
          
        ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО     

      ВИХОВАННЯ І СПОРТУ В 2021 РОЦІ   
           
 



          
      КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ 

      КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ  
 

Кафедра нараховує 
12 викладачів, серед  яких  

  3 доценти,  

  4 кандидати педагогічних наук,  

  3 майстри спорту  

  5 кандидатів у майстри спорту 



          
     НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 

 На кафедрі викладаються 2 навчальні  дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна «Фізичне виховання»   

викладається на І  та ІІ  курсах усіх факультетів 

 «Спортивний туризм» - на І курсі 

факультету  Технології вина та  

туристичного бізнесу 



          
             

            КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ І КУРСУ,  
            ВІДНЕСЕНИХ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я  
            ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ 
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Останні шість років кількість студентів,  віднесених за станом здоров’я до 

спеціальної медичної групи залишається досить великою.  



          
            

            КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ  
            І ТА ІІ КУРСІВ, ЯКІ  ЗАЙМАЮТЬСЯ  

            ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ  
 Факультет 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

ММ і Л 23,6 % 17,7 % 12,4 % 

КС та А 22,4 % 20,1 % 18,3 % 

ТВ та ТБ 23,4 % 14,1 % 9,3 % 

КІП та К 12,6 % 6,4 % 5,2 % 

НТ та ІМ 22,8 % 17,6 % 9,8 % 

НГ та Е 27,7 % 18,2% 11,6% 

ІТХ і РГБ 17,1 % 7,7 % 6,8 % 

Т та ТХП і ПБ 13,0 % 9,0% 7,8 % 

ЕБ і  К 21,5 % 13,1 % 4,3 % 

ТЗ і ЗБ 18,8 % 11,1 % 5,6 % 



 
         ПРИ ОТРИМАННІ ЗАЛІКУ  

       ВРАХОВУЄТЬСЯ 
 

 відвідування занять; 

 проходження медогляду;  

 ведення «Паспорту здоров'я»; 

 спортивна активність  студента 

    (участь у спортивно-масових  заходах); 

 відвідування спортивних секцій; 

 участь у змаганнях усіх рівнів; 

 участь у науково-дослідній роботі кафедри. 



7 жовтня 2021 року 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

XІV Всеукраїнської  науково-практичної  конференції 
 молодих учених та студентів з  міжнародною  участю   

«ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО  СПОСОБУ ЖИТТЯ  У  МОЛОДІ» 
Голова – канд. техн. наук, доцент, проректор НПтаВРСПОіС Кананихіна О.М. 

Секретар – канд. техн. наук, доцент, зав. відділом орг.-вих. роботи Турпурова Т.М. 

                                                                 

                      XІV Всеукраїнська  науково-практична  конференція    

                      молодих учених та студентів з  міжнародною участю   

                    «ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО   

                    СПОСОБУ ЖИТТЯ  У  МОЛОДІ» 



 

 

 

 

                     XІІІ Всеукраїнська  науково-практична  конференція    

                      молодих учених та студентів з  міжнародною участю   

                    «ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО   

                    СПОСОБУ ЖИТТЯ  У  МОЛОДІ» 

Спортивно - інтелектуальна гра – квест  

«АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК - ЦЕ ЗДОРОВО» 



          ВІДКРИТІ ЛЕКЦІЇ 



 

 

 

 

СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА  
Проведено 5 спортивно-масових заходів, з них 2 заходи - онлайн 

27 березня 2021 року до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні стартував 
новий проект - традиційний ХІV фестиваль культури, спорту та мистецтву реальному часі. 

Визначальним критерієм фестивалю була масовість. Загалом у спортивних змаганнях 

заходу прийняли участь  329 студентів. 

 

 
 

 



Відкритий «Кубок Ректора» з гандболу 

 

         СПОРТИВНО-МАСОВА    

    РОБОТА 

;   

;  

;  

;  

;  

,  

; 

  

                29 травня пройшов відкритий бліц-турнір 

з гандболу серед дівчат «Кубок Ректора»! 

Суперниками жіночої збірної команди 

ОНАХТ стали команди з Миколаїва, 

Шабо та Одеси. Кубок Ректора під 

керівництвом тренера команди – Павлюк 

Оксани Василівни отримали наші дівчата. 



 

 

         СПОРТИВНО-МАСОВА   

   РОБОТА 

;   

;  

;  

;  

;  

,  

; 

  

 

«Міжнародний день студентського спорту»   

 

20 вересня в рамках проведення Всеукраїнського 

фізкультурно-оздоровчого заходу серед студентів 

Одеської області до святкування Міжнародного дня 

студентського спорту відбувся флешмоб 

«Olimpic Rings» і масовий забіг 

«Student Run».Учасники заходу за допомогою 

повітряних кульок п'яти кольорів зробили символіку 

Олімпійських ігор – олімпійські кільця, потім весело 

провели руханку і пробіли 500 метрів стадіоном.  



                             «Велика gym-перерва»      
                                                                                 

                                                                                       Участь студентів у «Великій gym-перерві»  

                                                                                                     протягом 2021 року   

 

 

 

 

          
СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 

 
 

  Факультет Кількість студентів І курсу, які приймали участь у заході 

(у  відсотках) під час карантину 

Лютий-березень Квітень Жовтень Листопад 

НГ та Е 35,2 % 71,2 %       67% 71% 

КІП та К  70,1 % 73,8%       84% 69 % 

КС та А 68,3 % 69,2%       36%    25 % 

ІТХ і РГБ 48,3 % 62,4%       37% 42 % 

ТЗ і ЗБ 49,7 % 54,7%       51% 72 % 

ТВ та ТБ 57,5 % 70,6%       46% 48 % 

ММ і  Л 72,3 % 74,1%       58% 39 % 

НТ та ІМ 65,6 % 68,0%       92% 67 % 

Т та ТХП і ПБ 64,3 % 76%       43% 73 % 

ЕБ і К 62,2 % 67,7%       67% 65 % 
 
18 лютого 2021 року з ініціативи проректора з НП і ВРСПО і С Кананихіної О.М. 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. Загальна кількість учасників «Великої 

gym-перерви» за рік існування - 2577 студентів.   



      ВСЕУКРАЇНСЬКІ  

         ТА ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ 

;   

;  

;  

;  

;  

,  

; 

  

11студентів академії зайняли призові місця 

 на Всеукраїнських змаганнях 

   Суханов Анатолій,              Радов Сергій,       Кукушкін Владислав,   Гордієнко Георгій, 

переможець Чемпіонату       призер Чемпіонату    призер Універсіади     чемпіон Всеукраїнських 

України  з таїландського  України  з таїландського      України з               пляжних ігор  серед  

   боксу Муей Тай                   боксу Муей Тай                гандболу              студентів з пляжного 

                                                                                                                      гандболу 

 

  

                                                  Носов Артем                                  Сінчукова Сьзен  

                                             призер Чемпіонату                               переможець обласних  

                                           та літньої Універсіади                               студентських ігор з 

                                           України з бадмінтону                                   карате  WKF 

 



      ВСЕУКРАЇНСЬКІ  

         ТА ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ 
   Всеукраїнські пляжні ігри «Beach Games» 

 

 

 

 

 

            Обласні ігри з футболу 8*8 
Пінакф Артем (ф-тет ІТХ і РГБ), Онищак Іван (ф-тет ТЗ і ТБ), Узун Ігор і  

Ричков Андрій (ф-тет КС та А), у складі  

команди «Transship Bulk, разом з  

викладачами кафедри фізичної культури  

та спорту Яготіним Р.С. та 

Болтоматисом Д.В. стали чемпіонами  

обласних ігор з футболу 8*8. 

 

Похлєбіна Надія (аспірантка), 

Мезенцева Марина, Павлова Ірина і 

Роздайбеда Анастасія (ф-т ММ і Л), 

Ісаєва Олександра і Ісаєва Дарина (ф-т 

ТВ та ТБ), які у складі жіночої збірної 

команди Одеської області прийняли 

участь у фінальних змаганнях 

Всеукраїнських пляжних ігор серед 

студентів «Beach Games»  з пляжного 

гандболу.  



         ФІЛІЯ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ  

           КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ «ЕКСТРИМ» 

;   

;  

;  

;  

;  

,  

; 

  

Продовжується робота з оздоровлення студентів та працівників академії в період 

зимових і літніх канікул на базі філії кафедри фізичної культури та спорту «Екстрим», що 

знаходиться в м. Ждєнієво  Закарпатської області. 



   ІНТЕРНЕТИЗАЦІЯ  

    НАВЧАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО  

    СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ 
   Проведення  навчальних занять онлайн 

 

 

 

 
З ініціативи проректора з науково-педагогічної і виховної роботи, соціальних питань, 

оздоровлення і спорту, студентська спілка на чолі з директором Делі І.І. взяла на себе 

інтернетизацію навчально-оздоровчого спортивного комплексу. Це дало змогу викладачам 

під час дистанційного навчання проводити заняття безпосередньо на робочому місці, а 

також можливість проводити масштабні спортивно-масові змагання серед студентів онлайн. 



 

ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ! 

 


