
Легкоатлетичний крос, присвячений Міжнародному дню спорту «Спорт на благо розвитку та 

миру» 
 

4 квітня 2021 року кафедра фізичного виховання та спорту провела змагання з легкоатлетичного 

кросу серед студентів Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця під гаслом «COVID 19 – STOP! СПОРТУ – ТАК!». Змагання проводились у лісопарку на 

дистанції: 1000 м для юнаків (за бажанням дівчат) та 500 м для дівчат. 

Перше місце серед дівчат на 1000 м посіла студентка Воронкова Ганна (факультет МЕП), друге 

Бредіхіна Аліна (факультет ІТ). 
 

Серед юнаків призові місця розподілились таким чином: перше місце виборов Сохатюк Павло 

(факультет МіМ), на другому Русов Андрій (факультет ЕП), третє Забіяка Дмитро (факультет ЕП). 
 

На дистанції 500 м серед дівчат першою була Близнюк Поліна (факультет МЕП), друге місце посіла 

Кравченко Софія (факультет ЕП), третє Внукова Катерина (факультет МЕП). 
 



 
 



Оздоровчий велопробіг 
 

11 квітня 2021 року кафедра фізичного виховання та спорту провела оздоровчий велопробіг, в 

якому взяли участь студенти та викладачі Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця. Пробіг проходив мальовничими місцями м. Харкова, загальна тривалість 

якого склала близько 20 кілометрів. Для студентів, які не мешкають в м. Харкові, велопробіг 

проходив за місцем проживання синхронно за часом. Захід проходив з дотриманням правил 

техніки безпеки та карантинних обмежень. 
 

Посилання на відео: https://youtu.be/d98AXGCh4q8 
 
 
 

 

https://youtu.be/d98AXGCh4q8




                                                                          SPORTS PROJECT 
 

24 квітня 2021 року кафедра фізичного виховання та спорту провела змагання з настільного тенісу 

серед студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, що 

пройшли на спортивному майданчику Площі Захисників України, в яких прийняли участь понад 90 

юнаків та дівчат. 
 

Результати змагань: 
 

1 місце — Євтушенко Богдан (6.04.121.010.19.2) 
 

2 місце — Сохатюк Павло (6.03.073.040.20.3) 
 

3 місце — Панічев Євген (6.04.125.013.19.1) 
 

 



Змагання з шашок серед студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
 

11 травня 2021 року кафедрою фізичного виховання та спорту Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця були проведені змагання з шашок серед 

студентів. 
 

Змагання в особистій першості відбувались у парку на площі Захисників України. У змаганнях 

прийняли участь студенти усіх факультетів. 
 

Перше місце виборов студент факультету інформаційних технологій Дмитро Кравчина. Друге та 

третє місце посіли студенти цього ж факультету Караваєв Іван та Гордієвський Сергій. 

 
 
 
 



Спортивно-масовий захід «Велодень-2021» 
 

Спортивно-масовий захід «Велодень-2021» відбувся 23 травня, у Харкові, у якому взяли участь 

студенти та професорсько-викладацький склад ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 
 

Спочатку на пл. Свободи був організований один із наймасштабніших флешмобів за всю історію 

Велодня: його учасники вишикувалися таким чином, щоб «створити» герб Харкова, олімпійські 

кола і карту України. Відповідний рекорд був внесений до Книги рекордів України. 
 



 
 



Тиждень спорту та здоров`я 
 

З 3 по 9 червня 2021 року кафедра фізичного виховання та спорту спільно з первинною 

профспілковою організацією провели спортивне свято «Тиждень спорту та здоров`я» серед 

науково-педагогічного, адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного та 

обслуговуючого персоналу Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця. Відбулись змагання з настільного тенісу, шашкам, шахам, бадмінтону, волейболу, дартсу 

та петанку. Почесним гостем на фінальних змаганнях спортивного свята, які проходили 9 червня, 

був ветеран ХНЕУ ім. С. Кузнеця Чубук Володимир. Васильович 

Вітаємо переможців змагань! 
 



 



 



Спортивне свято присвячене відкриттю спортивного сезону в ХНЕУ ім. С. Кузнеця 
 

15 вересня 2021 року кафедра фізичного виховання та спорту спільно з профкомом ППО ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця провели спортивне свято присвячене відкриттю спортивного сезону в університеті і 

Дню фізичної культури та спорту серед науково-педагогічного, адміністративно-управлінського, 

навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу. 
 

Відбулись змагання з паркового волейболу, настільного тенісу та петанку. 

Вітаємо переможців змагань! 

 



 



Святкування Міжнародного дня туризму 
 

27.09.2021 року на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу ХНЕУ ім. С. Кузнеця за спільною 

участю кафедри туризму та кафедри фізичного виховання було проведено захід до Міжнародного 

дня туризму. Понад 60 студентів разом з викладачами взяли активну участь у туристичних 

вікторинах, конкурсах, спортивних естафетах та танцювальному флешмобі. Наприкінці свята всіх 

учасників заходу очікував смачний похідний куліш. 
 

Організатори заходу висловлюють щиру вдячність кожному, хто долучився до святкувань і 

творення особливої життєрадісної атмосфери. 
 



 
 
 
 



Відбувся дружній матч з волейболу між збірними командами спеціальності “Публічне 

управління та адміністрування” 
 

6 жовтня 2021 р. відбувся дружній матч з волейболу між збірними командами спеціальності 

“Публічне управління та адміністрування”. 
 

Почали зустріч із тімбілдингу: відбулася комунікація між здобувачами 1, 2, 3-го курсів бакалаврату 

й 1-го курсу магістратури, завідувачкою кафедри Наталією Гавкаловою, викладачами кафедри. 
 

В тривалому протистоянні виграла команда “Депутати”. Враженнями від гри поділилися за 

чаюванням! 
 

Щира подяка нашему тренеру та судді – Маракушину Андрію Ігоровичу. 
 

Подія відбулася за підтримкою кафедри фізичного виховання та кафедри державного управління, 

публічного адміністрування та регіональної економіки. 
 

Місце проведення матчу – ФОК ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 
 



 



Велосипедний заїзд приурочений до Дня захисника і захисниць України 
 

Кафедрою туризму та кафедрою фізичного виховання та спорту був організований велосипедний 

заїзд приурочений до Дня захисника і захисниць України, який вже традиційно святкується 14 

жовтня. У заїзді брали участь студенти всіх факультетів нашого університету. Окрема подяка за 

організацію заходу висловлюється викладачу кафедри фізичного виховання та спорту Скляренку 

Валерію Павловичу! 
 



 
 



Володар Кубку України з футзалу серед жіночих команд 2021! 
 

Збірна жіноча команда «Тесла-ЗХО» ХНЕУ ім. С. Кузнеця у фіналі Кубку України з футзалу серед 

жіночих команд здобула впевнену перемогу над командою м. Києва «Будстар-НПУ» з рахунком 

6:0. 
 

Підопічні тренера команди, викладача кафедри фізичного виховання та спорту Олександра 

Золотухіна вразили своїх суперниць. Студентці Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця факультету фінансів і обліку Альоні Коваленко вдався 

прицільний постріл здалеку, який ще наблизив команду до перемоги. 

Вітаємо з перемогою збірну жіночу команду «Тесла-ЗХО»! 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hfdVRnjElwQ 

 
 

http://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hfdVRnjElwQ


І Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання та спорт в закладах вищої 

освіти» 
 

У нашому університеті, вся діяльність якого нерозривно пов’язана з наукою, Дню науки традиційно 

надається особливе значення. Сьогодні без науки неможливий розвиток держави, і, звичайно ж, 

вчені, молоді науковці, як ніхто інший, мають право на своє професійне свято. 

Так, 22 травня 2020р. кафедрою фізичного виховання та спорту ХНЕУ імені С. Кузнеця проведена І 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання та спорт в закладах вищої 

освіти». Конференція в стінах нашого університету проходила вперше і включала три напрями 

роботи: «Сучасні технології в фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності», «Психолого- 

педагогічне та медико-біологічне забезпечення занять з фізичного виховання та спортом», 

«Оздоровча фізична культура, рекреація та туризм». 
 

У вітальному слові завідувач кафедри фізичного виховання и спорту ХНЕУ імені С. Кузнеця, 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент А.І. Маракушин привітав всіх учасників з 

нагоди Дня науки в Україні, і зазначив, що науковий захід набуде щорічний статус. У конференції 

взяли участь викладачі та студенти НПУ ім. М. П. Драгоманова (м. Київ), ХНЕУ імені С. Кузнеця (м. 

Харків), ХНПУ імені Г. С. Сковороди (м. Харків), ХНУБА (м. Харків), ХНМУ (м. Харків), КЗ «ХГПА» (м. 

Харків). Всього надіслано більше 60 доповідей. За підсумками конференції видано збірник 

доповідей учасників. 
 

Доцільно також зазначити про те, що протягом навчального року величезна увага приділяється 

студентам, які роблять перші кроки в великій науці. Науково-дослідна робота студентів 

представляє комплекс заходів навчального, наукового, методичного та організаційного характеру. 
 

Так, Чорноморд Євгенія Євгеніївна, студентка ІІ курсу факультету Міжнародних економічних 

відносин нагороджена Почесною грамотою Вченої ради за успіхи в науковій роботі та з нагоди Дня 

науки. Протягом 2019/2020 навчального року Євгенія Євгеніївна брала участь у 11 міжнародних, 10 

всеукраїнських науково-практичних, 2 регіональних конференціях, наукових читаннях та круглих 

столах, є активним членом студентського наукового товариства ХНЕУ імені С. Кузнеця. 



 



 



День фізичної культури та спорту 
 

9 вересня 2020 року первинна профспілкова організація спільно з кафедрою фізичного виховання 

та спорту провели турнір з паркового волейболу, присвячений Дню фізичної культури та спорту 

серед науково-педагогічного, адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного та 

обслуговуючого персоналу Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця. Команди, які брали участь у змаганнях, були нагороджені грамотами та подарунками. 
 



Самостійні заняття фізичним вихованням в умовах карантину 
 

Дистанційний режим навчання не привід припинити заняття фізичним вихованням. Кафедра 

фізичного виховання та спорту закликає студентів до самостійних занять руховою активністю, 

використовуючи доступні форми, засоби та методи, а також методичні рекомендації, розроблені 

кафедрою, дотримуючись загально дидактичних принципів і правил техніки безпеки. 



Відвідування футбольного матчу студентами ХНЕУ ім. С. Кузнеця за підтримки кафедри 

фізичного виховання та спорту 
 

Кафедрою фізичного виховання та спорту спільно зі студентським спортивним клубом «Економіст» 

подовжено співпрацю університету, щодо активної підтримки команди «МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛІСТ» на 

матчах Чемпіонату України 2-ї ліги з футболу. 

15 травня 2021 року у матчі 22-го туру команда «Металл» переграла команду «Балкани». Зустріч 

проходила в м. Харкові на стадіоні ОСК «Металіст» і завершилася перемогою господарів з 

рахунком 3 : 0. Побито рекорд відвідуваності матчів сезону серед усіх ліг. На стадіоні були присутні 

12356 глядачів. 

За підтримки кафедри фізичного виховання та спорту, первинної профспілкової організації 

студенти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця мали 

можливість безкоштовно відвідати матч і вболівати за улюблену команду. 
 

Вітаємо команду «МЕТАЛЛ» з виходом до 1-ї ліги, вболівальники ХНЕУ ім. С. Кузнеця – завжди з 

нашою командою!!! 
 

 



Вітаємо Маракушина А.І. завідувача кафедри фізичного виховання та спорту з перемогою в 

обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» 
 

Вітаємо МАРАКУШИНА АНДРІЯ ІГОРОВИЧА, кандидата наук з фізичного виховання та спорту, 

завідувача кафедри фізичного виховання та спорту ХНЕУ ім. С. Кузнеця з перемогою в обласному 

конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри фізичного 

виховання» та медаллю «Ушинський К. Д.» Національної академії педагогічних наук України. 
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