
Інформаційна довідка 

про участь збірних команд закладів вищої освіти України 

 у Чемпіонатах Європи серед студентів у 2019 року 

 

У 2019 році збірні команди закладів вищої освіти України брали участь у 

чемпіонатах Європи з футзалу, тенісу настільного, футболу, волейболу пляжного, 

шахів, спортивного орієнтування, волейболу, баскетболу 3х3, веслування 

академічного серед чоловіків та жінок, а також у Чемпіонатах Європи з єдиноборств 

серед студентів «European Universities Combat Championships» з дзюдо, карате, 

кікбоксинг WAKO, тхеквондо ВТФ серед чоловіків та жінок.  

Чемпіонати Європи з видів спорту серед студентів (далі – Чемпіонати) 

санкціоновані Європейською федерацією студентського спорту (European 

Universities Sports Association) та проводились відповідними національними 

федераціями студентського спорту протягом 2019 року. 

Студенти України здобули 51 медаль: 18 золотих, 11 срібних та 22 бронзових, 

за результатами Україна посіла перше місце за кількістю медалей серед 53 країн 

Європи. 

Серед 252 закладів вищої освіти Європи, які ставали переможцями та 

призерами у Чемпіонатах Європи з видів спорту серед студентів, 29 закладів вищої 

освіти України  входять до відповідного рейтингу:  

5 сходинку посідає Національний університет фізичного виховання і спорту 

України, в активі якого 4 золотих та 1 срібна медалі; 

9 сходинку посідає Львівський державний університет фізичної культури, в 

активі якого 3 золотих, 1 срібна та 2 бронзових медалі; 

21 сходинка у Харківській державній академії фізичної культури, яка здобула 

2 золотих та 2 бронзових медалі; 

24 сходинку посідає  Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет, в активі якого 2 золотих та 1 бронзова медалі. 

 

 

Чемпіонати Європи з єдиноборств серед студентів 

«European Universities Combat Championships» 

 

Місце та терміни проведення. 

Ігри відбулися у Загребі – столиці Хорватії, з 30 липня по 04 серпня 2019 року. 

 

Представництво 

В змаганнях взяли участь 1300 студентів 404 університетів 36 країн Європи. 

 

Види спорту 

До програми включені наступні види спорту: 

дзюдо – хлопці та дівчата; 

карате – хлопці та дівчата; 

кікбоксинг WAKO – хлопці та дівчата; 

тхеквондо ВТФ – хлопці та дівчата. 

 

Збірна команда України з видів спорту 

Збірна студентів України була представлена в чотирьох видах спорту. 

До збірної увійшли 66 студентів, які представляли 42 заклади вищої освіти України. 
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дзюдо – 16 студентів з 10 ЗВО; 

карате – 12 студентів з 11 ЗВО; 

кікбоксинг WAKO – 21 студент з 17 ЗВО; 

тхеквондо ВТФ – 17 студентів з 12 ЗВО 

До складу команди увійшло 14 тренерів з видів спорту. 

 

Результати 

Збірна команда України здобула 42 медалі: 16 золотих, 8 срібних та 18 бронзових. 

 

 

Чемпіонати Європи з видів спорту серед студентів 

 

Назва змагань 

 

1. Чемпіонат Європи з футзалу серед чоловіків та жінок 

 

Місце та терміни проведення м. Брага, Португальська Республіка, з 15 по  

23 липня 2019 року.  

В змаганнях взяли участь 450 спортсменів з 26 університетів 12 країн Європи. 

Збірні команди студентів України були представлені 38 спортсменами – 26 чоловік 

та 12 – жінок, які представляли 3 заклади вищої освіти України.  

Чоловіки: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна  

(14 – спортсменів), Львівський політехнічний університет (12 – спортсменів). 

Жінки: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова  

(12 – спортсменок). 

Команда Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна посіла   

2 місце серед чоловіки. 

Команда Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова  

посіла  3 місце серед жінок. 

 

2. Чемпіонат Європи з тенісу настільного серед чоловіків та жінок 

 

Місце та терміни проведення м. Камеріно, Італійська Республіка, з 15 по  

20 липня 2019 року. 

В змаганнях взяли участь 31 команда, з яких 20 – чоловічих та 11 – жіночих, 

які представляли 31 університет 15 країн Європи. 

Збірна команда студентів України була представлена 3 спортсменами 

Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка.  

Команда Полтавського національного технічного університету ім. Юрія 

Кондратюка зайняла 15 загальнокомандне місце серед чоловіків.  

 

3. Чемпіонат Європи з футболу серед чоловіків та жінок 

 

Місце та терміни проведення м. Мадрид, Королівство Іспанії, з 20 по 27 липня 

2019 року.  

В змаганнях взяли участь 32 команди Європи в кількості 553 гравців. 
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Збірні команди студентів України були представлені 30 спортсменами –  

18 чоловік та 12 – жінок, які представляли 2 заклади вищої освіти України.  

Чоловіки: Тернопільський національний педагогічний університет  

ім. В. Гнатюка (18 – чоловіків) 

Жінки: Харківська державна академія фізичної культури (12 – жінок).  

Команда Тернопільського національного педагогічного університету  

ім. В. Гнатюка зайняла – 2 місце серед чоловіків.  

Команда Харківської державної академії фізичної культури зайняла – 3 місце 

серед жінок. 

 

4. Чемпіонат Європи з волейболу пляжного 

 

Місце та терміни проведення м. Компер, Республіка Словенія,  з 21 по  

26 липня 2019 року.  

В змаганнях взяли участь 48 команд з 23 країни Європи.  

Збірна команда студентів України була представлена 2 спортсменами –  

2   жінки, які представляли Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили.  

Команда Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

зайняла – 7 місце серед жіночих команд.  

 

5. Чемпіонат Європи з шахів 

 

Місце та терміни проведення  м. Будапешт, Угорщина, з 24 по 28 липня  

2019 року. 

В змаганнях взяли участь 19 країн  Європи у кількості 35 команд закладів 

вищої освіти,  в яких прийняло участь 140 спортсменів. 

Збірна команда студентів України була представлена 2 спортсменами, які 

представляли Львівський державний університет фізичної культури.  

З команди Львівського державного університету фізичної культури Кирил 

Шевченко виборов - 1 місце та Петро Голубко - 2 місце. 

В командній першості вибороли - 3 місце в категорії швидкі шахи серед 

чоловіків. 

 

6. Чемпіонат Європи з спортивного орієнтування 

 

Місце та терміни проведення  м. Оломоуц, Чеська Республіка, з 24 по  

27 липня 2019 року. 

В змаганнях взяли участь 19 країн Європи в кількості 50 команд закладів 

вищої освіти,  з яких прийняло участь 140 спортсменів. 

Збірна команда студентів України була представлена 2 спортсменами, які 

представляли 2 заклади вищої освіти України – Донецький національний 

університет імені Василя Стуса та Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. 

Донецький національний університет імені Василя Стуса. (1 спортсмен  

- 32 місце програма спринт). 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України  

(1 спортсмен - 43 місце програма спринт).  

Донецький національний університет імені Василя Стуса. (1 спортсмен -  

29 місце  програма середня дистанція). 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

(1  спортсмен - 44 місце програма середня дистанція).  

 

7. Чемпіонат Європи з волейболу 

 

Місце та терміни проведення м. Лодзь, Республіка Польща, з 26 липня по  

02 серпня 2019 року.  

В змаганнях взяли участь 29 команд Європи, 14 чоловічих та 15 жіночих. 

Збірні команди студентів України була представлена 10 спортсменками, які 

представляли Чорноморський національний університет імені Петра Могили. 

Команда Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

зайняла 17 місце серед жінок.  

 

8. Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3  

 

Місце та терміни проведення  м. Порто, Португальська Республіка,  з 31 липня 

по 03 серпня 2019 року. 

В змаганнях взяли участь 22 країни Європи в кількості 45 команд, з яких 25 

чоловічих та 20 жіночих, в кількості 250 спортсменів  закладів вищої освіти. 

Збірна команда студентів України була представлена 4 спортсменками, які 

представляли Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника посів  

1 місце серед команд жінок. 

 

9. Чемпіонат Європи з веслування академічного  

 

Місце та терміни проведення  м. Йонкопінг, Королівство Швеція,  з 04 по  

07 вересня 2019 року. 

В змаганнях взяли участь 21 країна Європи, в кількості 504 спортсменів з 81 

університету.  

Збірна команда студентів України була представлена 6 спортсменами –  

6 жінками, які представляли Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили. 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили в складі Юлії 

Коваленко і Ганни Димової вибороли бронзову медаль у парному виді змагань.  

 

 

 


