
             ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ПРО СТАН ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ В ОДАУ 

 

Процес реформування вищої освіти, відповідно до вимог європейського освітнього простору, 

спрямований, передусім, на підвищення якості навчання майбутніх фахівців, здатних до 

плідної багаторічної праці за фахом. Одним із невід’ємних атрибутів інтеграції до 

загальноєвропейського освітнього простору є оновлення змісту освіти. У зв’язку з цим гостро 

постає питання про місце та роль фізичного виховання у національній системі освіти. 

Одним з головних факторів здорового способу життя, профілактики захворювань та створення 

збалансованих умов для всебічного гармонійного розвитку є фізична культура і спорт ОДАУ. 

  Відповідно до Законів України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 року, «Про вищу 

освіту» № 1556-VII від 1.07.2014року, «Про фізичну культуру і спорт» № 3808-XII 24 грудня 1993 

року, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової 

соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року» № 13020-р 

від 09.12.2015 року, наказу Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження тестів і 

нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

України» № 4665 від 15.12.2016 року, наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спору у вищих 

навчальних закладах» № 4 від 11.01.2006 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

10.03.2006 за № 249/12123, листа Міністерства і науки України «Щодо підготовки до 

проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів» № 1/9-97 від 

23.02.2016 року, Рекомендацій щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних 

закладах (додаток до листа МОН України № 1/9-454 від 25.09.2015), здійснено модернізацію 

форм фізичного виховання здобувачів вищої освіти Університету. В основу спортивно-масової 

роботи ЗВО покладено чітку систему педагогічного впливу на особистість здобувачів вищої 

освіти, глибокі знання фізіологічних основ фізичної активності людини та методики 

спортивного тренування. Її завдання - формування здорового способу життя, здатності 

протистояти негативним соціальним явищам. У контексті цього викладачами фізичного 

виховання у звітний період проведені систематичні заходи з пропаганди здорового способу 

життя, спортивно-масові змагання тощо. Цілеспрямована робота колективу Університету дає 

змогу формувати особистість громадянина, майбутнього фахівця, розвиває фізичне, психічне, 

соціальне і духовне здоров’я кожного здобувача вищої освіти, залучати студентську молодь до 

цінностей загальнолюдської фізичної культури і відродження національних традицій. 

За звітний період було закінчено повний капітальний ремонт спортивної зали для проведення 

тренувань, спортивних ігор, занять  фізичною культурою, що  забезпечило повноцінне 

проведення занять з фізичної культури у навчальному процесі і різнобічний розвиток фізичної 

культури та спорту здобувачів вищої освіти у вільний час. Спортивну залу укомплектовано 

сучасним спортивним інвентарем. Для студентів ОДАУ було закуплено 99 комплектів 

спортивних форм на суму 29700 грн ( 28 комплектів баскетбольних, 24 - для гри у ручний м’яч, 

36 футбольних та 11 волейбольних комплектів.) 

          Для проведення навчальних занять, для тренувань збірних команд та оздоровчих занять 

використовувався спортмайданчик для занять футболом, волейболом; спортивна зала для 

занять з аеробіки, ритмічної гімнастики та для занять здобувачів вищої освіти із вадами 

здоров’я. З метою мотивації та стимулювання здобувачів вищої освіти до занять фізичною 

культурою і спортом проводяться: лекційні заняття, на яких розглядаються питання про 



здоровий спосіб життя, правила та основних принципів оздоровчого тренування тощо; 

здобувачам вищої освіти надана можливість самостійно вибирати вид рухової активності 

(оздоровча аеробіка, футбол, баскетбол, оздоровчий фітнес), яким вони будуть займатися 

протягом двох років, окремо формуються групи для здобувачів вищої освіти, які мають вади у 

здоров’ї.  

Збірні команди Університету з баскетболу(жінки та чоловіки) взяли участь в Обласній 

спартакіаді серед ЗВО 3-4 р.а., яка розпочалась у лютому 2020 р.   

 

Але у зв’ язку з карантинними обмеженнями ,встановленими Кабінетом Міністрів України,для 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, Комітет з фізичного 

виховання та спорту був змушений призупинити частину заходів Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед учнів та студентів. 

Збірна команда Університету з футзалу (жінки) взяла участь у Кубку України серед ЗВО 3-4 р.а. 

з 3 до10 березня 2020 р. і посіла 8 місце. 

Команда Університету взяла участь у фінальному етапі челенджу «Заради  руху» серед 

закладів вищої освіти 3-4 р.а., де посіла 6 місце. Фіналістами стали Коваленко Євгенія(ФВМ 5 

курс) 7 місце серед жінок у вправі планка, Дундер Олександр (ф-т АБТ 3 курс) 6 місце серед 

хлопців у вправі віджимання. 

Збірна команда Університету з міні-футболу(жінки) у червні 2020 року  брала  участь у 

чемпіонаті України з пляжного футболу, де посіла 9 місце. 

      З вересня 2020 р. дисципліна «Фізичне виховання» була переведена з традиційної форми 

навчання на секційну. З метою активізації студентів денної форми навчання до занять різними 

видами рухової активності створені секції з наступних видів спорту: волейбол, баскетбол, міні-

футбол, теніс настільний, шахи.  

         У жовтні 2020 р. була проведена Спартакіада Університету серед перших курсів з видів 

спорту: волейбол, баскетбол, міні-футбол. Активну участь взяли студенти спеціальностей 

(«Геодезія», «Економіка», «Менеджмент», «Агроінженерія»). Але у зв‘язку з карантинними 

обмеженнями Спартакіада була призупинена. В Університеті діє 7 секцій з наступних видів 

спорту: волейбол, баскетбол, теніс настільний, футбол, гандбол, регбі, шахи. 

 

 

                                                                    Інформація 

                                                             станом на 01.01.2021 року 

                              Види спорту             Кількість студентів  

 

1.  бадмінтон                   8  

2.   баскетбол(ч)                  12  

3.   баскетбол(ж)                  12  

4.   волейбол(ч)                  12  

5.   волейбол(ж)                  12  

6.   футбол(ч)                  22  

7.   футзал(ж)                  14  

8.   футзал(ч)                  14  


