Антон Юрійович (02.07.1991 р., с. Кіндра-
шівка Куп’янського району Харківської області), викладач, 
майстер спорту з баскетболу. У 2014 р. закінчив НТУ «ХПІ» 
за спеціальністю «Фізичне виховання», здобув кваліфікацію 
викладача фізичного виховання, дослідника спорту. Дру-
гу вищу освіту отримав теж в НТУ «ХПІ» за спеціальністю 
«Психологія» (2018 р.).

Антон Рочняк почав займатися спортом у 2003 р., бас-
кетбол опанував під керівництвом тренерів Арабаджи Т.Д. й 
Кулібаби В.Д. Зараз він – неодноразовий призер і двократний 

чемпіон України серед студентів, чемпіон і володар кубка України з баскетболу 
3х3, неодноразовий призер та чемпіон України серед чоловічих команд Вищої 
ліги з баскетболу. Рочняк А.Ю. визнаний кращим центровим і найціннішим грав-
цем у змаганнях серед студентів, кращим центровим Вищої ліги, кращим напад-
ником кубка України, кращим легким форвардом відбіркового етапу міжнарод-
ної студентської ліги, кращим важким форвардом міжнародного студентського 
баскетбольного кубка. Був дворазовим учасником матчу всіх зірок міжнародної 
студентської ліги, представляв збірну команду МСБЛ у грі проти команди з на-
ціональної університетської спортивної асоціації (США), є членом національної 
студентської збірної України, член збірної України з баскетболу 3х3.

На кафедрі фізичного виховання Рочняк А.Ю. працює з 2017 р., викладає 
дисципліну «Фізичне виховання». Бере участь в організації змагань з баскетбо-
лу. У 2019 р. захистив дисертацію на тему  «Психолого-педагогічні особливості 
розвитку саморегуляції юнаків-баскетболістів» та здобув науковий ступінь кан-
дидата психологічних наук.

Тимко Євгеній Миколайович (03.11.1974 р., м. Хар-
ків), викладач, майстер спорту з альпінізму. Випускник НТУ 
«ХПІ» 2011 р. за спеціальністю «Автомобілебудування» та 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди 2015 р. за спеціальністю «Фізич-
не виховання».

Євгеній Тимко займається альпінізмом з 1993 р. під ке-
рівництвом Сухаревої Л.М. Став призером чемпіонату світу 
з альпінізму 2013, 2017 і 2018 рр. Здійснив сходження на 
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три «семитисячники» і здобув звання кращого спортсмена-альпініста в Україні 
за підсумками всіх змагань 2018 р. На кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» 
працює з 2012 р.

Фоменко Вікторія Вікторівна (02.10.1970 р., м. Ал-
ма-Ати, Казахстан), викладач, майстер спорту міжнародної 
кваліфікації з легкої атлетики. Випускниця Харківського 
державного інституту фізичної культури 1999 р.

Вікторія Фоменко почала займатись спортом у дитин-
стві під керівництвом Іванова Е.А. У 1994 і 1997 рр. стала 
учасницею чемпіонатів світу. У 1995 р. Фоменко В.В. – при-
зер 16-го кубка Європи з легкої атлетики, здобуває третє 
місце з бігу на 200 м (м. Лілль, Франція). На Всесвітній уні-

версіаді 1994 р. у м. Фунуока (Японія) здобула третє місце в естафеті 4х400 м. 
Брала участь в Олімпійських іграх 1996 р. (м. Атланта, США).

На кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» Фоменко В.В. працює з 2007 
р. Вона вдосконалює методику оцінювання рівня фізичної підготовки у студен-
тів технічних спеціальностей, здійснює кураторство у групах спеціальності «Фі-
зична культура і спорт». Є членом суддівського корпусу, виконувала обов’язки 
судді на змаганнях XIІ універсіади України з легкої атлетики (2015 р., м. Харків).

Церетелі Вікторія Олександрівна (18.07.1967 р., 
м. Харків), викладач, кандидат у майстри спорту з бігу на 
400 м. У 1995 р. закінчила Харківський державний інсти-
тут фізичної культури за спеціалізацією «Фізична культура і 
спорт», здобула кваліфікацію викладача фізичної культури, 
тренера з плавання.

Вікторія Церетелі займається спортом з чотирнадцяти 
років, її першим тренером був Немеровський Я.М. З 2010 р. 
працює на кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» виклада-
чем та викладає дисципліну «Фізичне виховання в спеціаль-
ній медичній групі».

Юрченко Вікторія Борисівна (05.03.1965 р. м. Хар-
ків), викладач, майстер спорту з плавання. Випускниця 
Харківського спортивного факультету Київського держав-
ного інституту фізичної культури 1986 р. за спеціальністю 
«Фізична культура і спорт», здобула кваліфікацію виклада-
ча-тренера з плавання, інструктора лікувальної фізичної 
культури, масажиста.

Вікторія Юрченко опанувала плавання з п’яти ро-
ків, її першими тренерами були Кожух Н.Ф., Пумпер В.І., 
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Кухаренко В.С. Згодом вона стала чемпіонкою СРСР із плавання, призеркою 
молодіжних міжнародних ігор.

На кафедру фізичного виховання ХПІ Юрченко В.Б. прийшла у 1986 р. Вона 
працює викладачем спеціальної медичної групи, проводить заняття з аеробіки, 
бере активну участь в організації роботи студентських таборів.

Ярмиш Наталя Анатоліївна (20.08.1982 р., м. Хар-
ків), викладач. Отримала в НТУ «ХПІ» дві вищі освіти за спе-
ціальностями «Маркетинг» у 2005 р. та «Фізичне виховання 
і спорт» у 2011 р.

Наталя Ярмиш почала займатися спортом у 1986 р., 
мистецтво тенісу опанувала під керівництвом Донця Ю.Г.  
На кафедрі фізичного виховання НТУ «ХПІ» вона працює  
з 2011 р., викладає дисципліну «Фізичне виховання».
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Додаток А

СПОРТИВНІ ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ НТУ «ХПІ» 
(за останні чотири роки)

П.І. Група Вид спорту Назва змагань Місце
Вересень 2016 р.

Золотов Євген СГТ-44 підводний 
спорт

Чемпіонат Європи з підводного 
орієнтування 1, 1, 1

Квітень 2017 р.
Ільїнська Марина СГТ46а бадмінтон Чемпіонат Європи серед юніорів 2

Травень 2017 р.
Чалюк Дмитро ТМ-13 армспорт Чемпіонат Європи серед юніорів 1
Золотов Євген СГТ-44 підводний 

спорт
Чемпіонат Європи з підводного 
орієнтування 1, 3

Золотов Євген СГТ-44 підводний 
спорт

Відкритий Кубок Європи 
з підводного орієнтування 3

Вересень 2017 р.
Чалюк Дмитро ТМ-13 армспорт Чемпіонат світу серед юніорів 3

Квітень 2018 р.
Русанов Руслан ХТ-53б боротьба 

сумо
Кубок Європи 2

Гадаєва Юлія МІТ-27 армспорт Чемпіонат Європи 2, 3
Липень 2018 р.

Ільїнська Марина СГТ-46а бадмінтон IV Європейські студентські ігри 1, 3
Лісна Владислава СГТ-43 бадмінтон IV Європейські студентські ігри 1, 3
Шмундяк Олександр СГТ-45 бадмінтон IV Європейські студентські ігри 3

Вересень 2018 р.
Золотов Євген 2.СГТ202п.8 підводний 

спорт
Чемпіонат Європи з підводного 
орієнтування 1

Прозорова Анастасія 1.СГТ101.8б бадмінтон Чемпіонат Європи серед юніорів 3
Гадаєва Юлія МІТ-27 арсмпорт Чемпіонат Європи 2, 2
Вакарева Єлизавета 1.КІТ101.8а підводний 

спорт
Фінал Кубку світу з плавання 
в ластах серед юніорів 1, 1, 1

Жовтень 2018 р.
Прозорова Анастасія 1.СГТ101.8б бадмінтон ІІІ літні юнацькі Олімпійські ігри 2
Гадаєва Юлія МІТ-27 арсмпорт Чемпіонат світу серед спортсменів 

з обмеженими можливостями 2, 2

Грудень 2018 р.
Жорова Катерина

1.БЕМ802.8б
спортивні 

бальні 
танці Чемпіонат світу

1

Павлов Дмитро
1.МІТ 203.8

спортивні 
бальні 
танці Чемпіонат світу

1

Червень 2019 р.
Керимов Каміль 1.СГТу101.8 вільна 

боротьба Чемпіонат Європи серед юніорів 3
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Додаток Б

ВИКЛАДАЧИ ТА СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ, ЯКІ ЗРОБИЛИ ВАГОМИЙ ВНЕСОК  

У РОЗВИТОК КАФЕДРИ

Абдулла Валентин Дмитрович – навчальний майстер кафедри фізичного 
виховання у 1980-х рр.

Абрамова Олена Віталіївна – інженер кафедри у 1980–2000-х рр.
Агафонов Володимир Григорович – навчальний майстер кафедри у 1950–

1970 рр. Учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни. Зробив вагомий бага-
торічний внесок у розширення й удосконалення навчального корпусу № 2 по 
вулиці Весніна.

Бабий (Берзіна) Наталія Карлівна – випускниця ХПІ, майстер спорту СРСР 
з велоспорту. Член збірної ХПІ у 1970-х рр. Старший викладач кафедри фізич-
ного виховання. Стаж роботи – близько тридцяти років. Свого часу була відпо-
відальна за інженерно-фізичний факультет і факультет інформатики і управлін-
ня. Обидва факультети у 1990–2000 рр. були неодноразовими переможцями 
університетських спартакіад.

Березікова Ганна Олександрівна – викладач кафедри фізичного виховання 
у 1957–1986 рр. Майстер спорту СРСР з лижного спорту, скелелазіння й туриз-
му. Організатор походів, змагань, заходів для студентів та викладачів з альпінізму, 
лижного спорту, скелелазіння, туризму. У 1986–2010 рр. – учасник легкоатле-
тичних пробігів у багатьох країнах світу, змагань ветеранів спорту. Пропагандист 
здорового способу життя. Вихователь багатьох поколінь студентів.

Берзіна Лідія Прокопівна – лікар кафедри фізичного виховання в 1980–
1990 рр.

Бібанова Віра Миколаївна – секретар кафедри в 1950–1990 рр.
Білостоцький Марк Борисович – один з керівників штабу будівництва на-

вчально-спортивного комплексу в Молодіжному парку в 1985–1991 рр.
Близнецова Зінаїда Олексіївна – заступник завідувача кафедри фізично-

го виховання з організації навчального процесу й навчально-виховної роботи 
(1986–2014 рр.), доцент НТУ «ХПІ», провідний фахівець з легкої атлетики, ав-
тор понад тридцяти наукових та науково-методичних праць. Внесла вагомий 
внесок в організацію навчального процесу з фізичного виховання студентів (за-
гальна дисципліна), впровадження сучасних передових технологій та розвиток 
випускаючої спеціальності «Фізичне виховання».

Борушко Михайло Семенович – проректор, кандидат технічних наук, до-
цент (1940–1980 рр.). Заслужений тренер СРСР з альпінізму, майстер спорту 
СРСР. Активний спортсмен і тренер з альпінізму в 1930–1970 рр. Організатор 
найскладніших походів з підкоренням студентами та викладачами НТУ «ХПІ» 
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десятків гірських вершин на Кавказі, Памірі, Тянь-Шані. Автор книги «Дружба 
в горах» (1971 р.).

Букрєєв Володимир Васильович – викладач і співробітник кафедри в 1950–
1980 рр. Майстер спорту СРСР, знаменитий велосипедист 1930–1940 рр., чемпі-
он СРСР гонок шосейними дорогами, гонок з лідером. Вклав внесок в створення 
матеріальної бази для занять студентів велоспортом, підготовку кваліфікованих 
спортсменів.

Ведмідь Олексій Андрійович – член спортклубу ХПІ з важкої атлетики 
в 1960-х рр., майстер спорту СРСР з важкої атлетики. Працював тренером в ХПІ 
у 1963–1969 рр.

Винюков Микола Іванович – випускник ХПІ в 1950-х рр., майстер спорту 
СРСР з туризму. Викладач кафедри фізичного виховання в 1970–1980 рр.

Вісятін Юрій Самойлович – викладач кафедри фізичного виховання 
в 1950–1980 рр. Спеціаліст зі спортивної гімнастики.

Воронцов Петро Максимович – заступник завідувача кафедри в 1960–1980 рр. 
Вивчав показники фізичного розвитку й фізичної підготовленості студентів.

Гармаш В’ячеслав Валеріанович – випускник ХПІ в 1960-х рр., майстер спор-
ту з легкої атлетики. Співробітник кафедри в 1980–2000 рр. Зробив значний осо-
бистий внесок у велику кількість інженерних питань будівництва та експлуатації 
навчально-спортивного комплексу. Головний інженер спорткомплексу.

Гащенко Світлана Дмитрівна – викладач кафедри в 1960–2000 рр. Вела 
значну спортивно-масову роботу на Е-факультеті.

Грачова Ольга Яківна – лаборант кафедри фізичного виховання у 1960–
1980 рр. Сумлінно й старанно підтримувала і ремонтувала спортивний інвен-
тар для боротьби, легкої атлетики, важкої атлетики, фехтування та інших видів 
спорту в лаборантській кімнаті по вулиці Весніна.

Грунтовский Геннадій Харлампійович – професор, доктор медичних наук. 
У 2000-х рр. веде дисципліну спеціальності «Фізичне виховання».

Губенко Григорій Степанович – викладач кафедри в 1960–1980 рр.
Давидов Федір Якович – викладач кафедри в 1960–1970 рр., майстер 

спорту з боротьби. Призер чемпіонатів України. Формував у студентів-борців 
погляди, переконання і вміння використання боротьби для підтримки здорово-
го способу життя.

Данильчук Борис Миколайович – викладач кафедри і тренер з волейболу 
в 1960–1990 рр., майстер спорту. Призер всесоюзних і республіканських змагань.

Дьомін Михайло Ілліч – навчальний майстер кафедри в 1950–1980 рр. До-
помагав тренерам, викладачам і студентам в підготовці і проведенні змагань. 
Учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни. Мав бойові медалі «За відвагу» 
за особисту хоробрість.

Дерев’янченко (Грязнова) Наїна Георгіївна – викладач кафедри в 1970–
1980 рр., майстер спорту СРСР зі спортивної гімнастики.
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Елінсон Віталій Наумович – викладач ХПІ в 1950–1960 рр. Спеціаліст 
з акробатики і спортивної гімнастики. Автор історії спортивної гімнастики 
в Харкові в повоєнний час.

Жарий Павло Мойсейович – викладач кафедри в 1950–1970 рр., майстер 
спорту з бігу на середні дистанції. Заслужений тренер України.

Жданов Ростислав Юрійович – викладач кафедри в 1960–2000 рр. Заслу-
жений тренер України з водного поло. Виховав декілька поколінь плавців і ва-
терполістів в НТУ «ХПІ». Вів дисципліну «Плавання» на спеціальності «Фізичне 
виховання» в 1990–2000 рр.

Зайцев Юрій Іванович – професор, беззмінний з 1994 р. викладач матема-
тики на спеціальності «Фізичне виховання». Користується авторитетом і пова-
гою серед студентів-спортсменів. У 1970–1990 рр. активно займався баскетбо-
лом і бадмінтоном.

Зіборовскій В’ячеслав Васильович – один з перших викладачів кафедри, 
знаменитий педагог і вихователь боксерів в ХПІ у 1952–1988 рр. Команди ХПІ 
з боксу понад тридцять років були найсильнішими в Харкові. Майстер спорту 
СРСР, суддя всесоюзної категорії. Багаторазовий чемпіон України з боксу на-
прикінці 1930-х і в кінці 1940-х рр. Учасник Великої Вітчизняної війни. Розвід-
ник. Людина найвищих морально-вольових якостей.

Золотухін Євген Павлович – викладач кафедри в 1980-х рр., тренер з футболу.
Кабанова Ганна Павлівна – викладач кафедри в 1950–1980 рр. З 1964 р. 

разом з Мишакіною Є.Г. організувала навчальний процес зі студентами, віднесе-
ними до спеціальної медичної групи.

Квіткова Алла Іванівна – одна з найперших викладачів кафедри (1950–
1960 рр.). Тренер з художньої гімнастики.

Кірєєв Олександр Іванович – один з найперших викладачів (1950–1960 рр.).
Кондратюк Борис Павлович – викладач кафедри фізичного вихован-

ня у 1950–1970 рр. Голова спортивного клубу ХПІ в 1964–1972 рр., майстер 
спорту з туризму. Організатор походів по десяткам маршрутів. Строгий, спра-
ведливий педагог, вихователь сотень студентів-туристів. Умілий організатор 
спортивно-масової роботи. У роки Великої Вітчизняної війни був безстрашним 
бойовим офіцером, нагороджений за особисті подвиги орденами і медалями.

Кравченко Наталія Дмитрівна – інженер кафедри в 1990–2000 рр. Вела 
організаційну роботу з дисципліни «Фізичне виховання» й на спеціальності «Фі-
зичне виховання».

Кривцун Володимир Михайлович – викладач кафедри в 1950–1990 рр., 
спеціальність: футбол.

Куріна Інна Василівна – лікар кафедри фізичного виховання в 1960–
2000 рр.

Кусков Анатолій Семенович – один з перших викладачів кафедри в 1950–
1960 рр. Проводив заняття з плавання.



177

ДОДАТОК Б

Лабковская Вікторія Григорівна – викладач кафедри в 1960–1990 рр., май-
стер спорту зі спортивної гімнастики. Спеціаліст з художньої гімнастики, сучас-
ним видам спортивно-танцювальних комплексів.

Лабскір Володимир Михайлович – перший професор кафедри фізичного 
виховання, кандидат педагогічних наук, довгий час виконував обов’язки заступ-
ника завідувача кафедри з науково-методичної роботи, працював на кафедрі 
понад тридцять років. Керівник спеціальності (1994–2009 рр.), розробник ме-
тодичного забезпечення та документів для відкриття всіх трьох освітньо-квалі-
фікаційних рівнів спеціальності «Фізичне виховання». Автор понад 200 друкова-
них праць у країні та за її межами. Відомий фахівець з олімпійського виховання, 
соціології спорту, оцінки фізичної підготовленості студентів, з теоретичних, ме-
тодичних та організаційних питань підтримки здоров’я. Майстер спорту СРСР, 
переможець і призер республіканських та міжнародних турнірів ветеранів 
з фехтування на рапірах. Багато років був відповідальним секретарем Харків-
ського обласного відділення НОК України, віце-президентом Олімпійської ака-
демії України, відзначений нагородами та грамотами за досягнення.

Лещенко Григорій Семенович – один з перших викладачів кафедри в 1950–
1960 рр. Спеціаліст з туризму та лижного спорту. Тренер збірних команд ХПІ.

Максименко Володимир Михайлович – один з перших викладачів і співро-
бітників кафедри в 1850–1980 рр. Учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни.

Малінко Григорій Васильович – один з перших викладачів і тренерів кафе-
дри. Людина високих моральних якостей, природної сили, знавець цілющих сил 
природи. У 1930-х рр. – майстер спорту з боротьби, чемпіон України, призер 
всесоюзних змагань. Прославлений артилерист в роки Великої Вітчизняної вій-
ни. Зумів вивести з оточення свою гармату, подолавши у 1941 р. шлях в кілька 
сотень кілометрів.

Мінченко Всеволод Олександрович – один з перших викладачів кафедри 
в 1950–1970 рр. Керівник методичної комісії зі спортивної гімнастики. Учасник 
бойових дій Великої Вітчизняної війни.

Михайленко Анатолій Федорович – один з перших викладачів кафедри 
(1950–1970 рр.). Тренер з легкоатлетичних метань. Активний організатор 
і учасник змагань, кросів, зборів.

Михайленко Андрій Владиславович – викладач кафедри в 1990–2000 рр. 
Майстер спорту, заслужений тренер України з самбо і дзюдо. Суддя міжнарод-
ної категорії.

Мишакіна Євгенія Григорівна – одна з перших викладачів кафедри. Пра-
цювала в 1950–1980 рр. Вела спортивну гімнастику. З 1964 р. разом з Кабано-
вою Г.П. організувала навчальний процес зі студентами, віднесеними до спеці-
альної медичної групи.

Науменко Зінаїда Гаврилівна – лаборант кафедри в 1960–1990 рр. Сумлін-
но і старанно підтримувала і ремонтувала спортивний інвентар для боротьби, 
легкої атлетики, важкої атлетики фехтування та інших видів спорту в лаборант-
ській кімнаті на вулиці Весніна.
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Олійник Володимир Олексійович – викладач кафедри в 1980–2000 рр. 
Майстер спорту з баскетболу, переможець і призер всесоюзних і республікан-
ських змагань. Працював тренером збірної команди ХПІ. Брав участь в змаган-
нях ветеранів з баскетболу.

Омельченко Світлана Тихонівна – доцент кафедри, кандидат педагогічних 
наук. Працювала на кафедрі в 1960–2000 рр. Майстер спорту СРСР з фехтуван-
ня. Тренер збірної команди ХПІ. Досвідчений, висококваліфікований викладач. 
Формувала звички здорового способу життя у декількох поколінь студентів. 
Спеціаліст з професійно-прикладної фізичної підготовки засобами фехтування. 
Автор понад двадцяти друкованих праць.

Петрова Надія Олександрівна – викладач кафедри в 1960–2000 рр. Висо-
кокваліфікований фахівець-методист з проведення занять з фізичного вихован-
ня, тренувального процесу в окремих видах легкої атлетики. Формувала у сту-
дентів погляди, переконання і вміння здорового способу життя.

Попова Людмила Василівна – лікар кафедри фізичного виховання в 1960–
1970 рр.

Портнова Клавдія Валер’янівна – викладач кафедри в 1970–1980 рр. Май-
стер спорту з легкої атлетики. Тренер збірної команди ХПІ.

Роменський Володимир Георгійович – викладач кафедри в 1970–1990 рр. 
Тренер з велоспорту. Доклав зусиль для формування матеріальної бази ве-
лоспорту в приміщеннях кафедри на вулиці Весніна. Створював і реалізовував 
за підтримки кафедри і ректорату проекти добудови приміщень. Брав участь 
в організації державних випробувань різних моделей велосипедів Харківсько-
го велозаводу на базі спортивного табору «Політехнік». Залучав перспективних 
спортсменів до вступу в ХПІ.

Рибалка Станіслав Андрійович – доцент кафедри. Працював на кафедрі 
в 1970–2000 рр. Багаторазовий чемпіон області, республіканських студент-
ських змагань з бігу на середні й довгі дистанції. Встановив багато рекордів ХПІ, 
чотири з яких не були вибиті протягом 34–36 років. Один з перших інжене-
рів кафедри фізичного виховання. Начальник експлуатації спортивних споруд 
НТУ «ХПІ». Зробив багаторічний особистий внесок у проектування, будівниц-
тво, експлуатацію спорткомплексу в Молодіжному парку. Відомий тренер з лег-
кої атлетики. Розробив і впровадив авторські програми для підготовки фахівців 
з фізичного виховання.

Рижков Миколай Єгорович – провідний інженер кафедри фізичного вихо-
вання. Працював на кафедрі в 1990–2000 рр.

Саблева Тетяна Олександрівна – доцент кафедри, майстер спорту, чемпіон-
ка УРСР з художньої гімнастики. Більше тридцяти років у 1960–2000 рр. вела 
заняття з художньої гімнастики, спортивної аеробіки. Виховала кілька поколінь 
спортсменок. Створила і впровадила авторські програми з фахових дисциплін 
спеціальності «Фізичне виховання». Формувала погляди, переконання, вміння 
здорового способу життя.
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Самойленко Микола Васильович – викладач кафедри в 1950–1970 рр. Заслу-
жений тренер України з легкої атлетики. Уміло поєднував викладацьку, організацій-
ну, тренерську і суддівську роботу. Легендарною славою одного із самих спортив-
них факультетів України користувався його ЕМС-факультет, який понад двадцять 
років був беззмінним переможцем Спартакіад ХПІ у загальнокомандному заліку.

Сердюков Олександр Михайлович – викладач кафедри в 1970–1990 рр. 
Формував у студентів погляди, переконання, вміння використання важкої ат-
летики для здорового способу життя, майстер спорту СРСР з важкої атлетики.

Сєров Олексій Олексійович – викладач кафедри в 1980-х рр. Відомий тре-
нер з футболу. Гравець команд вищої та першої ліги чемпіонату СРСР в 1930–
1950 рр. Один з тренерів команди «Авангард» (Харків).

Сиротін Олег Олександрович – перший доцент, кандидат наук на кафедрі 
(1972–1977 рр.). Визнаний у багатьох країнах фахівець психології спорту, док-
тор психологічних наук, професор (Челябінськ). Організатор найсучаснішої на 
той час (початок 1970-х рр.) наукової лабораторії кафедри. Придбана апарату-
ра дозволяла проводити дослідження за типами нервової системи, прогнозу-
вання перспективності спортсменів, взаємозв’язку виду спорту і особливостей 
типу особистості.

Спесивцев Валентин Степанович – викладач кафедри в 1950–1980 рр. 
Почесний майстер спорту СРСР з акробатики, чемпіон і призер всесоюзних 
і республіканських змагань. У 1970–1990 рр. вів спортивно-масову роботу на 
ЕМС-факультеті. Активно залучав перспективних спортсменів до вступу на фа-
культет, організовував і проводив щорічно спортивні заходи, брав участь у фор-
муванні факультетських команд для Спартакіад інституту.

Станіславський Іван Тарасович – викладач кафедри в 1950–1970 рр. Тре-
нер збірної команди з легкої атлетики. Кілька поколінь його учнів отримали 
звання майстрів спорту, перемагали у всесоюзних і республіканських змаган-
нях. Відомий фахівець, практик багаторічної підготовки студентів-спортсменів.

Ткаленко Віра Іванівна – одна з перших викладачів кафедри (1950–
1960 рр.).

Усиченко Сергій Юрійович – викладач кафедри в 1980-х рр. Тренер з лег-
кої атлетики. Учасник будівництва НСК «Політехнік».

Федяніна Марія Василівна – лаборант кафедри в 1960–1990 рр. Сумлін-
но і старанно підтримувала і ремонтувала спортивний інвентар для боротьби, 
легкої атлетики, важкої атлетики фехтування та інших видів спорту в лаборант-
ській кімнаті навчального корпусу № 2 по вулиці Весніна.

Фирстова Лідія Олександрівна – викладач кафедри в 1950–1990 рр. Голо-
ва методичної комісії спортивної гімнастики. Знаючий працьовитий спеціаліст. 
Формувала у багатьох поколінь студенток погляди, ставлення і вміння вико-
ристовувати гімнастичні вправи для здорового способу життя.

Халаджі Георгій Федорович – викладач кафедри. Тренер з волейболу 
в 1950–1960 рр. Заслужений тренер України. Тренер чемпіонок України коман-
ди «Орбіта» (Запоріжжя).
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Хатин Борис Михайлович – викладач кафедри в 1950–1960 рр. Вів настіль-
ний теніс. Користувався повагою студентів. Формував у них погляди, переко-
нання і знання в питаннях здорового способу життя.

Чебишев Станіслав Борисович – викладач кафедри в 1980–1990 рр. Суд-
дя всесоюзної категорії з баскетболу. Тренер жіночої команди ХПІ. Вів профе-
сійну дисципліну на спеціальності «Фізичне виховання». Учасник будівництва 
НСК «Політехнік». Брав участь у вирішенні завдань по обладнанню баскетболь-
ного майданчика у спорткомплексі.

Червяков Анатолій Тихонович – викладач кафедри в 1980–2000 рр. Май-
стер спорту, призер першостей СРСР і УРСР з туризму. Вихователь багатьох по-
колінь студентів-спортсменів в НТУ «ХПІ». Тренував збірні команди ХПІ з альпі-
нізму, біатлону, лижного спорту, туризму, спортивного орієнтування.

Чикина Людмила Вікторівна – інженер кафедри в 1980–2000 рр. Форму-
вала обсяги і виконання навчальних доручень по методичним комісіям і викла-
дачам, контролювала наявність методичного забезпечення навчального проце-
су з дисциплін кафедри.
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Додаток В

МОНОГРАФІЇ ТА ПОСІБНИКИ 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Монографії

1. Спортивная гордость харьковских политехников: материалы по исто-
рии кафедры физического воспитания в НТУ «ХПИ» / В.М. Лабскир, А.И. Лю-
биев, А.В. Юшко, Е.И. Блошенко, С.В. Бочкарев, В.А. Бубнов С.А. Глядя,  
М.Г. Долгарева, В.Н. Исправникова, В.А. Любиева, А.Ф. Минак, В.А. Петрен-
ко, С.А. Рыбалка, Л.Н. Сухарева, А.Т. Червяков: монография / Под общ. ред.  
В.М. Лабскира. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. – 188 с. 

2. Формування здоров’я і особистості студента засобами туризму: колек-
тивна монографія / В.М. Клочко, Т.В. Бондаренко, А.Г. Любієв, Н.Ю. Борейко. – 
Харків : ХНАМГ, 2012. – 275 с.

3. Горлов А.С. Проблемы совершенствования системы индивидуальной 
подготовки юных бегунов на короткие дистанции 100–200 м: монография / 
А.С. Горлов. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – 240 с.

4. Штефан Л.А. Профілактика девіантної поведінки дітей та моло-
ді в Україні: ретроспективний аналіз: монографія / Л.А. Штефан, О.В. Юшко, 
Н.Ю. Борейко. – Харків: ДІСА ПЛЮС, 2018. – 196 с.

Навчальні посібники

1. Лабскир В. М. Конспект лекций «Движение и здоровье»: Теоретическая 
подготовка по физическому воспитанию / В. М. Лабскир, А. И. Любиев. – Харь-
ков: НТУ «ХПИ»; ГУФК Министерства Украины по делам молодежи и спорта; 
Олимпийская Академия Украины, 1992. – 60 с.

2. Лабскир В. М. Наследие греческого олимпизма: учеб. пособие для студ. 
вузов / В. М. Лабскир, А. И. Любиев / Под общ. ред. В.М. Лабскира. – Харьков: 
НТУ «ХПИ», 1994. – 114 с.

3. Жичкин А.Е. Атлетическая подготовка в тренажерном зале / А.Е. Жич-
кин. – Харьков: Изд-во ХГПУ, 1996. – 73 с.

4. Глядя С.А. Стань сильным! Книга 1.: учебно-метод. пособие по основам 
пауэрлифтинга / С.А. Глядя, М.А. Старов, Ю.В. Батыгин. – Харьков: «К–Центр», 
1998. – 43 с.

5. Глядя С.А. Стань сильным! Книга 2.: учебно-метод. пособие по ос-
новам пауэрлифтинга / С.А. Глядя, М.А. Старов, Ю.В. Батыгин. – Харьков:  
«К–Центр», 1999. – 71 с.
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6. Глядя С.А. Стань сильным! Книга 3.: учебно-метод. пособие по ос-
новам пауэрлифтинга / С.А. Глядя, М.А. Старов, Ю.В. Батыгин. – Харьков:  
«К–Центр», 2000. – 107 с.

7. Петренко В.А. Железные руки. Учебно-методическое пособие по осно-
вам АРМСПОРТА / В.А. Петренко. – Харьков: «Поиск», 2000. – 84 с.

8. Жичкин А.Е. Основы бодибилдинга / А.Е. Жичкин. – Харьков, НТУ 
«ХПИ», 2001. – 100 с.

9. Туристичні об’єкти України: Навч. посібник / В.М. Лабскір, А.Г. Любієв, 
О.В. Юшко, С.І. Курило, Л.А. Копієва // За заг. ред. В.М. Лабскіра. – Харків: НТУ 
«ХПІ». 2002. – 176 с.

10. Физическая культура и спорт в цивилизациях и эпохах: учеб. пособие / 
В. М. Лабскир [и др.]; ред. В. М. Лабскир. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. – 130 с.

11. Любиев А.И. Историко-философские и методические аспекты физиче-
ской культуры Китая: учеб. пособие / А.И. Любиев, Т.В. Бондаренко, А.С. Гор-
лов. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 264 с.

12. Лабскир В.М. Поддержание здоровья: подходы, условия, факторы риска 
и благополучия: учеб. пособие / В.М. Лабскир, А.И. Любиев, А.В. Юшко; ред. 
В.М. Лабскир. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 146 с.

13. Любиев А.И. и др. Здоровье нации, традиции, эволюция общего и физ-
культурного образования в эпоху глобализации Запада и Востока: учеб. пособие / 
А.И. Любиев, Т.В. Бондаренко, А.С. Горлов. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. – 268 с.

14. Баскетбол: своя философия игры: учеб. пособие / В.Д. Кулибаба, 
А.А. Тиняков, Т.Д. Арабаджи, А.И. Золотоус. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. – 
240 с.

15. Любієв А.Г. Фізкультурно-спортивна освіта в системі підготовки сучас-
ного інженера: навч. посіб. / А.Г. Любієв, Т.В. Бондаренко, А.С. Горлов. – Харків: 
НТУ «ХПІ», 2012. – 208 с.

16. Васильев Ю.К. По Крыму на велосипеде. Ч 1. Юго-западное направле-
ние: путеводитель / Ю.К. Васильев. – Харьков: Золотые страницы, 2013. – 88 с.

17. Психологическое обеспечение физического воспитания, спорта и ре-
креации: учеб. пособие / В.М. Лабскир, Н.Ю. Борейко, А.Г. Любиев, А.В. Юшко. 
Под общ. ред. В.М. Лабскира. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. – 164 с.

18. Блещунова Е.Н. Практикум по морфологии человека: учебно-метод. 
пособие / Е.Н. Блещунова. – Харьков, НТУ «ХПІ», 2015. – 100 с.

19. Блещунова Е.Н. Подвижные игры (теоретический и практический курс): 
учебно-метод. пособие / Е.Н. Блещунова. – Харьков, НТУ «ХПІ», 2015. 96с.

20. Петренко В.О. Армспорт: Навчальна програма для дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл / В.О. Петренко. – Київ: ВГО «Українська Федерація Армспор-
ту», 2015. – 51 с.

21. Горлов А.С. Диагностика и педагогический контроль технической и фи-
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