
 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ  

     ЗА 2020- 2021 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 2020-2021 н.р. виконано наступні завдання та задачі. 

 

                       НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВА РОБОТА.  
 

         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.  

За результатами досліджень, підготовлено 2 статті (ВАК) та 22 статей та тез у наукові 

збірники. Викладачі кафедри прийняли участь у ІV 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», XXIII 

Міжнародній науково-практичній конференції, а також в організації та проведенні ХІV 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми формування здорового 

способу життя у молоді».  

            

Результати наукових розробок, 

виконаних на кафедрі, активно 

впроваджуються у навчальний 

процес.  

Видано методичні вказівки: «До  

використання  фізичних вправ для 

профілактики захворювань», 

«Дихання в оздоровчій фізичній 

культурі». 

 

 

 

 
За звітний період проведено відкриті лекції (онлайн) «Сучасні технології у фізичному 

вихованні студентської молоді» та «Подорожуємо Україною».  

 

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. 
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           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. 
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ХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО -ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ». 

Вже 13 років поспіль в академії проводиться Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування 

здорового способу життя у молоді». 

Традиційно, на другий день конференції учасники знайомляться  з   практичними 

навичками здорового способу життя: дізнаються про нові види спорту,знайомляться з 

основами туризму, приймають участь у туристичному переході уздовж берега моря. 

Цей рік не став винятком. На другий день вперше проводилась спортивно- 

інтелектуальна гра КВЕСТ  «Активний відпочинок – це здорово!». 

КВЕСТ проходив  у парку облради. У грі приймали участь збірні команди всіх 

факультетів. Кожна команда повинна була знайти 6 локацій у заданому на карті 

порядку, та швидко та якісно виконати   завдання: 3  з яких - спортивно-розважальні, 3- 

інтелектуальні. Всі завдання пов’язані зі здоровим способом життя, з фізичною 

культурою та спортом.  

Об'єднавши зусилля «спортсменів» та «інтелектуалів», всі учасники пройшли  6 

запропонованих випробувань: «Стрілець», «Мовознавець», «Гамак для м’яча», 

«Ерудит», «Дешифратор», «Веселі кульки». 

 

       
 



         
    

        
 

СПОРТИВНО-МАСОВА ТА СПОРТИВНА РОБОТА. 
Організовано і проведено 5 спортивно-масових заходів для студентів, які проводились 

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

- Кубок першокурсника з футзалу; 

- квест «Активний відпочинок – це здорово!»;  
- «Кросфіт-2020»; 

- ХІV традиційний фестиваль культури, спорту та мистецтв (онлайн); 

- «Велика gym-перерва» для студентів і співробітників. 

Планується проведення відкритого бліц-турниру з гандболу на «Кубок Ректора». 

        

КУБОК ПЕРШОКУРСНИКА З ФУТЗАЛУ 
28 жовтня в навчально-оздоровчому спортивному комплексі ОНАХТ пройшли 

змагання між збірними командами інститутів  з футзалу «КУБОК ПЕРШОКУРСНИКА». 

Через карантин змагання з футзалу вперше пройшли без глядачів.  

В запеклій боротьбі за перше місце взяли участь чоловічі збірні команди всіх 

інститутів, які впродовж заходу показали свою спритність, швидкість мислення на 

футбольному полі та вміння грати в футбол. Успіх просто так не приходить. Він завжди 

дається через працю, через силу волі до перемоги.  

За результатами змагань «Кубок Першокурсника» отримала збірна команда 

інституту ім. П.М. Платонова. До основного складу команди-переможця увійшли 

студенти факультету Комп’ютерних систем та автоматизації (група А-10): Узун Ігор 

(капітан), Квасницький Роман, Чумаченко Денис, Лобунець Дмитро, Петролюк Дмитро, 

Горев Ілля, Дубровський Владислав, а також Горбенко Сергій та Коваленко Олексій 

(студенти-першокурсники факультету Комп’ютерної інженерії, програмування та 

кіберзахисту).  

Друге місце посіла збірна команда інституту ім. М.В.Ломоносова, третє місце – 

команда інституту ім. Г.Е. Вейнштейна. 
По завершенню змагань найкращим футболістам було запропоновано вступити в 

збірну команду академії з міні-футболу. 

Вітаємо переможців! Так тримати! 

 



 

 

    
 

   «КРОСФІТ-2020» 

Сьогодення вносить свої корективи в життя суспільства. Студенти отримують 

освіту дистанційно, проводячи багато часу за комп’ютером, телефоном або планшетом. 

Робота перед екраном монітора і малорухливий спосіб життя здатні завдати істотної 

шкоди здоров’ю студентів. Втім, рухатися потрібно і це головна умова того, що ці важкі 

для настрою часу пройдуть абсолютно «безболісно», адже  незмінною цінністю було і 

залишається здоров’я.  

Тому власне й було вирішено знайомити  наших  студентів з новими видами 

тренувань, які досить швидко завойовують мільйони фанатів по всьому світу. 

3 листопада біля спортивного комплексу ОНАХТ пройшли спортивні змагання 

«Кросфіт-2020». 

Кросфіт не є спеціалізованою фітнес-програмою, до нього входять елементи 

високоінтенсивного інтервального тренування, важкої атлетики, пліометрики, 

пауерліфтингу, гімнастики, гирьового спорту, зарядки, стронґмену та інші вправи. 

Кросфіт приваблює як чоловіків, так і жінок: нещодавній статистичний аналіз показав, 

що серед учасників кросфіту чоловіки та жінки складають майже однаково по 50 %. 

У змаганнях прийняли участь збірні команди всіх інститутів.За підсумками 

змагань, сильнішою стала збірна команда інституту ім. В.С.Мартиновського, до складу 

якої увійшли : Вольчинський Дмитро, Тодоров Степан, Пуга Олена, Казмірова Ганна 

(представники факультету нафти, газу та екології) та Діхтеренко Дмитро (факультет 

низькотемпературної техніки та інженерної механіки). Друге місце посіла збірна 

команда інституту ім. Г.Е.Вейнштейна, третє - збірна команда інституту ім. 

М.В.Ломоносова. 

 

 

    
 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=High-intensity_interval_training&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D2%91%D0%BC%D0%B5%D0%BD


      
 

      
 

 

«ВЕЛИКА GYM-ПЕРЕРВА» 
18 лютого 2021 року стартував новий інноваційний проект «Велика gym-перерва». 

Мета проекту – залучення здобувачів вищої освіти та працівників академії до 

систематичних самостійних занять фізичними вправами та підтримання фізичної 

активності в умовах карантину. Захід відкритий для всіх бажаючих, незалежно від віку 

та рівня підготовки і відбувається в режимі реального часу. Для участі у першій 

«Великій gym-перерві», заповнивши анкету, зареєструвалися біля 200 учасників різних 

вікових категорій.  

Зараз, кожний викладач кафедри фізичної культури та спорту двічі на тиждень 

проводить gym-перерву для студентів факультету, за який він відповідає. Разом зі 

студентами підключаються до виконання фізичних вправ і куратори груп, старші 

куратори факультетів, заступники деканів, проректор з НПіВРСПО і С. Особистий 

приклад для студента – відмінна мотивація. І «Велика gym-перерва» вже стала 

традицією! 

 

               
 

 

 

 

 

 

 



ХІV ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА МИСТЕЦТВ 

27 березня 2021 року до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні стартував 

новий проект - традиційний ХІV фестиваль культури, спорту та мистецтв у реальному 

часі. Визначальним критерієм фестивалю була масовість. І у нас це вийшло! 

Загалом у спортивних змаганнях заходу прийняли участь  329 студентів. 

Завдання для учасників змагань, на перший погляд, виглядали зовсім не складно, навіть 

забавно – за 45 секунд виконати вправи з пляшкою води. Але вправи досить складні. 

Виконання цих вправ вимагало від студентів більшої величини зусиль, ніж в звичайних 

умовах. Дівчата працювали з пляшкою води вагою 1 кг, юнаки - півтора кілограми. І все 

це в культурній атмосфері здорової конкуренції! 

Важливо те, що для виконання цих вправ не потрібна наявність спортивного 

обладнання. І головне - будь-який бажаючий  міг бути присутнім на Фестивалі у 

реальному часі, спостерігаючи за ходом змагань і яскравим виступом студентського 

клубу.  Після закінчення онлайн змагань були оголошені переможці. 

         В загальному заліку самими швидкими у першій силовій вправі стали студенти 

інституту комп’ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0» ім. П.М. Платонова. 

Кращими у вправі на спритність і  гнучкість були студенти  інституту харчової 

промисловості ім. М.В. Ломоносова. Не було рівних студентам  інституту прикладної 

економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна у стрибках на швидкість у третьому 

конкурсі. З легкістю впоралися із останнім завданням – комплексною вправою на силу і 

координацію рухів студенти Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. 

Мартиновського  

 Кожен з учасників цього чудового свята отримав не лише заряд бадьорості, 

спортивну розрядку, а й позитивні емоції.   

 

           
 

            
 

 

 

 

 

 

 

http://iaeam.onaft.edu.ua/
http://iaeam.onaft.edu.ua/


                ХХІХ ОБЛАСНІ СПОРТИВНІ ІГРИ ЗВО ІІІ-ІVр.а.  

 

 

 

 

  

 

                                

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Хлебаноська Марія (ф-т ТЗ і ЗБ)-    Сінчуковська Сюзен  (ф-т ТВ та ТБ)-    Величко Лизавета (ф-т ЕБ і К) - 

срібний призер XXIX обласних          переможець  XXIX обласних срібний призер XXIX обласних 

студентських ігор з карате WKF студентських ігор з карате WKF студентських ігор з плавання 
 

                             

                                                                  СЕКЦІЙНА РОБОТА 

                       Розклад секційних занять  СК «Технолог» для студентів 
                         

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
  

ТУРКЛУБ «САЛО» 
      Турклуб "САЛО" з'явився на туристській карті Одеси 15 березня 2009 року, за цей 

час було здійснено 124 походи різної складності, було пройдено більше 6000 кілометрів 

гірських і лісових стежок, проведено 17 лижних зборів в Закарпатті! 

У  2020-2021 н.р.було проведено : 

- 8 походів (Одеса, Бесарабія, Прикарпаття, Карпати Закарпаття); 

- зимові лижні збори в Закарпатті. 

Загалом, учасники походів пройшли пішки 267 км.  

    

    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 

Плавання 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  

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 



             
 

               

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ФІЛІЯ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ «ЕКСТРИМ» 

       Проведено оздоровлення студентів  під час зимових та літніх канікул у філії  

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

 Закарпатської області.  
  

 

                        


