
 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ  

     ЗА 2019- 2020 н.р. 
Один з обов’язкових факторів здорового способу життя студентів – систематичне, 

відповідне статі, віку, стану здоров’я, використання фізичних навантажень. 

Кафедра фізичної культури та спорту  працює за наступними основними 

напрямами: 

*Навчально-методична робота 

*Наукова робота 

*Виховна робота 

   - спортивно-масова робота 

   - оздоровча робота 

   - спортивна робота 

    Згідно плану на 2019-20 н.р. виконано наступні завдання та задачі. 

 

                       НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВА РОБОТА.  
За результатами захисту кандидатської дисертації зі спеціальності  13.00.02  (тема 

дисертації «Педагогічний контроль адаптованості студентів до фізичних навантажень») 

старшому  викладачу кафедри  Яготіну Родіону Сергійовичу присуджено науковий ступінь  - 

кандидат педагогічних наук. 

    

 

         Кафедра виконує тему наукової роботи:  «Метричні виміри здоров’я студентів».  

 Проведено  наукові дослідження:  

- первинна оцінка стану серцево-судинної, дихальної систем, рівня розвитку 

основних м'язових груп та функціонального стану організму; 

- вплив фізичних навантажень на всі показники життєдіяльності організму 

студентів І курсу. Проведена перевірка систематичного виконання студентами всіх 

завдань у  «Паспорті здоров'я», а саме:   

а) отримання даних первинного контролю; 

б) коректність заповнення результатів щосеместрового самотестування студентів за 

запропонованими завданнями.  

Закінчено роботу над розробкою моделі та науково - обгрунтованої педагогічної  

технології оздоровлення студентів в умовах ОНАХТ.   

За результатами досліджень, проведених у І семестрі , підготовлено 2 статті (ВАК) та 22 

статей та тез у наукові збірники. Викладачі кафедри прийняли участь у ІІІ Міжнародній 

інтернет-конференції «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я 

людини», VI Міжнародній науково-практичній конференції  «Педагогіка та сучасні 

аспекти фізичного виховання», Міжнародній науковій конференції «Теорія та практика 

сучасної науки та освіти», Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогіка 

здоров’я», а також в організації та проведенні ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Проблеми формування здорового способу життя у молоді».  

 



 
Підготовлено студента до участі у конкурсі ОНАХТ «Краща наукова студентська робота». 

            

Результати наукових розробок, 

виконаних на кафедрі, активно 

впроваджуються у навчальний 

процес.  

Підготовлено до видання методичні 

вказівки: «До  використання  

фізичних вправ для профілактики 

захворювань», «Дихання в 

оздоровчій фізичній культурі». 

 

 

 
За звітний період проведено відкриті лекції «В похід за здоров’ям» та лекцію (онлайн) 

«Досягнення українських спортсменів на змаганнях світового рівня». 
 

В похід за здоров’ям

ст. викладач каф. Фізичної культури та спорту

Болтоматіс Денис Васильович

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОНАХТ

Кафедра 

Фізичної культури та спорту

Одеса 2019 1/15  
 

  
 

 

 

 

 

 

 
ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ». 

 

Підготовлено та проведено 2 та 3 день ХІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування 

здорового способу життя у молоді».  

 Як відпочивати з користю для свого здоров'я наші студенти та гості конференції  

дізналися на секції «Практичні навички здорового способу життя», яка проводиться під 

гаслом  «Активний відпочинок – це здорово!» 

У спортивно-оздоровчому комплексі учасники конференції познайомились з 

активними видами відпочинку на свіжому повітрі, поспілкувалися зі  «сторожилами» 

туристичного клубу «САЛО», учасниками багатьох походів у різні мальовничі куточки 

України. Наприкінці заходу було проведено  майстер-клас «5 хвилин з життя туриста», 

де  учасники конференції прийняли участь у змаганнях на влучність, спритність, 

кмітливість.   

 

Міністерство освіти і науки України 

 
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Кафедра фізичної культури та спорту 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

дихання в оздоровчій фізичній культурі 

для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів 

денної  форми навчання 
 

  Затверджено 

  комісією з гуманітарної та 

 соціально-економічної підготовки 

  ради спеціальностей ОНАХТ  

  Протокол № _________________р. 

 
                                                                                                                                        

Одеса ОНАХТ- 2020 

 
           МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
       ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

Кафедра фізичної культури та спорту 

 

 

 

 

 
М Е Т О Д И Ч Н І  В К А З І В К И 
до використання  фізичних вправ для профілактики 

захворювань для студентів  усіх професійних  напрямків 

підготовки бакалаврів денної форми навчання 

 

 
  Затверджено 

  комісією з гуманітарної та 

 соціально-економічної підготовки 

  ради спеціальностей ОНАХТ  

  Протокол № _________________р. 

 
                      

                           Одеса ОНАХТ- 2020 р. 

 

20 травня 2020 р. о 13.00  
відбудеться відкрита лекція  

ст. викладача кафедри фізичної культури та спорту 

Цапенко Людмили Миколаївни  

Тема лекції  

«Досягнення українських спортсменів на 

змаганнях світового рівня» 
Подключитися до конференції Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5553043795?pwd=MW9QY0tU

Tk9meG1pZW0xendnN083Zz09 

 

Ідентифікатор конференції: 555 304 3795 

Пароль: 33377 

https://us04web.zoom.us/j/5553043795?pwd=MW9QY0tUTk9meG1pZW0xendnN083Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5553043795?pwd=MW9QY0tUTk9meG1pZW0xendnN083Zz09


    
 

СПОРТИВНО-МАСОВА ТА СПОРТИВНА РОБОТА. 
Організовано і проведено 8 спортивно-масових заходів для студентів, які проводились 

згідно плану спортивно-масової роботи в ОНАХТ. У тому числі: 

- на традиційному туристичному переході встановлено два Рекорди України:  

 «Найбільший ланцюг із людей в тільниках» і другий — «Жива абревіатура на піску –  

  ОНАХТ», які внесено до Реєстру Рекордів України; 

- відкритий кубок ОНАХТ з боксу, в якому прийняли участь випускники спортивних  

   шкіл міста; 

- традиційний фестиваль культури, спорту та мистецтв (онлайн). 

 

ТРАДИЦІЙНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ПЕРЕХІД 

       Під гаслом «Брось сигарету- пойди в поход!», пройшов традиційний туристичний 

перехід уздовж берега моря.Студенти разом з кураторами, заступниками деканів, 

деканами пройшли пішки уздовж берега моря по Трасі здоров'я до пляжу 

«Чкаловський». 
       2019 рік став рекордним не тільки для кафедри фізичної культури та спорту, а й для 

всієї академії. З ініціативи проректора з науково-педагогічної та виховної роботи, 

соціальних питань, оздоровлення та спорту Кананихіної О.М. організовано та 

встановлено на традиційному туристичному переході два Рекорди України 

«Найбільший ланцюг із людей в тільниках» і другий — «Жива абревіатура на піску - 

ОНАХТ», які внесено до Реєстру Рекордів України. У встановленні рекорду прийняли 

участь 1015 студентів та викладачів.  

 
        

           

 

 

 

 

 

 

 



   

«МОЛОДІЖНА ХВИЛЯ МАЙБУТНЬОГО» СЕРЕД ЗВО ІІІ-ІVр.а. 
13 вересня у Центрі пляжних видів спорту, який знаходиться на 14-й станції Фонтану, 

пройшов студентський спортивний фестиваль «Молодіжна хвиля майбутнього». Наші 

чоловіча та жіноча збірні команди прийняли участь у змаганнях з пляжного волейболу. 

Серед 10 закладів вищої освіти м. Одеси чоловіча та жіноча збірні команди ОНАХТ з 

пляжного волейболу стали бронзовими призерами спортивного фестивалю.  

    Склад жіноча збірної команди: Катерина Зіміна, Ганна Коцар, Анастасія Русецька. 

Тренер - ст. викладач кафедри фізичної культури та спорту Т.В.Волкова. 

    Склад чоловічої збірної команди: Віталій Ринковий, Олег Резніченко, Олексій 

Городніченко. Тренер - ст. викладач кафедри фізичної культури та спорту 

В.В.Гончарук. 

 
 

 

 

 КУБОК ПЕРШОКУРСНИКА З ФУТЗАЛУ 

 

 Традиційний футбольний турнір «Кубок 

першокурсника з футзалу», який проводився 16 

жовтня в спортивному комплексі ОНАХТ, 

продовжив низку спортивно-масових і оздоровчих 

заходів 2019-2020 навч.року. У турнірі брали участь 

студенти - першокурсники всіх факультетів 

академії. Змагання проводилися за олімпійською 

системою, яка забезпечує виявлення переможця за 

мінімальне число турів і сприяє напруженій 

боротьбі в турнірі. 

Гра між збірними командами факультетів-фіналістів 

показала, що легкою перемога в турнірі не буде. Програючи з рахунком 4-0, збірна 

команда "зерновиків" наздогнала суперників і гра закінчилася внічию. Для виявлення 

переможців була призначена серія пенальті, в якій точнішими виявилися футболісти 

факультету Технології зерна і зернового бізнесу. 

 

ВІДКРИТА ПЕРШІСТЬ ОНАХТ З БОКСУ 

18 грудня в залі боксу, який знаходиться на вул. Теністій 9/11, 

пройшла відкрита першість ОНАХТ з боксу. В змаганнях прийняли 

участь студенти Одеської національної академії харчових 

технологій  і випускники дитячо-юнацької спортивної школи №7. 

Переможці були нагороджені грамотами і медалями! Для студентів 

ОНАХТ ці змагання стали сходинкою в підготовці до обласних 

спортивних ігор ЗВО з боксу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ХХVIII ОБЛАСНІ СПОРТИВНІ ІГРИ ЗВО ІІІ-ІVр.а.  

 

 

 
Чоловіча збірна команда ОНАХТ з футзалу – срібні  Михайлова Лизавета - переможець 

призери ХХVІІІ обласних студентських ігор серед  змагань у рамках челенджу  «Заради  

ЗВО ІІІ-ІVр.а. руху» серед ЗВО ІІІ-ІVр.а. 

 

            
 

   Похлебіна Надія – срібний призер  

   III Чемпіонату України з пляжного  

    футболу серед жіночих команд  

 

 

 

 

 



 

                                                                  СЕКЦІЙНА РОБОТА 

                       Розклад секційних занять  СК «Технолог» для студентів 
                         

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФІЛІЯ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ «ЕКСТРИМ» 

       Під час щорічного  оздоровлення студентів  під час зимових та літніх канікул у 

філії кафедри фізичної культури та спорту «Екстрим», що знаходиться в м. Ждєнієво  

 Закарпатської області, було проведено науковий експеримент: дослідження впливу 

нетривалого  або тимчасового активного відпочинку  на функціональний стан організму 

та рівень фізичного здоров’я людей різного віку, статі, різними умовами праці. 
  

 
                       

 

    

    Назва     секції  

 Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця 

           Час занять 

Бокс 16.00-17.30  19.00-20.30  19.00-20.30 

Карате 17.30-19.00  17.30-19.00  17.30-19.00 

Стрільба з лука 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00  15.00-18.00 

Кульова стрільба  15.00-16.00  15.00-16.00  

Туризм  16.00-18.00  16.00-18.00  

Шейпінг  17.30-19.00  17.30-19.00  

Атлет. гімнастика 16.00-18.30 16.00-18.00 16.00-18.30 16.00-18.00 16.00-18.30 

Вільна боротьба 17.00-18.30  17.00-18.30  17.00-18.30 

Дзю-до 18.30-21.00  18.30-21.00  18.30-21.00 


