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Основними завданнями фізичного виховання в Університеті є: 
виховання у студентів усвідомлення необхідності регулярно займатися 
фізичною культурою і спортом; фундаментальна фізична підготовка студентів з 
урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності; 
вдосконалення спортивної майстерності студентів-спортсменів. 

Оскільки освітній процес в звітному періоді організовувався в умовах 
пандемії гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-СоV-2, а потім воєнного стану, які змусили заклад освіти 
перейти на дистанційне навчання, то більшість часу здобувачі знаходилися 
вдома, фізичне виховання було спрямоване на збереження і зміцнення здоров’я 
здобувачів в умовах дистанційної освіти, підтримку високої працездатності 
протягом усього періоду навчання залежно від стану здоров’я, рівня фізичного 
розвитку і підготовленості студентів, в тому числі в онлайн форматі. 

Цілеспрямована робота колективу Університету дала змогу навіть у складних 
умовах продовжити формувати особистість громадянина, майбутнього фахівця, 
розвивати фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров’я кожного здобувача 
вищої освіти, залучати студентську молодь до цінностей загальнолюдської 
фізичної культури і відродження національних традицій, об'єднати молодь 
заради спільної мети та залучити до активного спілкування та можливості 
самовираження. 

З метою активізації здобувачів до занять різними видами рухової активності 
в звітному періоді працювали секції з наступних видів спорту: волейбол, 
баскетбол, міні-футбол, теніс настільний, шахи. Для здійснення цієї роботи, у 
звітному періоді використовувались наявні спортивні споруди Університету у 
позанавчальні години в умовах дотримання вимог цивільного захисту і 
проводились наступні заходи: 

- навчально-тренувальні заняття для усіх охочих (здобувачів, дітей 
викладачів, слухачів підготовчого відділення) під керівництвом фахівців, 
залучених з федерацій певних видів спорту та викладача фізичного виховання; 

- оздоровчі заняття науково-педагогічних, наукових працівників і 
співробітників Університету в групах з різних видів спорту (волейбол, 
баскетбол, бадмінтон, міні-футбол, теніс настільний) у вечірні години та вихідні 
дні. 

В 2022 році в Університеті працювали спортивні секції з різних видів спорту, 
заняття проводились онлайн, у очному режимі заняття проводились для охочих 
раз на тиждень з наступних видів спорту: волейбол, теніс настільний, футбол, 



шахи. 
У зв’язку з початком воєнних дій у лютому 2022 року, Комітет з фізичного 

виховання та спорту був змушений призупинити частину заходів Єдиного 
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед 
студентів. З великим ентузіазмом студенти ОДАУ брали участь у 31 Обласній 
спартакіаді закладів вищої освіти м. Одеси ІІІ-ІV рівнів акредитації з класичних 
шахів. Студентка факультету економіки та управління Анастасія 
КЛЕЙБАТЕНКО гідно виступила та здобула почесне З місце.  
Також здобувані взяли участь в онлайн змаганнях з шашок “СНЕСКЕRS 
ТОURNAMENT” серед студентської та учнівської молоді Одещини впродовж 
7-9.12.2022 р. 
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