
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ СТАДІОНУ 

 

26 червня 2021 року відбулося урочисте відкриття стадіону університету. 

Ректор, академік НАМН України професор Василь Мороз відзначив, що це не 

лише стадіон, призначений для проведення занять з фізичного виховання та  

тренувань з міні-футболу, а багатофункціональний спортивний комплекс 

призначений для проведення занять з фізичного виховання та тренувань з 

волейболу, баскетболу, великого тенісу та легкої атлетики. Встановлено 

гімнастичний комплекс, що включає дев’ять вертикальних опорних стовпів, 

рукохід, чотири перекладини, пару гімнастичних кілець і спортивні бруси. Також 

є 8 вуличних тренажерів для занять фізичними вправами на свіжому повітрі: 

гребний тренажер; орбітрек; гіперекстензія; для жиму ногами; для жиму від 

грудей, верхня тяга; для пресу з упором на руки; для черевного пресу; батерфляй. 

Спортивний комплекс виготовлений зі спеціального наливного гумового 

покриття, на якому легко рухатися і воно має оптимальні функціональні 

характеристики, зокрема високу міцність та зносостійкість, протиковзну 

поверхню, що знижує ризик травмування під час проведення занять з фізичного 

виховання та тренувань. Ректор підкреслив, що крім занять студентів і роботи 

спортивних секцій, можливість тренуватися на даному спортивному комплексі 

буде мати кожен співробітник нашого університету. 

Генеральний директор фірми підрядника ТОВ «Вінницябуд» Карло 

Гігінеішвілі висловив щиру подяку за те, що його фірмі довірили будівництво 

цього сучасного, красивого багатофункціонального спортивного комплексу і це 

дало змогу «Вінницябуду» стати частиною історії медичного університету. 

Від імені тих, хто буде в першу чергу використовувати можливості 

університетського стадіону, виступила професорка Лариса Сарафинюк. 

Завідувачка кафедри фізичного виховання та ЛФК зазначила, що серця всіх 

членів кафедри переповнює почуття гордості за найкращий спортивний стадіон 

серед вищих навчальних закладів України та глибока вдячність керівництву 

університету та особливо ректору Василю Максимовичу, тому що всі думки та 

надії, які плекали співробітники кафедри, саме йому вдалося втілити у 

реальність. Кафедра має потужний кадровий потенціал, тому що серед 

викладачів з фізичного виховання є майстри спорту України, майстри спорту 

України міжнародного класу, представники спортивних федерацій України, 

голова обласної федерації з баскетболу, призери та рекордсмени обласних, 

всеукраїнських і міжнародних змагань. Викладачі не лише високопрофесійно 

проводять практичні заняття зі студентами, але є й спортивними тренерами, що 

керують 15 спортивними секціями. Наші спортсмени студенти-медики є 

багаторазовими призерами обласних, всеукраїнських і міжнародних змагань, 

близько десятка студентів за останні роки отримали звання майстра спорту 

України. Тому даний багатофункціональний спортивний комплекс, на 

урочистому відкритті якого ми сьогодні присутні, дасть не лише можливість для 

проведення занять з фізичного виховання та тренувань у спортивних секціях, 

особливо у легкоатлетичних, але буде сприяти залученню великої кількості 



співробітників і студентства до здорового способу життя, базисом якого є 

оптимальна рухова активність. 

Олена Жмур, студентка 3 курсу медичного факультету, майстер спорту 

України з легкої атлетики, рекордсменка України зі стрибків у висоту серед 

дівчат до 16 років, фіналістка чемпіонату Європи серед юніорів (2019), 

багаторазова призерка та чемпіонка чемпіонатів України та міжнародних 

турнірів від імені студентів подякувала керівництву університету за цей чудовий 

стадіон. Відзначила, що незважаючи на те, що він був побудований дуже швидко, 

він побудований дуже якісно. Вона сказала що, як людина, яка побувала на 

багатьох стадіонах світу, може стверджувати, що наш нічим їм не поступається. 

Відкриття стадіону допоможе урізноманітнити заняття з фізичного виховання, 

покращити роботу спортивних секцій університету і просто популяризувати 

здоровий спосіб життя серед студентів.  

Після урочистого відкриття стадіону ректор і всі присутні могли разом із 

студентами спортсменами апробувати спортивні майданчики. 

професорка Лариса Сарафинюк, завідувачка кафедри фізичного 

виховання та ЛФК 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Фото Валерія Сизова 


