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ІЗЛИКЖАМІЯ ЙКИ КИЗВИМИК ЛМКДДЗМЛЬКИГИ ЛЙИКМК 

 
Сморн ждобтварів освінз соорктвався т ХХ снойінні т відмовідь ла жамзн 
моєдлтванз освінт, сморн і дожвіййя, яи еоеинзвлзй ілснрткелн дйя смрзялля 
оіжзрлого, сопіайьлого на ілнейеинтайьлого рожвзнит койоді.  

Рожвзнои снтделнсьиого сморнт в свіні рожвзває Міелародла оедерапія 
тліверсзненсьиого сморнт (The International University Sports Federation – дайі 
FISU) снворела т 1949 ропі. 

FISU є рйелок Міелародлого ойікмійсьиого иокінент і мідмзсалнок 
алнздомілгового иодеист. 

Рожвзнои снтделнсьиого сморнт в Уираїлз рожморався місйя снворелля т 1993 
ропі Сморнзвлої снтделнсьиої смійиз Уираїлз (еисийюжзвлзй на мовловаелзй 
мредснавлзи FISU в Уираїлі, (дайі – СССУ). 

Хе дайо коейзвіснь жбірлзк иокалдак снтделнів Уираїлз бранз траснь т 
лайгойовлісзу кіелародлзу жкагалляу снтделнсьиого сморнт в свіні – 
Всесвінліу Уліверсіадау на ілсзу кіелародлзу жауодау, а наиое мроводзнз 
кіелародлі жауодз ла нерзнорії Уираїлз.  

Порзлаюрз ж 2017 роит в режтйьнані жйагодеелої робонз Кокінент ж оіжзрлого 
взуовалля на сморнт Міліснерснва освінз і латиз Уираїлз (дайі – КФВС МОН) і 
СССУ бтйо відловйело оілалствалля в ракиау Дереавлої бюдеенлої мрогракз 
2201310 «Фіжзрла і сморнзвла мідгоновиа трлівсьиої на снтделнсьиої койоді», 
моснійло жабежмертєнься траснь жбірлзу иокалд снтделнів Уираїлз т Всесвінліу 
Уліверсіадау, рекміоланау на Ктбиау свінт ж вздів сморнт, Євромейсьизу 
тліверсзненсьизу іграу, Євромейсьизу іграу ж єдзлоборснв «Euro Combat Games», 
Цекміоланау Євромз на всесвінліу освінліу на сморнзвло-касовзу жауодау. 

Пронягок 2017-2020 роиів СССУ смійьло ж КФВС МОН на сморнзвлзкз 
оедерапіякз ж вздів сморнт мровейз 328 жауодів серед снтделнів на 
жабежмерзйз траснь молад 270 000 нзсяр траслзиів: 

 

ЗОжвО жОуодт 
Кійьиіснь КПгіолз/ 

ирОїлз жОуодів тчОслзиів 
№ КНЗІ 
№ ЛМКДДЗМИ 

1 
ВсПтирОїлсьиі оіжитйьнтрло-ождоровчі нО 
сморнзвло-кОсові жОуодз: 

29 203 000 
24 обйасні на 

к. Кзїв 

2 ВсПтирОїлсьиі сморнзвлі жкОгОлля: 272 75 700 
24 обйасні на 

к. Кзїв 
3 ЗОбПжмПчПлля тчОсні т кіелОродлзу жОуодОу 27 661 175 ираїл свінт 
ВЛЬИГИ 328 279 361  - 
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Врауовтюрз еоеинзвлт робонт СССУ ж рожвзнит снтделнсьиого сморнт, гідле 
мредснавйелля Уираїлз ла свіновокт рівлі, 02 рервля 2020 роит Веруовла Рада 
Уираїлз мосналовзйа влеснз жкілз до Заиолт Уираїлз «Про оіжзрлт итйьнтрт і 
сморн» тодо діяйьлосні СССУ. 

Зажларелзкз жкілакз бтйо жабежмерело міднрзкит на врегтйьовало діяйьліснь 
СССУ ла дереавлокт рівлі і ладало мовловаеелля:  

- мредснавйянз Уираїлт т відмовідлзу кіелародлзу сморнзвлзу 
оргаліжапіяу, ла Всесвінліу тліверсіадау ілсзу кіелародлзу сморнзвлзу 
жкагалляу серед снтделнів; 

- оргаліжовтванз на мроводзнз ла нерзнорії Уираїлз всетираїлсьиі на 
кіелародлі жауодз серед снтделнів ж вздів сморнт смійьло ж відмовідлзкз 
сморнзвлзкз оедерапіякз; 

- смівмрапюванз ж пелнрайьлзк оргалок взиолаврої вйадз, то жабежмертє 
оорктвалля на реайіжтє дереавлт мойінзит т соері освінз і латиз, ілсзкз 
пелнрайьлзкз оргалакз взиолаврої вйадз, відмовідлзкз снртинтрлзкз 
мідрождійакз кіспевзу дереавлзу адкіліснрапій на оргалакз кіспевого 
саковрядтвалля, ілсзкз грокадсьизкз об’єдлаллякз оіжитйьнтрло-сморнзвлої 
смряковалосні ла мідснаві договорів, то тийадаюнься відмовідло до 
жаиолодавснва. 

СССУ коее онрзктванз міднрзкит, т нокт рзсйі оілалсовт, від оргалів дереавлої 
вйадз, жаийадів освінз, тсналов, мідмрзєкснв, оргаліжапій дереавлої на 
иоктлайьлої ооркз вйаслосні відмовідло до жаиолт ла оргаліжапію і мроведелля 
сморнзвлзу жауодів, вийюрелзу до дереавлзу мрограк ж рожвзнит оіжзрлої 
итйьнтрз і сморнт. 

Оргалз кіспевого саковрядтвалля коетнь міднрзктванз діяйьліснь 
відоирекйелзу мідрождійів СССУ на ладаванз домокогт відмовідло до 
жаиолодавснва Уираїлз дйя мроведелля сморнзвлзу жауодів відмовідло до 
кіспевзу мрограк рожвзнит оіжзрлої итйьнтрз і сморнт. 
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ЛМКДДЗМЛЬКИЕ ЛЙИКМ 
 

Снтделнсьизй сморн в свіні рожвзваєнься Міелародлою оедерапією 

тліверсзненсьиого сморнт (The International University Sports Federation – дайі 

FISU). 

FISU взжлала Міелародлзк ойікмійсьизк иокіненок, є рйелок Гйобайьлої 

Асопіапії кіелародлзу сморнзвлзу оедерапій (GAISF) і є мідмзсалнок 

Всесвінлього алнздомілгового иодеист (ВАДА). 

FISU бтйа снворела в 1949 ропі ж кеною домокогз снтделнак ж тсього свінт 

взиорзсновтванз снтделнсьизй сморн дйя реайіжапії вйаслого монелпіайт. 

Прежзделн FISU – Ойег Манзпзл, снаб-иванзра жлауодзнься т Ложаллі 

(Чвейпарія). 

До сийадт FISU вуодянь 174 асопійовалзу рйелів – лапіолайьлзу оедерапій 

снтделнсьиого сморнт, а наиое 5 асопійовалзу  

рйелів – иолнзлелнайьлзу асопіапій (євромейсьиа (EUSA), ажіансьиа (AUSF), 

аорзиалсьиа (FASU), акерзиалсьиа (FISU America) на нзуооиеалсьиа (FISU 

Oceania). 

Ураслзиакз жкагаль FISU коетнь бтнз взийюрло снтделнз жаийадів взтої 

освінз віиок від 17 до 25 роиів т сийаді жбірлзу иокалд ираїл або тліверсзненів. 

До иайелдаря FISU вийюрело 77 вздів сморнт на вздів ртуової аинзвлосні 

(бейсбой, біанйол, гірсьиойзелзй сморн, иьорйілг, йзеле двоборснво, йзелі голиз, 

слотбордзлг, сморнзвле орієлнтвалля ла йзеау, снрзбиз ла йзеау ж нракмйіла, 

оігтрле ианалля ла иовжалау, орзснайй, уоией ж сайбою, сорн-нреи, 

иовжалярсьизй сморн, акерзиалсьизй отнбой, бадкілнол, басиенбой, басиенбой 

3у3, боис, бороньба війьла, бороньба греио-рзксьиа, бороньба сакбо, ваеиа 

анйензиа, вейибордзлг, вейосзмедлзй сморн, весйтвалля аиадекірле, 

весйтвайьлзй сйайок, весйтвалля ла иалое, вінрзйьлзй сморн, водле мойо, 

водлойзелзй сморн, войейбой, войейбой мйяелзй, втдбой, галдбой, гікласнзиа 

сморнзвла, гікласнзиа утдоеля, гойьо, джюдо, иаране, иіибоисзлг WAKO, иіллзй 

сморн, иоробой, йегиа анйензиа, йегиа анйензиа (ирос), ленбой, матерйіонзлг, 

мідводлзй сморн, мйавалля, регбз – 7, сивос, ройзиовзй сморн, сиейейажілля, 

сморн ж йінаюрзк дзсиок, сморнзвле орієлнтвалля, сморнзвлзй брзде, снрійьба 

итйьова, снрійьба ж йтиа, снрзбиз т водт, страсле м’янзборснво, наїйалдсьизй боис 

ктей най, налпювайьлзй сморн, неліс, неліс ласнійьлзй, нрзанйол, нуеиволдо (ВТФ), 



5 

 

 

тст, оеунтвалля, ойорбой, оралптжьизй боис саван, отнбой, отнжай, уоией ла 

йьодт ж к’ярек, уоией ла нраві, рерйіделг, сауз, eSports Challenge FIFA). 

FISU оргаліжовтє на мроводзнь Всесвінлі тліверсіадз, яиі жа иійьиісню 

траслзиів жкагаль, вздів сморнт, сморнзвлзк рівлек траслзиів, взкогакз до 

оргаліжапії й мроведелля є дртгзк сморнзвлзк оорткок т свіні місйя 

Ойікмійсьизу ігор. 

Оиреко FISU оргаліжовтє на мроводзнь рекміоланз на итбиз свінт ж вздів 

сморнт серед снтделнів, иіберсморнзвлі реййелдез, а наиое освінлі на 

сморнзвло-касові жауодз серед трлів (свянитвалля Міелародлого для 

снтделнсьиого сморнт, всесвінлі оорткз на иолоерелпії, лаврайьлі мрогракз FISU 

Volunteer Leaders Academy на FISU Student Ambassadors, снзмелдіайьла мрограка 

FISU Scholarship Programmes, пзорова мйаноорка дйя тліверсзненів FISU Healthy 

Campus). 

Снтделнсьизй сморн в Євромі рожвзваєнься Євромейсьиої оедерапією 

тліверсзненсьиого сморнт (The European University Sports Association – дайі 

EUSA), яиа є асопійовалзк рйелок FISU. 

EUSA бтйа снворела в 1999 ропі ж кеною об’єдлалля лапіолайьлзу 

оедерапій тліверсзненсьиого сморнт в Євромі (до сийадт вуодянь 46 

асопійовалзу рйелів). 

Прежзделн EUSA – Адак Рореи, снаб-иванзра жлауодзнься т Любйялі 

(Ресмтбйіиа Сйовелія). 

Ураслзиакз жкагаль EUSA коетнь бтнз взийюрло снтделнз жаийадів взтої 

освінз віиок від 17 до 25 роиів, т сийаді жбірлзу иокалд тліверсзненів. 

До иайелдаря EUSA вийюрело 30 вздів сморнт (бадкілнол, басиенбой, 

басиенбой 3у3, бороньба греио-рзксьиа, весйтвалля аиадекірле, водле мойо, 

войейбой, войейбой мйяелзй, галдбой, мйяелзй галдбой, гойьо, джюдо, мара-

джюдо, иаране, иіибоисзлг WAKO, йегиа анйензиа, матерйіонзлг, мйавалля, регбі-7, 

сиейейажілля, сморнзвле орієлнтвалля, сморнзвлзй брзде, неліс, неліс ласнійьлзй, 

мара-неліс ласнійьлзй, нуеиволдо (ВТФ), отнбой, кілі-отнбой, отнжай, сауз). 

EUSA оргаліжовтє на мроводзнь Євромейсьиі тліверсзненсьиі ігрз, 

Євромейсьиі тліверсзненсьиі ігрз ж єдзлоборснв «European Universities Combat 

Championship», Євромейсьиі тліверсзненсьиі ілнейеинтайьлі ігрз «European 

Universities Mind Sports Championship», рекміоланз Євромз ж вздів сморнт. 
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Єдзлзк мовловаелзк мредснавлзиок і асопійовалзк рйелок FISU на EUSA 

в Уираїлі ж 1993 роит є Сморнзвла снтделнсьиа смійиа Уираїлз  

(дайі – СССУ), яи лемрзбтниова грокадсьиа оргаліжапія оіжитйьнтрло-сморнзвлої 

смряковалосні. 

СССУ, смійьло ж Кокіненок ж оіжзрлого взуовалля на сморнт Міліснерснва 

освінз і латиз Уираїлз (дайі – КФВС МОН) на оедерапіякз ж вздів сморнт, 

жабежмертє рожвзнои снтделнсьиого сморнт в Уираїлі ререж: 

- жайтрелля трлів до ртуової аинзвлосні і сморнзвлої мідгоновиз т 

можатрорлзй рас; 

- мроведелля і жайтрелля трлів до трасні т всетираїлсьизу сморнзвло-

касовзу жауодау на сморнзвлзу жкагалляу ж вздів сморнт; 

- жабежмерелля трасні трлів т кіелародлзу сморнзвло-касовзу жауодау на 

сморнзвлзу жкагалляу ж вздів сморнт; 

- мроведелля в Уираїлі кіелародлзу сморнзвло-касовзу жауодів на 

сморнзвлзу жкагаль ж вздів сморнт; 

- жаморанитвалля ловзу всетираїлсьизу і кіелародлзу сморнзвло-касовзу 

жауодів і страслзу оорк жайтрелля трлівсьиої койоді до ртуової аинзвлосні. 

FISU, жа іліпіанзвз СССУ, ладайа Уираїлі мраво ла мроведелля т 2020 ропі в 

к. Длімро рекміолант свінт ж водлойзелого сморнт на вейибордзлгт (сиасовало 

FISU відмовідло до жауодів бежмеиз, мрзйлянзу т всьокт свіні дйя бороньбз ж 

малдекією COVID-19). 
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ЙКІИКИМДМИ ДІЯЙЬЗИЛМІ 
 

ЛІЗИНЗД ВИНИВАЗЗЯ МА ЛЙИКМИВЗА КИБИМА 

2021 КІК 

 
ЛПрПд снтдПлнів жОийОдів оОуової мПрПдвзщої нО взщої освінз 

 
Провеснз оіжитйьнтрло-ождороврі на сморнзвло-касові жауодз, і жайтрзнз до 
трасні в лзу: 

- Всетираїлсьизй оіжитйьнтрло-ождороврзй жауід серед снтделнів 
«Снтделнсьиа кзйя», жайтрзнз до траснз 100 000 траслзиів; 

- Всетираїлсьизй сморнзвло-касовзй жауід серед снтделнів, мрзсвярелзй 
свянитваллю Міелародлого для снтделнсьиого сморнт, жайтрзнз до трасні 
100 000 траслзиів; 

- Сморнзвлі ігрз Уираїлз серед снтделнів жаийадів оауової мередвзтої 
освінз ж 5 вздів сморнт (басиенбой 3у3, войейбой, ласнійьлзй неліс, отнжай, сауз), 
жайтрзнз до трасні 6 000 траслзиів; 

- Всетираїлсьизй сморнзвло-касовзй жауід серед снтделнів «COOL RACE»,  
жайтрзнз до трасні 10 000 траслзиів; 

- Всетираїлсьизй сморнзвло-касовзй жауід серед снтделнів «E-SPORTS 
GAMES», жайтрзнз до трасні 300 траслзиів. 
 

Провеснз сморнзвлі жкагалля і жайтрзнз до трасні в лзу: 
- ІІІ жзковт Уліверсіада Уираїлз ж вздів сморнт (біанйол, йзелі голиз на ілсі), 

жайтрзнз до трасні 300 траслзиів; 
- XVІ йінля Уліверсіада Уираїлз ж 21 вздт сморнт (бадкілнол, басиенбой, 

весйтвалля аиадекірле, водле мойо, войейбой, галдбой, гікласнзиа сморнзвла, 
гікласнзиа утдоеля, джюдо, йегиа анйензиа, мйавалля, регбі, снрзбиз т водт, 
снрійьба ж йтиа, снрійьба итйьова, неліс, неліс ласнійьлзй, нуеиволдо (ВТФ), тст, 
оеунтвалля, отнбой), жайтрзнз до трасні 4 000 траслзиів; 

- Всетираїлсьиі мйяелі ігрз серед снтделнів «BEACH GAMES» ж 4 вздів 
сморнт (войейбой мйяелзй, мйяела бороньба, мйяелзй галдбой, мйяелзй отнбой), 
жайтрзнз до трасні 3 000 траслзиів. 
 

Забежмерзнз траснь в кіелародлзу сморнзвлзу жкагалляу: 
- ХХХ Всесвінля жзкова Уліверсіада ж 10 вздів сморнт (біанйол, 

гірсьиойзелзй сморн, иьорйілг, йзелі голиз, орієлнтвалля ла йзеау, слотбордзлг, 
оігтрле ианалля ла иовжалау, оріснайй (йзеі), уоией ж сайбою, сорн-нреи), кіспе 
мроведелля к. Люперл (Чвейпарія), жайтрзнз до трасні 90 траслзиів; 

- ХХХІ Всесвінля йінля Уліверсіада ж 18 вздів сморнт (бадкілнол, басиенбой, 
весйтвалля аиадекірле, водле мойо, войейбой, гікласнзиа сморнзвла, гікласнзиа 
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утдоеля, джюдо, йегиа анйензиа, мйавалля, снрзбиз т водт, снрійьба ж йтиа, 
снрійьба итйьова, неліс, неліс ласнійьлзй, нуеиводло (ВТФ), тст, оеунтвалля), 
кіспе мроведелля к. Целдт (Кзнайсьиа Народла Ресмтбйіиа), жайтрзнз до трасні 
180 траслзиів; 

- Ктбиау свінт серед снтделнів ж басиенбойт 3у3 на отнбойт, кіспе 
мроведелля Кзнайсьиа Народла Ресмтбйіиа, жайтрзнз до трасні 24 траслзиів; 

- Євромейсьиі тліверсзненсьиі ігрз ж 21 вздт сморнт (бадкілнол, басиенбой, 
басиенбой 3у3, весйтвалля аиадекірле, водле мойо, войейбой, войейбой мйяелзй, 
галдбой, джюдо, иаране, иіибоисзлг, мйяелзй галдбой, сморнзвле орієлнтвалля, 
неліс, неліс ласнійьлзй, нуеиволдо (ВТФ), сауз, отнбой, отнжай, мара джюдо, мара 
ласнійьлзй неліс), кіспе мроведелля к. Бейград (Ресмтбйіиа Сербія), жайтрзнз до 
трасні 80 траслзиів. 

 

Інрормасійна довідйа оро робопт СССУ за 2017-2020 ройи додаєпься. 
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2017 РІК 

 

Протягом 2017 року Спортивна студентська спілка України спільно з 

Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України та спортивними федераціями з видів спорту провели та забезпечили 

участь у 33 заходах серед студентів з залученням понад 63 000 тисяч 

учасників: 

Назва 
кількість 

заходів учасників 

1 
Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі та 

спортивно-масові заходи 
4 40 000 

2 Всеукраїнські спортивні змагання 26 23 000  

3 Забезпечення участі у міжнародних заходах 3 231 

4 Проведення міжнародних заходів в Україні - - 

Всього 33 63 231 

 

Серед студентів закладів вищої освіти 

 

Проведено фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи: 

- перший Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед студентів, 

присвячений святкуванню Міжнародного дня студентського спорту (дата 

встановлена Генеральною конференцією ЮНЕСКО у 2015 році, відзначається 

щорічно 20 вересня в різних країнах світу) за участю 15 000 учасників із 100 

закладів вищої освіти, який одночасною проходив по всій території України; 

- Всеукраїнський спортивно-видовищний захід «Олімпійський тиждень» 

(НОК України спільно з МОН та Мінмолодьспорт). 

Проведено спортивні змагання: 

- ХІІІ літня Універсіада України з 32 видів спорту (важка атлетика, 

гімнастика спортивна, гімнастика художня, дзюдо, легка атлетика, 

плавання, стрільба з лука, стрибки у воду, фехтування, бадмінтон, баскетбол, 

водне поло, волейбол, теніс настільний, футбол, спортивна аеробіка, 

баскетбол 3х3, більярдний спорт, бокс, боротьба вільна, боротьба греко-

римська, боротьба самбо, велосипедний спорт, веслування академічне, 

веслування академічне, веслування на байдарках і каное, волейбол пляжний, 

карате, регбі 7, скалелазіння, теніс, ушу, тхеквондо ВТФ) за участю у фіналі 5 

000 учасників із 24 областей та міста Києва; 

- 20 Всеукраїнських змагань, чемпіонатів та Кубків України із 16 видів 

спорту (акватлон, баскетбол, баскетбол 3х3, більярд, веслування на човнах 

Дракон, гирьовий спорт, карате, кікбоксинг WAKO, кікбоксинг WPKA, 

перетягування канату, регбіліг, скелелазіння, спортивне орієнтування, 

таеквон-до ІТФ, футзал, черлідинг). 

 

Забезпечено участь у міжнародних спортивних заходах: 

-  ХХVІІІ Всесвітня зимова Універсіада  з 10 видів спорту (біатлон, 

гірськолижний спорт, лижні гонки,лижні двоборство, ковзанярський спорт, 
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сноубординг, фігурне катання на ковзанах) в м. Алмати (Казахстан) за участю 

57 учасників (додаток 1); 

-  ХХІХ Всесвітня літня Універсіада 15  видів спорту (баскетбол, важка 

атлетика, волейбол, гімнастика спортивна, гімнастика художня, дзюдо, 

легка атлетика, плавання, стрибки воду, тхеквондо ВТФ, фехтування, 

футбол, ушу)  м. Тайбей (провінція Тайвань, КНР), за участю 140 учасників  

(додаток  2); 

- чемпіонат Європи з баскетболу 3х3 серед студентів, 1 золота медаль та І 

загальнокомандне місце м. Спліт (Хорватія). 
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2018 РІК 

 

Протягом 2018 року Спортивна студентська спілка України спільно з 

Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України та спортивними федераціями з видів спорту провели 65 заходів серед 

студентів з залученням понад 100 тисяч учасників: 

Назва 
кількість 

заходів учасників 

1 
Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі та 

спортивно-масові заходи 
6 63 000 

2 Всеукраїнські спортивні змагання 49 37 000 

3 Забезпечення участі у міжнародних заходах 10 103 

4 Проведення міжнародних заходів в Україні - - 

Всього 65 100 103 

 

Серед студентів закладів вищої освіти 

 

Проведено фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи: 

- Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед студентів, присвячений 

святкуванню Міжнародного дня студентського спорту (дата встановлена 

Генеральною конференцією ЮНЕСКО у 2015 році, відзначається щорічно 20 

вересня в різних країнах світу) за участю 45 000 учасників із 250 закладів 

вищої освіти, який одночасною проходив по всій території України; 

- спортивні ігри України серед студентів коледжів з 5 видів спорту 

(баскетбол 3х3, волейбол, теніс настільний, футзал, шахи) за участю понад 

500 учасників з 24 областей та міста Києва; 

- перший Всеукраїнський масовий флешмоб із стрибків через скакалку за 

участю 1 832 учасників із 19 закладів вищої освіти; 

- перший Всеукраїнський масовий захід «Студентська миля» 

(легкоатлетичний забіг на дистанцію 1 миля, що складає 1 610 метрів) за 

участю 15 000 учасників зі 100 закладів вищої освіти; 

- Всеукраїнський спортивно-масовий захід «Ukrainian University Open з 

DOTA-2 і League of Legends» за участю 350 учасників із 67 закладів вищої 

освіти; 

- Всеукраїнський спортивно-виховний захід «Всеукраїнський 

олімпійський урок» (НОК спільно з МОН та Мінмолодьспорт); 

- Всеукраїнський спортивно-видовищний захід «Олімпійський тиждень» 

(НОК спільно з МОН та Мінмолодьспорт). 

 

Проведено спортивні змагання: 

- 37 Всеукраїнських змагань, чемпіонатів та Кубків України з 20 видів 

спорту, (кікбоксинг WPKA, більярдний спорт, гирьовий спорт, скелелазіння, 

перетягування канату, таїландський бокс Муей Тай, спортивний танець, 

футзал, черлідинг, спортивна аеробіка, танцювальний спорт, спортивний 
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туризм, футбол, бокс, важка атлетика, веслування на човнах «Дракон», 

кікбоксинг ВТКА, хортинг, армспорт, волейбол) за участю 9 000 учасників із 

24 областей та міста Києва. 

 

Забезпечено участь у міжнародних спортивних змаганнях: 

- ІV Європейські університетські ігри в м. Коїмбра (Португалія) з 13 видів 

спорту (баскетбол, баскетбол 3х3, веслування академічне, веслування на 

байдарках і каное (каное спринт), волейбол, гандбол, дзюдо, регбі 7, теніс, 

теніс настільний, футбол, футзал) (додаток 5); 

- 8 чемпіонатів світу з 8 видів спорту (волейбол пляжний, веслування на 

байдарках та каное, спортивне скелелазіння, спортивне орієнтування, 

спортивне орієнтування на лижах, ушу, футзал). 

- Всесвітня студентська ліга з баскетболу 3х3 серед студентів (жінки) 

м. Сямень, (Китай), 1 срібна медаль. 
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2019 РІК 

 

Протягом 2019 року Спортивна студентська спілка України спільно з 

Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України та спортивними федераціями з видів спорту провели 220 заходів серед 

студентів, з залученням понад 115 тис. учасників. 

Назва 
кількість 

заходів учасників 

1 
Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі та 

спортивно-масові заходи 
19 100 000 

2 Всеукраїнські спортивні змагання 188 15 000 

3 Забезпечення участі у міжнародних заходах 13 327 

4 Проведення міжнародних заходів в Україні - - 

Всього 220 115 327 

 

Серед студентів закладів вищої освіти 

 

Проведено фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи: 

- Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед студентів 

«Студентська миля» (легкоатлетичний забіг на дистанцію 1 миля, що складає 

1 610 метрів), за участю 20 000 учасників із 110 закладів вищої освіти; 

- Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед студентів, присвячений 

святкуванню Міжнародного дня студентського спорту (дата встановлена 

Генеральною конференцією ЮНЕСКО у 2015 році, відзначається щорічно 20 

вересня в різних країнах світу) за участю близько 50 000 студентів із 260 

закладів вищої освіти, який одночасною проходив по всій території України; 
- спортивні ігри України серед студентів коледжів та технікумів з 5 видів 

спорту (волейбол, баскетбол 3×3, настільний теніс, шахи, футзал) за участю 

у фіналі 490 учасників з 14 областей України та міста Києва; 
- Всеукраїнський спортивно-виховний захід «Всеукраїнський 

олімпійський урок» (НОК України спільно з МОН та Мінмолодьспорт); 

- Всеукраїнський спортивно-видовищний захід «Олімпійський тиждень» 

(НОК України спільно з МОН та Мінмолодьспорт). 

 
Проведено спортивні змагання: 

- перша зимова Універсіада України з 2 видів спорту (біатлон та лижні 

гонки) за участю у фіналі 110 учасників із 6 областей та міста Києва; 

- ХІV літня Універсіада України з 16 видів спорту (баскетбол, волейбол, 

водное поло, гімнастика спортивна, гімнастика художня, дзюдо, 

плавання,легка атлетика, регбі 7, стрільба з лука, стрибки у воду, теніс 

,теніс настільний, тхеквондо ВТФ, футбол, фехтування) за участю у фіналі 3 

700 учасників із 24 областей та міста Києва; 

- чемпіонат України з волейболу «Студентська волейбольна ліга» за 

участю у фіналі 192 учасників із 12 областей та міста Києва; 
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- чемпіонат України з футболу «Студентська футбольна ліга України» за 

участю у фіналі 300 учасників із 9 областей та міста Києва; 

- 38 Всеукраїнських змагань, чемпіонатів та Кубків України з 17 видів 

спорту (більярдний спорт, бокс, гирьовий спорт, кікбоксинг WAKO, кікбоксинг 

WPKA, кікбоксинг ВТКА, легка атлетика, пляжний футбол, перетягування 

канату, спортивний туризм, спортивні танці, спортивна аеробіка, 

скелелазіння, футзал, хортинг, черліденг, шахи) за участю у фіналі 7 800 

учасників із 24 областей та міста Києва. 

 
Забезпечено участь у міжнародних спортивних змаганнях: 

- ХХХ Всесвітня літня Універсіада у м. Неаполь (Італія) (додаток 10) 

- чемпіонат Європи з єдиноборств серед студентів «EUROPEAN 

UNIVERSITIES COMBAT CHAMPIONSHIPS» в м. Загреб (Хорватія) з 4 видів 

спорту (дзюдо, карате, кікбоксінг, тхеквондо ВТФ) (додаток 11); 

- 9 чемпіонатів Європи з 9 видів спорту (баскетбол 3х3, волейбол, 

волейбол пляжний, веслування академічне, спортивне орієнтування, теніс 

настільний, футбол, футзал, шахи) за участю 85 учасників (додаток 12). 

- фінал Кубку світу FISU  серед університетів з баскетболу 3×3 (жінки) у 

м. Сямень (Китай); 

- фінал Кубку світу FISU серед університетів з футболу (чоловіки) 

ум. Цзіньцзян (Китай). 
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2020 РІК 

 

Протягом 2020 року Спортивна студентська спілка України спільно з 

Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України та спортивними федераціями з видів спорту провели 8 заходів серед  

студентів, з залученням понад 700 учасників. 

Назва 
кількість 

заходів учасників 

1 
Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі та 

спортивно-масові заходи 
1 50 

2 Всеукраїнські спортивні змагання 7 700 

3 Забезпечення участі у міжнародних заходах - - 

4 Проведення міжнародних заходів в Україні - - 

Всього 8 750 

 

Серед студентів закладів вищої освіти 

 

Проведено фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи: 

- всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий онлайн-захід «Рухаємось 

разом» (захід проведено в відеоформаті під час карантину з дотриманням 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів) за участю 24 

областей та міста Києва. 

 

Проведено спортивні змагання: 

- XV літня Універсіада України з тхеквондо ВТФ за участю у фіналі  98 

учасників із 11 областей та міста Києва; 

- чемпіонати України з 3 видів спорту (більярдний спорт, гирьовий спорт, 

скелелазіння) за участю 436 учасників із 24 областей та міста Києва. 

 

В період карантину з 17 березня по 31 липня (з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) заплановані спортивно-масові 

заходи та спортивні змагання не проводились. 

 

Забезпечено участь у міжнародних спортивних змаганнях: 

- 2020 FISU eSports Challenge Football FIFA20 (додаток 12). 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

2017 - 2020 РОКИ 

 

Діяльність з розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської 

молоді, а також інформація про спортивно-масові заходи та спортивні 

змагання регулярно висвітлюється на інтернет-ресурсах СССУ та КФВС МОН 

(створені наприкінці 2017 року). 

 

Показники відео переглядів в мережі Facebook 

 

 
Наймасштабніше зацікавлення в 2018 році в соціальній мережі 

Facebook викликали: 

- Європейські університетські ігри – відео-включення зі змагань понад 56 

200 переглядів; 

 

Наймасштабніше зацікавлення в 2019 році в соціальній мережі 

Facebook викликали: 

- Чемпіонати Європи з єдиноборств серед студентів «EUROPEAN 

UNIVERSITIES COMBAT CHAMPIONSHIPS» – понад 13 000 переглядів; 

- ХХХ Всесвітня літня Універсіада  – майже 17 000 переглядів; 

Наймасштабніше зацікавлення у першому півріччі 2020 року в 

соціальній мережі Facebook викликали: 

- Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий онлайн-захід «Рухаємось 

разом» – 46 300 переглядів; 

 

Новини ключові події студентського спорту  висвітлювались у засобах 

масової інформації: 

на телеканалах країни: «UA: Перший», «1+1», «Інтер», «Україна», 

«ZIK», ТРК «Київ», «UA TV» (іномовлення), «5 канал», «4 канал», «НТН», 

«XSPORT», «Правда Тут», найбільші інформаційні агентства «УНІАН», 

«Укрінформ»; 
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на радіостанціях: «Українське радіо», «Радіо Свобода», «Радио Вести»; 

на інтернет-ресурсах та офіційних сайтах, зокрема «Урядовий портал», 

«Сегодня», «Інформатор», «24 канал», «Страна.UA», «1news», «iSport», 

«bigmir)net» тощо.  
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Додаток 1 

 

ХХVІІI Всесвітня зимова Універсіада 2017 року м. Алмати, 

(Казахстан) відбулася з 28 січня до 8 лютого 2017 року. 

До складу офіційної делегації України увійшло 93 особи: 61 спортсмен, 

18 тренерів, 14 членів штабу. 

Українські студенти здобули 9 медалей (2 золотих, 3 срібних і 4 

бронзових) і посіли десяте загальнокомандне місце серед 56 команд країн-

учасниць. 

Було розіграно 85 комплектів медалей з 12 видів спорту. 

Збірна команда студентів взяла участь з 10 видів спорту. 

Студенти з 5 закладів вищої освіти України, а саме; 

1. Львівський державний університет фізичної культури; 

2. Харківська державна академія фізичної культури; 

3. Чернігівський національний педагогічний університет імені 

Т. Г. Шевченка; 

4. Національний університет державної податкової служби України; 

5. Національний університет фізичного виховання і спорту України. 

 

Кількість 

медалей, завойованих студентами України  

на ХХVIII Всесвітній зимовій Універсіаді 2017 року  

№ Вид спорту Кількість медалей Всього 

золото срібло бронза 

1 Біатлон 1 2 2 5 

2 Сноубординг  1 2 3 

3 
Фігурне катання на 

ковзанах 
1   1 

 Разом: 2 3 4 9 
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Додаток 2 

Участь у Європейських студентських іграх 

 

 Європейські студентські ігри (м. Коїмбра, Португалія) відбулися з 15 

по 28 липня 2018 року.  

Європейські студентські ігри 2018, стали найбільшою університетською 

спортивною подією 2018 року. 

 

3 293 учасників з 291 провідних спортивних університетів Європи 

змагалися у 13 видах спорту: бадмінтон, баскетбол, баскетбол 3х3, веслування 

академічне, веслування на байдарках і каное (каное спринт), волейбол, 

гандбол, дзюдо, регбі 7, теніс, теніс настільний, футбол, футзал.  

 

Студентська молодь України взяла участь у 6 видах спорту: бадмінтон, 

баскетбол 3х3, веслування академічне, дзюдо, футбол і футзал. 

 

До складу офіційної делегації України увійшло 49 спортсменів, 5 тренерів 

та 2 судді. 

 

Україна була представлена п’ятьма закладами вищої освіти: 

Київський університет імені Бориса Грінченка,  

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 

Сумський державний університет 

Національний університет «Харківський політехнічний інститут». 

 

Українські спортсмени завоювали 2 золоті, 2 срібні та 6 бронзових 

нагород. У підсумку Україна посіла 12 загальнокомандне місце серед 39 країн-

учасниць. 

 

За результатами Європейських студентських ігор 2018 українські 

студенти вибороли право участі у чемпіонатах світу з наступних видів спорту: 

баскетбол 3х3 (жінки), що відбувся з 15 по 18 листопада 2018 у м. Сямень 

(Китайська Народна Республіка) - срібна медаль; 

футболу (чоловіки), що відбувся з 21 листопада по 01 грудня 2019 у м. 

Цзіньцзян (Китайська Народна Республіка). 

 

ПІБ Вид 

спорту 

Вид 

програм

и 

Золот

о 

Срібл

о 

Бронз

а 

Сумський державний 

університет 

дзюдо     

1. Андрій Колесник  +100 кг 1   

2. ГеворгМанукян  до 73 кг  1  

3. Кирило Самотуг  -60 кг   1 
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Національний університет 

«Харківський політехнічний 

інститут» 

бадмінто

н 

    

1. Марина Ільїнська/Владислава 

Лісна 

 пара 1   

2. Марина Ільїнська  інд.   1 

3. Владислава Лісна  інд.   1 

4. Олександр Шмундяк  інд.   1 

Чорноморський національний 

університет імені Петра 

Могили 

дзюдо     

1. Ганна Антикало  -70 кг   1 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя 

Стефаника 

баскетбол 

3х3 

ком.  1  

1. Христина Філевич      

2. Оксана Моллова      

3. Вікторія Карєва      

4. Анастасія Сидорак      

Київський університет імена  

Бориса Грінченка 

футбол ком.   1 

1. Труський Владислав 

Володимирович 
     

2. Сапоненко Юрій Михайлович      

3. Міхєєв Дмитро Владиславович      

4. Коба Владислав Сергійович      

5. Зубленко Руслан 

Олександрович 

     

6. Габро Олександр Іванович      

7. Співаков Андрій Сергійович      

8. Піскун Ярослав Валерійович      

9. Лідінфу Павло Миколайович      

10. Каторгін Артем Максимович      

11. Мамчур Владислав      

12. Данилевский Нікіта 

Валерійович 

     

13. Жуков Данило Вікторович      

14. Заяць Євген Олександрович      

15. Никоненко Владислав 

Павлович 

     

16. Пономаренко Дмитро 

Михайлович 
     

17. Миколаюк Євгеній Ігорович      

18. Різник Андрій      

19. Чоботар Олег Михайлович      

Всього   2 2 6 
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Додаток 3 

 

Участь студентської збірної команди України 

у ХХХ Всесвітній літній Універсіаді 

 

Організація 

ХХХ Всесвітня літня Універсіада (далі – Універсіада) проводилась  

Італійським університетським спортивним центром (Italian University Sports 

Centre – CUSI) під егідою Міжнародної федерації університетського спорту 

(International University Sports Federation – FISU). 

 

Місце та терміни проведення 

Універсіада відбулась у місті Неаполь, Італійська Республіка Універсіади,  з 30 

червня по 15 липня 2019 року. Церемонія відкриття відбулась 03 липня на 

стадіоні San Paolo Stadium Naples (м. Неаполь), церемонія закриття – 14 липня 

на стадіоні San Paolo Stadium Naples (м. Неаполь). 

 

Представництво 

В змаганнях Універсіади взяло участь близько 5 971 студентів з 112 країн 

світу. 

 

Види спорту 

Змагання Універсіади проходили в різних містах Італії з наступних видів 

спорту: 

місто Неаполь – легка атлетика, гімнастика спортивна, гімнастика художня, 

стрибки у воду, дзюдо, плавання. 

місто Салерно – футбол, стрільба з лука, фехтування, волейбол. 

місто Казерта – баскетбол, тхеквондо (ВТФ). 

 

Збірна команда України з видів спорту 

Студентська команда України не приймала участь у змаганнях з вітрильного 

спорту, водного поло, регбі-7, стрільби кульової, тенісу настільного, футболу 

жінки. 

Загалом було розігнано 222 комплектів медалей з видів спорту. 

Загальна кількість збірної України – 218 осіб, з яких: спортсмени – 158, 

тренери – 39, медичні працівники – 4, перекладачі – 2, журналісти – 5, штаб – 

10. 

Українські студенти, які представляли 56 закладів вищої освіти, взяли участь у 

змаганнях Універсіади. 
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Кожен спортсмен та тренер були забезпеченні комплектом спортивної форми, 

полісом медичного страхування та медичним супроводом, трансфером до 

міжнародного аеропорту «Київ» та зворотно, авіа перельотом з України до 

Італії та зворотно, проживанням та харчуванням за кордоном. 

 

Результати 

Збірна команда України здобула 20 медалей: 6 золотих, 7 срібних та  

7 бронзових. 

 

Загальнокомандне місце України: 

11-те – за олімпійським принципом (за кількістю золотих, срібних, бронзових 

медалей); 

10-те – за загальною кількістю здобутих нагород; 

3-те – серед країн Європи (після Російської Федерації та Італії). 

Медалі здобули студенти 15 університетів України. 

 

До медального заліку потрапили 57 країн світу. 

Командні результати країн світу, список переможців та призерів і список 

закладів вищої освіти, студенти яких стали переможцями та призерами 

Універсіади додаються. 

 

Засоби масової інформації 

Виступ студентської збірної України на Універсіаді висвітлювався в прямих 

ефірах трансляцій змагань та підсумкових новинах телеканалу «XSPORT», 

новинах та щоденниках телеканалу «UA: Перший», онлайн-медіа «iSport» та 

інформаційних ресурсах ВГО «Спортивна студентська спілка України» та 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України. 
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КОМАНДНИЙ МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК 

ХХХ Всесвітньої літньої Універсіади 

Місце 

за 

кількістю 

золотих, 

срібних. 

бронзових 

медалей 

Країна Золоті Срібні Бронзові Загалом 

Місце за 

загальною 

кількістю 

медалей 

1  Японія 33 21 28 82 1 

2  Російська Федерація 22 24 36 82 1 

3  Китай 22 13 8 43 6 

4 
 Сполучені Штати 

Америки 
21 17 15 53 3 

5 
 Південна Республіка 

Корея 
17 17 16 50 4 

6  Італія 15 13 16 44 5 

7  Китайський Тайбей 9 13 10 32 7 

8  Мексика 8 7 6 21 9 

9 
 Ісламська Республіка 

Іран  
7 3 7 17 13 

10  Південна Африка 6 8 4 18 11 

11  Україна 6 7 7 20 10 

12  Австралія 6 5 6 17 13 

13  Бразилія 5 3 9 17 13 

14  Туреччина 4 5 5 14 17 

15  Польща 4 2 9 15 16 

16  Франція 3 9 11 23 8 

17  Великобританія  3 3 4 10 18 

18  Азербайджан  2 3 2 7 20 

19  Узбекистан  2 2 4 8 19 

20  Чеська Республіка 2 2 3 7 20 
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І. РЕЗУЛЬТАТИ  ЗА  ВИДАМИ  СПОРТУ 

 

№ 

з/п 

Вид спорту Медалей 
загалом 

золотих срібних бронзових 

1 легка атлетика 5 3 - 8 

2 гімнастика 

художня 

1 3 2 6 

3 баскетбол - 1 - 1 

4 тхеквондо ВТФ - - 2 2 

5 стрільба з луку - - 2 2 

6 дзюдо - - 1 1 

 ВСЬОГО 6 7 7 20 

 



 

 

Додаток 4 

Участь у Чемпіонаті Європи з єдиноборств серед студентів 

«European Universities Combat Championships» 

 

Організація 

Чемпіонат Європи з єдиноборств серед студентів «European Universities 

Combat Championships» (далі – Ігри) санкціоновані Європейською федерацією 

студентського спорту (European Universities Sports Association) та проводилися 

Хорватської федерацією студентського спорту (Croatian Academic Sports 

Federation). 

 

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. 

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. 

 

Командні результати та результати виступів студентів ЗВО додаються. 

 

Місця проведення змагань 

Змагання з дзюдо та кікбоксингу WAKO відбулися в палаці спорту «Dom 

Sportova 1&2». 

 

Змагання з карате відбулися в палаці спорту «Domod bojke Bojan Stranic'» 



 

 

 

Змагання з тхеквондо ВТФ відбулися в палаці спорту «Dvorana Tresnjevka». 

 

 

Церемонія відкриття 

Церемонія відкриття відбулася 31 липня в приміщенні палацу спорту «Domod 

bojke Bojan Stranic» 

 

Церемонія закриття 
Церемонія відкриття відбулася 03 серпня в приміщенні палацу спорту «Domod 

bojke Bojan Stranic» 

 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 

командного заліку серед країн – учасниць 

1st European Students Combat Championships 30.07 – 04.08.2019 року,  

місто Загреб, Республіка Хорватія 
 

Місц

е 
Вид спорту 

кікбоксин

г 
карате дзюдо 

тхеквонд

о ВТФ 

Загальна 

кількість 

  Країна І ІІ ІІІ І ІІ 
ІІ

І 
І ІІ 

ІІ

І 
І ІІ 

ІІ

І 
І ІІ ІІІ 

всьог

о 

1 Україна 3 4 7 2   4 4 2 3 7 2 4 
1

6 
8 18 42 

2 Угорщина 6 2 2         2 1       6 4 3 13 

3 Франція   1       1 4 3 8 1 4 5 5 8 14 27 

4 Іспанія             2 2   3 4 6 5 6 6 17 

5 Чехія 4   3 1               2 5  5 10 

6 Хорватія   4   4 1       1   3 3 4 8 4 16 

7 Португалія     1     1 2   1 2 2   4 2 3 9 

8 
Боснія і 

Герцеговина 
    1 1 1 2 2   1       3 1 4 8 

9 Греція 2   3 1                 3  3 6 

10 Росія 2 3 2                   2 3 2 7 

11 Ірландія 2 1 1                   2 1 1 4 

12 Албанія                   2     2   2 

13 Польща   3 7       1 3 4       1 6 11 18 

14 Великобританія 1 2 4   1           1 1 1 4 5 10 

15 Німеччина     2   1     2 6 1   7 1 3 15 19 

16 Австрія       1 1       1   1 2 1 2 3 6 

17 Італія     4 1 1 3             1 1 7 9 

18 Сербія 1 1 1           1       1 1 2 4 

19 Словакія 1         3             1  3 4 

20 Туреччина   1 4   2                3 4 7 

21 Македонія         3 3              3 3 6 

22 Монтенегро     1         1          1 1 2 

23 Швейцарія     1                 1   2 2 

24 - 26 Білорусь                 1         1 1 

24 - 26 Кіпр                       1   1 1 

24 - 26 Косово           1               1 1 

 



 

 

Додаток 5 

1) Чемпіонат Європи з футзалу серед студентів (чоловіки та жінки) 

Дата: з 15 по 23 липня 2019 року м. Брага, Португальська Республіка 

Загальна кількість країн – 12 

Загальна кількість університетів – 26 

Загальна кількість учасників – 450 

Кількість спортсменів з України – 38 (26 – чоловіків, 12 – жінок) 

Від України приймав участь: 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (14 – чоловіків) 

Львівський політехнічний університет (12 – чоловіків) 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (12 – жінок) 

Результати: 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна зайняв – 2 місце 

(чоловіки) 

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова зайняв – 3 

місце (жінки) 

2) Чемпіонат Європи з настільного тенісу серед студентів (чоловіки та 

жінки) 

Дата: з 15 по 20 липня 2019 року м. Камеріно, Італійська Республіка 

Загальна кількість країн – 15 

Загальна кількість університетів – 31 

Загальна кількість команд – 31 (20 – чоловічих, 11 – жіночих) 

Кількість спортсменів з України - 3 

Від України приймав участь 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка (3 – 

чоловіків) 

Результати: 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка зайняв 

– 15 загальнокомандне місце (команда чоловіки) 

 3) Чемпіонат Європи з футболу серед студентів (чоловіки та жінки) 

Дата: з 20 по 27 липня 2019 року м. Мадрид, Королівство Іспанія 

Загальна кількість команд університетів – 32 

Загальна кількість гравців – 553 

Кількість спортсменів з України – 30 (18 – чоловіків, 12 – жінок) 

Від України приймали участь: 

Харківська державна академія фізичної культури (12 – жінок) 

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (18 – 

чоловіків) 

Результати: 



 

 

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка зайняв 

– 2 місце (чоловіки) 

Харківська державна академія фізичної культури зайняла – 3 місце (жінки) 

 4) Чемпіонат Європи з волейболу пляжного серед студентів (чоловіки 

та жінки) 

Дата: з 21 по 26 липня 2019 року м. Компер, Республіка Словенія 

Загальна кількість країн – 23 

Загальна кількість команд 48 (24 – чоловічих, 24 – жіночих) 

Кількість спортсменів з України - 2 

 Від України приймав участь: 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

Результати: 

Зайняли - 7 місце (жінки) 

 5) Чемпіонат Європи з шахів серед студентів 

Дата: з 24 по 28 липня 2019 року м. Будапешт, Угорщина, 

Загальна кількість країн – 19 

Загальна кількість університетів – 35 

Загальна кількість учасників – 140 

Кількість спортсменів з України - 2 

Від України в змаганнях приймав участь: 

Львівський державний університет фізичної культури (2 – чоловіків) 

Результати: 

Кирилл Шевченко зайняв - 1 місце 

Петро Голубко зайняв - 2 місце 

В командній першості зайняли - 3 місце в категорії швидкі шахи 

 6) Чемпіонат Європи з спортивного орієнтування  

Дата: з 24 по 27 липня м. Оломоуц, Чеська Республіка 

Загальна кількість країн - 19 

Загальна кількість університетів – 50 

Загальна кількість гравців – 140 

Кількість спортсменів з України - 2 

Від України приймали участь: 

Донецький національний університет імені Василя Стуса. (1 – спортсмен 32 

місце програма спринт) 

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 серед студентів (чоловіки та жінки) 

Дата: з 26 липня 02 серпня 2019 року м. Лодзь, Республіка Польща 

Загальна кількість команд – 29 (14 – чоловічих, 15 – жіночих) 

Кількість спортсменів з України - 10 

Від України приймав участь: 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили (10 – жінок) 

Без призового місця. (17 місце) 

 8) Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3 серед студентів (чоловіки та 

жінки) 

Дата: з 31 липня по 03 серпня 2019 року м. Порто, Португальська Республіка 

Загальна кількість країн – 22 

Загальна кількість команд – 45 (25 – чоловічих, 20 – жіночих) 

Загальна кількість гравців – 250 

Кількість спортсменів з України – 4 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, зайняли – 

1 місце (жінки) 

Від України приймав участь: 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (4 – жінок) 

Результати: 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Зайняли – 

1 місце (жінки) 

 

9) Чемпіонат Європи з веслування академічного 

Дата: з 04 по 07 вересня 2019 року м. Йончопінг, Королівство Швеція 

Загальна кількість країн  - 21 

Загальна кількість університетів  81 

Загальна кількість учасників - 504 

Кількість спортсменів з України – 6 

Від України приймав участь: 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили (6 – 

спортсменів) 

1 бронзова медаль (жінки парний вид змагань) - Юлія Коваленко і Ганна 

Димова 

 



 

 

Додаток 6 

 

 

Чемпіонат світу FISU eSports Challenge Football FIFA20 серед 

студентів (чоловіки та жінки) 

   

Дата проведення з 06 по 16 липня 2020 року в онлайн режимі  

Загальна кількість учасників - 44 

Кількість спортсменів з України – 1 

Від України приймав участь: 

Національний університет фізичного виховання і спорту України (Богдан 

Поліщук). 


