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Вступ. Всесвітні універсіади кожні два роки показують 

успіхи студентського спорту як країн у цілому, так і вищих 

навчальних закладів, студенти яких є учасниками цих форумів. 

Аналіз підсумків проведення універсіадних змагань дає 

можливість ставити нові цілі для розвитку студентського спорту.  

Мета: аналіз результатів виступів студентів та магістрантів 

Сумського державного університету в XXVIII Всесвітній 

зимовій Універсіаді в місті Алмати (Казахстан). 

Виклад матеріалу дослідження. У 2015 році нами був 

проведений детальний аналіз виступів студентів СумДУ у 

Всесвітніх зимових Універсіадах, починаючи з 2007 року. 

Вперше право бути у складі студентської національної збірної 

України з лижних гонок для нашого університету здобув 

Андрій Машко, який став учасником XXIII, XXIV та XXV 

Всесвітніх зимових Універсіад (2007 р. – м. Турін, Італія;  

2009 р. – м. Харбін, Китай; 2011 р. – м. Ерзерум, Туреччина).  

З 2011 року учасником XXVI, XXVIІ та XXVІІІ Всесвітніх 

зимових Універсіад у лижних гонках стає Олексій Красовський 

(2013 р. – м. Трентіно, Італія; 2015 р. – м. Осрблі, Словакія; 

2017 р. – м. Алмати, Казахстан).  

У 2015 році магістрант факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій СумДУ Дмитро Русінов здобуває 

звання чемпіона XXVIІ Всесвітньої зимової Універсіади  в 

індивідуальній гонці на 20 км, отримує срібну медаль у гонці з 

масовим стартом на 15 км та у складі студентської 

національної збірної України посідає третє місце в змішаній 

естафетній гонці. 
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На XXVIІI Всесвітній зимовій Універсіаді (м. Алмати, 

Казахстан) Україна була представлена в 10 видах спорту з  

59 спортсменами, які вибороли 9 медалей та посіли  

10-е загальнокомандне місце серед 26 країн світу.  

Сумський державний університет представляли 4 учасники: 

у лижних перегонах – магістрант факультету технічних систем 

та енергоефективних технологій Олексій Красовський і 

магістрантка навчально-наукового інституту права Вікторія 

Олех, у біатлоні – випускник факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій Дмитро Русінов і магістрант 

навчально-наукового інституту фінансів, економіки та 

менеджменту імені О. Балацького Дмитро Ігнатьєв. 

Було проведено аналіз результатів їх виступів. Можна 

констатувати, що у біатлоні спостерігається погіршення 

показників. Дмитро Ігнатьєв посів лише 35-е місце в 

індивідуальній гонці, а тріумфатор минулої універсіади Дмитро 

Русінов був 14-м, 19-м та 20-м у особистих видах програми. 

Лижники, навпаки, поліпшили свої позиції. Так, кращим 

особистим показником Олексія Красовського у 2013 році –  

26-е місце у гонці класичним стилем із масовим стартом на  

30 км; у 2015 році – 10-е місце у гонці класичним стилем  

на 10 км і в 2017 році – 6-е місце у гонці класичним стилем із 

масовим стартом на 30 км. У лижній естафеті 4 х 7,5 км 

Олексій у складі студентської збірної України був також 6-м. 

Окрім цього, позитивним результатом можна вважати 5-е місце 

Вікторії Олех у естафеті 3 х 5 км. 

Висновки. Не зважаючи на деякі невдалі виступи наших 

спортсменів, ми можемо стверджувати, що історія участі 

студентів Сумського державного університету у Всесвітніх 

зимових Універсіадах є прикладом збереження та 

примноження її спортивної слави. Для досягнення перемог 

студентам потрібна підтримка усіх ланок структури, яка дає 

можливість забезпечити ці перемоги. 

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку 

вивчення проблем студентського спорту. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0

