
ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

ЗА 2017р . 
          У  2016-2017 н.р. фізичне виховання на І та ІІ курсах  не є обов’язковою 

дисципліною. Фізичне виховання студентів у режимі навчальної роботи 

здійснюється в формі факультативних занять згідно з розкладом. До занять 

допускаються студенти, які пройшли медичне обстеження і допущені лікарем до 

занять, а також ознайомлені з вимогами правил безпеки. 

    Згідно плану на 2017 р.виконано наступні завдання та задачі. 

 

                      НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВА РОБОТА.  
           Кафедра виконує тему наукової роботи:  «Метричні виміри здоров’я 

студентів».  

 Проведено  наукові дослідження з:  

- впливу фізичних навантажень на показники функціонального стану та фізичних 

можливостей студентів І курсу; 

- комплексній оцінці рівня здоров'я студентів у взаємозв'язку з рівнем 

здоров'язберігаючої компетентності. 

Проведено анкетне опитування студентів   «Здоровий спосіб життя»: 

а) «Стан власного здоров’язбережувального середовища студентів І курсу»; 

б) самооцінка стану здоров’я. 

Визначено мотивацію студентів основної та спеціальної медичної групи на 

здоров’язбереження. За результатами досліджень підготовлено 2 статті (ВАК) та 25 

статей та тез у наукові збірники. 

Викладачі кафедри прийняли участь у 12 Міжнародних та 6 Всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, науковій та науково-методичній конференціях 

ОНАХТ, постерній сесії.  

   

Наукова робота студентки ф-ту 

ІТХРГ та ТБ (гр.ТХ-308) 

Гончарук Надії ( наук. Керівник 

Сергєєва Т.П.) зайняла ІІ місце 

в конкурсі кращих студентських 

наукових робіт ОНАХТ, була  

запрошена до участі у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

(напрям фізична культура). За 

результатами конкурсу 

нагороджена грамотою. 

Результати наукових розробок  

кафедри активно 

впроваджуються у навчальний процес. 

Подготовлено до видання методичні вказівки: «Методичні вказівки щодо 

практичних занять атлетизмом для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів 

денної форми навчання» та «Методичні вказівки щодо складання студентами 

індивідуальних програм занять фізичними вправами для студентів усіх напрямів 

підготовки бакалаврів денної форми навчання».   

 
           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 

щодо практичних занять атлетизмом для студентів 

усіх напрямів підготовки бакалаврів денної форми 

навчання 

 

 

 

 

 
                         Одеса ОНАХТ 2017 р. 

 



ЗВІТ ПРО СТАН ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ В ОДЕСЬКІЙ 

НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА. 
     Заплановано та проведено 20 спортивно-масових заходів, в яких прийняли 

участь збірні команди студентів усіх факультетів:  

- десятий  фестиваль культури, спорту    та   мистецтва; 

- туристичний перехід уздовж берега моря до Дня Європи в Україні та Дня 

працівників освіти; 

- туристичні збори  на ТБ «Екстрим»; 

- легкоатлетична естафета «907 метрів» серед збірних команд факультетів; 

- легкоатлетичний марафон «10 км по Трасі здоров'я»; 

- футбольний марафон "От рассвета до заката";  

- марафон та велорали «100 км по Поясу Слави»; 

- студентська спартакіада ОНАХТ. 

        В спортивно-масових  заходах прийняло участь біля 2000 студентів. 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ МАРАФОН «ДЕСЯТКА ПО ТРАСІ ЗДОРОВ'Я» 

                                              (27 березня 2017р.).                         

      Легкоатлетичний марафон «Десятка по трасі здоров'я» проводиться вже другий 

рік. Заявилося для участі в пробігу більше 100 чоловік, але чи то погодні умови, чи 

особисті мотиви скорегували кількість тих, хто вийшов на старт, який знаходився в 

районі пляжу «Ланжерон». В забігу прийняло участь 53 учасники (7 дівчат і 46 

юнаків), 6 з них стали переможцями та призерами змагань. 

 
   



   ФУТБОЛЬНИЙ МАРАФОН "ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА"(4 квітня 2017р.) 
      4 квітня відбувся VIII футбольний марафон "Від світанку до заходу». Уже 

традиційно в ньому взяли участь студенти та викладачі ОНАХТ, а також збірні 

команди м. Одеси. Так, перші учасники вийшли на майданчик в 6:31, останні - о 

19:30. Тривалість футбольного марафону в цьому році - 13 годин. 

       Всього в турнірі взяли участь 217 спортсменів, які грали у складі 30-х команд 

(27 чоловічих і 3 жіночих). В сумі команди забили 255 голів, а перемогу здобула 

збірна ОНАХТ. Свято футболу відбувся! 

 



           ЛЕГКОАТЛЕТИЧНА ЕСТАФЕТА «907 МЕТРІВ» (10 квітня 2017 р.) 

    10 квітня виповнилося 73 роки з дня визволення Одеси від фашистських 

загарбників. 10 квітня 1944 року - війська 3-го Українського фронту звільнили 

Одесу. По всій Одесі проходили урочистості, присвячені цьому дню. 

       В цей день пройшла легкоатлетична естафета «907 метрів», в якій взяли участь 

збірні команди всіх факультетів ОНАХТ. «907» - число символічне. 907дней 

тривала окупація Одеси, велася героїчна боротьба партизан і підпільників проти 

німецьких загарбників. 

     В естафеті взяло участь 110 студентів. У впертій боротьбі у дівчат переможцем 

стала збірна команда факультету Інноваційних технологій харчування і 

ресторанно-готельного бізнесу. Збірні команди факультетів Менеджменту, 

маркетингу і логістики, а також Технології зерна, хлібопродуктів кондитерських 

виробів, комбікормів і біопалива зайняли відповідно 2 і 3 місця. У юнаків поза 

конкуренцією була збірна 

команда факультету 

Автоматизації, мехатроніки і 

робототехніки. Збірна команда 

факультету Інформаційних 

технологій і кібербезпеки стала 

срібним призером, команда 

факультету Технології вина і 

туристичного бізнесу-

бронзовим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х  ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ    ТА   МИСТЕЦТВА 
(17 травня 2017р.) 

     До програми фестивалю увійшли спортивні змагання між збірними 

командами інститутів академії,  такі, як перетягування канату,силова 

естафета, естафета на спритність. Номери художньої самодіяльності 

чергувалися з  показовими виступами кращих спортсменів, в тому числі 

показовими виступами курсантів Військової академії. Загалом, у спортивних 

змаганнях прийняло участь біля 150 студентів ОНАХТ. 



 

 
 

 

                         

 

 



                       КУБОК ПЕРШОКУРСНИКА З ФУТЗАЛУ                                 
       До Дня фізичної культури і спорту, 12 вересня проводився традиційний 

футбольний турнір «Кубок першокурсника з футзалу», який відкрив низку 

спортивно-масових і оздоровчих заходів 2017-2018 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. 

       Переможцем традиційного турніру «Кубок першокурсника з футзалу» з 

мінімальним розривом у рахунку 2:1 стала збірна команда факультету 

енергоменеджменту, технологічного обладнання та технічного дизайну.  До складу 

команди-переможця увійшли студенти 1 курсу: Молодий Назарій, Рудик  Максим, 

Вертипорох Владислав, Карфідов Дмитро, Ніокарі Іван, Скріптару Іван. 

  
 

ТУРИСТИЧНИЙ ПЕРЕХІД УЗДОВЖ БЕРЕГА МОРЯ ДО ДНЯ 

ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ (1 жовтня 2017р.) 

 

1 жовтня, під гаслом «Брось 

сигарету- пойди в поход!», 

пройшов традиційний 

туристичний перехід уздовж 

берега моря до дня працівника 

освіти.Студенти І та ІІ курсів 

разом з кураторами, 

заступниками деканів, 

деканами пройшли пішки 

уздовж берега моря по Трасі 

здоров'я до пляжу 

«Чкаловський», де прийняли 

участь у спортивних конкурсах та естафетах, таких, як: ранкова гімнастика, біг по 

піску, естафета « Кавуновий сезон», перетягування канату, конкурсах: «Силачів», 

«Найдружніший факультет» та  «Спорт для всіх!!!»  



 

                  

                                                «ARM POWER 2017» (16 листопада 2017р.) 

       З ініціативи  голови студентської спілки академії - Делі І.І., вже вдруге   

проводиться   турнір   «ARM POWER 2017», в кому  прийняло участь 29    

 2017», в кому  прийняло участь 29 студентів академії. 
 

 
     

 

 



СПОРТИВНА РОБОТА.                                

71-а  студентська спартакіада ОНАХТ 
    Згідно графіка студентської спартакіади ОНАХТ у 2017 році проведено змагання 

з плавання, міні-футболу, стритболу, легкої атлетики (біг, штовхання ядра), шахів, 

настільного тенісу, кульової стрільби.  

 
     Переможці  та призери студентської                Змагання зі стритболу серед збірних  

     спартакіади ОНАХТ з міні-футболу                            команд     факультетів 

 

      Змагання з л/атлетики (біг 100 м)            Учасники змагань з  л/атлетики(біг 100 м) 

     серед збірних команд   факультетів               серед збірних команд     факультетів 

 

 

     Змагання з шахів серед збірних команд           Змагання з н/тенісу серед збірних  

                    команд  факультетів                                       факультетів 

 



        
     Змагання з л/атлетики (штовхання ядра)   Учасники змагань з  л/атлетики серед       

            збірних команд     факультетів                                      (штовхання ядра) 
  

  СПОРТИВНА РОБОТА. 

     Збірні команди ОНАХТ прийняли участь у 23 видах спорту ХХV обласних 

студентських іграх ВНЗ м. Одеси. Переможцями і призерами ігр стали  збірні 

команди ОНАХТ з: кульової стрільби (ІІІ м), міні-футболу (жін..-ІІІм), водному 

поло - (ІІІм), регбі (жін..-ІІІ м).  

В загальному заліку ХХV обласних спортивних ігор серед ВНЗ ОНАХТ набрала 

6887,5 очків та посіла 5 місце.  

Порівняно з результатами обласних спортивних ігор серед ВНЗ 5 років тому, де 

збірні команди ОНАХТ  прийняли участь у 15 видах спорту та в підсумку набрали 

2734,5 очків. 

 

Переможці та призери змагань  в 2017 р. 
 

1.Студентська спартакіада ОНАХТ (195 студентів):  переможців змагань-65,  

призерів-130. 

2.ХХV обласні спортивні ігри ВНЗ м. Одеси (52 студента): переможців -2,  

призерів – 52.  

3.Обласні та міжнародні змагання  (7 студентів): переможців - 4, призерів – 3. 

4.Чемпіонати України, Європи, Світу (13 студентів): переможців - 8, призерів – 5. 

 Виконали класифікаційні вимоги майстра спорту України (4): 

- Жигунова Ганна (студентка ф-ту ТЗХКВК і Б,гр.ТЗ- 42а); 

- Здоренко Катерина (студентка ф-ту ТХППКЗЕ та Т, гр.ТМ-33б ); 

- Друмова Катерина  (студентка ф-ту ТЗХКВК і Б,гр.ТЗ- 41); 

- Щукіна Вероніка (студентка ф-ту ІТХ і РГБ, гр.Т-205б). 

 

  Виконала класифікаційні вимоги кандидата в майстри спорту України (1): 

- Грабанова  Катерина (студентка ф-ту АМ та Р, гр.А-41б). 

 
    Радов Сергій Юрійович  (студент ф-ту АМ та Р, гр.А- 21)  

Срібний призер чемпіонату світу з таїландського боксу, чемпіон України. 

 



Друмова Катерина  Іванівна (студентка ф-ту ТЗХКВК і Б,гр.ТЗ- 41) 

Переможець ХІІІ студентської Універсіади України з пляжного волейболу 

 

Жигунова Ганна Дмитрівна (студентка ф-ту ТЗХКВК і Б,гр.ТЗ- 42а) 

Переможець Кубку України,  ХІІІ студентської Універсіади України та 

чемпіонату України з регбі  (у складі збірної команди м.Одеси)  

 

Здоренко Катерина (студентка ф-ту ТХППКЗЕ та Т, гр.ТМ-33б) 

Переможець Кубку України,  ХІІІ студентської Універсіади України та 

чемпіонату України з регбі  (у складі збірної команди м.Одеси)  

 

Малакчі Олег Ілліч(студент ф-ту ТВ та ТБ, гр.ТВМ -53б) 

 Срібний призер чемпіонату України з регбі  (у складі збірної команди м.Одеси). 

 
Главацький Єгор (студент ф-ту ІТХ і РГБ) 

Срібний призер Чемпіонату України з кульової стрільби 

 

Чікітзе Андрій Олександрович (студент факультету ПЕЕ та НТ, гр.ЕЕ- 434) 

Срібний призер Чемпіонату України з карате, чемпіон Одеської області 

 

Щукіна Вероніка Олексіївна (студентка ф-ту ІТХ і РГБ, гр.Т-205б) 

Бронзовий призер чемпіонату України серед дорослих з кульової стрільби. 

 

Грабанова Катерина  (студентка ф-ту АМ та Р, гр.А-41б) 

Бронзовий призер чемпіонату України з кульової стрільби. 

 

Лебідь Наталія (студентка ф-ту ТХППКЗЕ та Т) 

Бронзовий призер чемпіонату України з самбо.  

 

Шпилевий Євген Іванович (студент ф-ту ІТХ і РГБ, гр.ГРС – 401) 

Срібний призер міжнародного турниру з боксу пам’яті  Семена Трестіна. 

 

Бадалян Артур Саргісович (студент ф-ту ЕБ и К, гр. ФЕБ -101) 
Чемпіон Одеської обл., переможець міжнародного турниру з боксу ім. Каца 

 

Коренний Юрій  Миколайович (студент ф-ту ІТХ і РГБ, гр.ГРС -201) 

Чемпіон Одеської області з боксу. 

 

Савицька Вікторія ( студентка ф-ту ЕБ и К, магістр) 

Переможець ХХV обласних спортивних ігор  з легкої атлетики (штовхання ядра) 
      

 
 

 

 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXxdat0K7SAhUBqCwKHf5yC7AQFggyMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.shooting-ukraine.com%2Ffiles%2Fdocuments%2Fconditions.pdf&usg=AFQjCNEScimqm6KO3k_GiRLMfFhF1zWElw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXxdat0K7SAhUBqCwKHf5yC7AQFggyMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.shooting-ukraine.com%2Ffiles%2Fdocuments%2Fconditions.pdf&usg=AFQjCNEScimqm6KO3k_GiRLMfFhF1zWElw


  
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

  

 

 

 

 

 



             

               

                                                                                                                                      ССЕЕККЦЦІІЙЙННАА  РРООББООТТАА  

                       Розклад секційних занять  СК «Технолог» для студентів 

     

    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(ч) 16.00-18.30 16.00-18.00 16.00-18.30 16.00-18.00 16.00-18.30 

Атлет. гімнастика(д)  14.30-16.00  14.30-16.00  

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 

 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00  



                                                            Туристичний клуб «САЛО». 
     

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

цей час було здійснено 82 похіди різної складності, було пройдено більше 5000 

кілометрів гірських і лісових стежок, проведені 13 лижних зборів в Закарпатті! 

У  2017р.було проведено : 

- 16 походів (Одеса, Бесарабія, Прикарпаття, Карпати Закарпаття; 

- зимові лижні збори в Закарпатті. 

Студенти турклубу "САЛО" прийняли участь в: 

- щотижневих недільних  пробіжках; 

- ІІ чемпіонаті Одеси серед тур клубів, де став чемпіоном ;  

- організації міжнародного марафону до Дня визволення Одеси від фашистських 

загарбників "100 км по Поясу Слави"; 

-  футбольному марафоні «От рассвета до заката»; 

- чемпіонаті Клубу з боулінгу, російському лото, дартсу, лазертагу, настільно 

му тенісу. 

   

 
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.За рік оздоровлено 50 студентів. 

 

 



   
 

 

 

 


