
 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ  

            ЗА 2017- 18 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 2017-18 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.  

Продовжено роботу над розробкою моделі та науково - обгрунтованої педагогічної  

технології оздоровлення студентів в умовах ОНАХТ.   

За результатами досліджень підготовлено 6 статей (ВАК) та 40 статей та тез у 

наукові збірники. Викладачі кафедри прийняли участь у 6 Міжнародних та 7 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях, науковій та науково-методичній 

конференціях ОНАХТ.  

 

     

Результати наукових розробок, виконаних на кафедрі, активно впроваджуються у 

навчальний процес. Підготовлено до видання методичні вказівки: ««До самостійних 

занять спортивним   туризмом. Організація туристського походу вихідного дня», 

«Фізичне виховання. Методи самоконтролю фізичного стану», «Фізичне виховання. 

Удосконалення рухової сфери студентства засобами спортивного тренування» . 
 

 
           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 самостійних занять спортивним туризмом. 

Організація туристського походу вихідного дня» 

для студентів напряму підготовки  6.140103  «Туризм» 
денної форми навчання. 

 

 

 
                      

                                 Одеса ОНАХТ 2018 р. 
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       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 

Фізичне виховання. 

Методи самоконтролю фізичного стану 

для студентів усіх напрямків підготовки денної 

форми навчання 

 

 

 
 
                      

                           Одеса ОНАХТ 2018 р. 
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       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 

Фізичне виховання.  

Удосконалення рухової сфери студентства засобами 

спортивного тренування             

           для студентів усіх напрямків підготовки денної 

форми навчання 

 

 

 

 
                      

                           Одеса ОНАХТ 2018 р. 

 



 
За звітний період проведено дві відкриті лекції. 

 
СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА. 

Заплановано та проведено 20 спортивно-масових заходів, в яких прийняли участь збірні 

команди студентів усіх факультетів:  

- одинадцятий  фестиваль культури, спорту    та   мистецтва; 

- туристичний перехід уздовж берега моря до Дня працівників освіти; 

- туристичні збори  на ТБ «Екстрим»; 

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

- легкоатлетичний пробіг по Трасі здоров'я до Дня Європи в Україні; 

- Х футбольний марафон "От рассвета до заката";  
- студентська спартакіада ОНАХТ. 

        В спортивно-масових  заходах прийняло участь біля 2000 студентів. 

 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 якому  прийняло участь 29 студентів академії. 

 
 

ЮВІЛЕЙНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ МАРАФОН "ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА" 

(10 квітня 2018р.) 
10 квітня в спорткомплексі Одеської національної академії харчових технологій 

вже десятий рік поспіль грали у футбол з раннього ранку до самого вечора. 

Рівно о 8:00 на майданчик вийшли перші команди, які зіграли півгодинний 

поєдинок, після чого на паркеті з'явилися дві інші команди. У програмі заходу, за 

традицією, і боротьба за перемогу в міні-турнірі (в ньому зіграли 16 команд по схемі: 

програв - вилетів), і величезна кількість товариських матчів, в яких один одному 

протистоятимуть дві великі команди - представники Одеської національної академії 

харчових технологій (студенти, випускники, викладачі, співробітники, в тому числі - 

жіночі команди) і гості ОНАХТ. 

Що цікаво, щорічно в марафоні беруть участь більше 200 любителів футболу 

різного віку і рівня майстерності. У 2014 році одеський марафон офіційно потрапив до 

Книги рекордів України як найтриваліший безперервний футбольний марафон. 

А ось статистика всіх марафонів «От рассвета до заката» (в підсумковому рахунку на 

першому місці стоїть команда Одеської національної академії харчових технологій, на 
другому - команда гостей, що перемагала на протязі останніх шести років): 

 

 

2009 рік - 12 години 8 хвилин (6: 25-18: 33), 152 людини, 229 голів (117: 112) 

2010 рік - 13 годин 4 хвилини (6: 27-19: 31), 115 осіб, 270 голів (145: 125) 

2011 рік - 13 годин 10 хвилин (6: 25-19: 35), 252 особи, 233 голи (145: 88) 

2012 рік - 12 годин 12 хвилин (8: 00-20: 12), 244 особи, 290 голів (127: 163) 

2013 рік - 13 годин 13 хвилин (7: 00-20: 13), 235 осіб, 282 голи (126: 156) 



2014 рік - 12 годин 02 хвилини (8: 00-20: 02), 278 осіб, 270 голів (127: 143).  

Офіційний рекорд України, зафіксований в Книзі рекордів країни! 

2015 рік - 12 годині 30 хвилин (7: 30-20: 00), 274 людини, 237 голів (100: 137) 

2016 рік - 12 годині 30 хвилин (8: 00-20: 30), 233 особи, 238 голів (82: 156) 

2017 рік - 13 годин (8: 00-21: 00), 217 осіб, 255 голів (113: 142) 

В цьому році Х ювілейний футбольний марафон «От рассвета до заката», який 

тривав 12 годин 32 хвилини, з рахунком 147: 100  завершився на користь команди 

Одеської національної академії харчових технологій. У турнірі прийняло участь 28 

команд, 186 учасників. Кращим воротарем визнаний Богул Роман (студент факультету 

Нафти, газу та екології), кращим гравцем - Станкевич Даниило (студент факультету 

зерна і зернового бізнесу). Свято футболу відбулося! 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

                                ЛЕГКОАТЛЕТИЧНА ЕСТАФЕТА «907 МЕТРІВ»  

(10 квітня 2018 р.) 



Низку спортивних заходів, присвячених дню визволення Одеси від фашистських   

загарбників, 10 квітня закрила легкоатлетична естафета «907 метрів», в якій взяли   

участь збірні команди всіх інститутів.  
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907- число символічне. 907-днів тривала окупація Одеси, велася героїчна боротьба   

партизан і підпільників проти німецьких загарбників. У впертій боротьбі у дівчат   

переможцем стала збірна команда інституту харчової промисловості ім.  

М.В.Ломоносова. Збірні команди інститутів ім. В.С.Мартиновського та  

ім. Г.Е. Вейнштейна зайняли відповідно 2 і 3 місця. У юнаків поза конкуренцією  

була збірна команда інституту им. В.С.Мартиновського. Збірна команда інституту  

ім. М.В.Ломоносова стала срібним призером, команда інституту ім. П.М.Платонова  

- бронзовим. 

 

 

 

 

 
 



ХІ  ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ    ТА   МИСТЕЦТВА 
(27 квітня 2018р.) 

       До програми ХІ фестивалю, присвяченому  Дню перемоги над нацизмом у Другій    

   світовій війні, увійшли спортивні змагання між збірними командами інститутів  

   академії,  такі, як перетягування канату, збірка розбирання зброї, воєнізована  

   естафета. 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. 

 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqwvaCrqvbAhXLEVAKHSJVAJYQFghMMAc&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BC_%25D1%2583_%25D0%2594%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B9_%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596&usg=AOvVaw0BhWd3ySNdp6MMsRI_RsY2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqwvaCrqvbAhXLEVAKHSJVAJYQFghMMAc&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BC_%25D1%2583_%25D0%2594%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B9_%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BD%25D1%2596&usg=AOvVaw0BhWd3ySNdp6MMsRI_RsY2


ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ ПРОБІГ ПО ТРАСІ ЗДОРОВ'Я  

ДО ДНЯ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ 

(16 травня 2018р.). 

         16 травня кафедрою фізичної культури та спорту спільно зі студентським 

профкомом для студентів І курсу було проведено легкоатлетичний пробіг і 

туристичний перехід по Трасі здоров’я протяжністю 2,5 км. У заході,  

присвяченому Дню Європи в Україні, прийняло участь більше 350 студентів, а 

також куратори груп, старші 

куратори, заступники деканів і 

декани факультетів.  

       У підсумку серед дівчат на 

дистанції 2,5 км з результатом 12,05 

хв. перемогла студентка І курсу 

факультету технології вина та 

туристичного бізнесу Шахова 

Марія. Другою, з результатом 13,22 

хв. стала першокурсниця 

факультету технології зерна і 

зернового бізнесу Царик Олена. 

Бронзовим призером стала 

студентка І курсу факультету нафти, газу та екології  Луцюк Ганна, показавши 

результат 13,39 хв.  

       Серед юнаків всі призові місця дісталися першокурсникам - спортсменам. 

Новицький Георгій,Єлькін Віктор (студенти факультету нафти, газу та екології  ) 

та Роботько Максим (студент факультету низькотемпературної техніки та 

інженерної механіки) впевнено подолали дистанцію за 9 хв. 26 секунд і 

фінішували разом. 

       На завершення змагань було проведено нагородження переможців та 

призерів. Всі отримали грамоти та солодкі призи. Під час переходу був 

визначений найдружніший факультет, який у повному складі від 

спорткомплексу до пляжу «Ланжерон» пройшов дистанцію,  «не втративши» 

жодного студента. Найдружнішим факультетом був визнаний факультет 

технології зерна і зернового бізнесу.     
       

                                                     СПОРТИВНА РОБОТА. 

                                       72-а  студентська спартакіада ОНАХТ 
    Згідно графіка студентської спартакіади ОНАХТ у 2017-18 н. році проведено 

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

настільного тенісу, кульової стрільби, л/атлетична естафета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Переможці  та призери студентської                      Змагання зі стритболу серед  

        спартакіади ОНАХТ з міні-футболу                         збірних 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 22 з 23 видах спорту ХХVІ обласних 

студентських ігор ВНЗ м.Одеси. Переможцями і призерами ігор стали  збірні команди 

ОНАХТ з: тайського боксу (чол.- Ім), регбі (чол.- ІІм), шахи - ІІІм, міні-футболу (чол.- 

ІІІм), регбі (жін..-ІІІ м), гандболу (жін..-ІІІ м), .  

 

 

ПЕРЕМОЖЦІ ТА ПРИЗЕРИ ЗМАГАНЬ  В 2017- 18 Н. Р. 

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

призерів-130. 

2. ХХVІ 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 – 7.  

 

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

Переможець ХІІІ студентської Універсіади України з пляжного волейболу 

         Міносян Карлен  (студент ф-ту ТВ та ТБ, гр.ТВЗ-41)  

Переможець Кубку Світу з карате, переможець чемпіонату України 

             Суханов Анатолій Андрійович (студент ф-ту ТЗХКВК і Б, гр.ТЗХП-22б) 

   Бронзовий призер чемпіонату Світу, переможець Кубку України 

          Радов Сергій  (студент ф-ту АМ та Р, гр.А- 31)  

Срібний призер чемпіонату світу з таїландського боксу, чемпіон України. 

         Чітідзе Андрій (студент ф-ту НГ та Е, гр. ЕЕ-434) 

Срібний призер чемпіонату України з карате.   

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

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

          Жигунова Ганна (студентка ф-ту ТЗХКВК і Б, гр.ТЗ- 57) 

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-43б) 

Переможець Кубку України,  ХІІІ студентської Універсіади України та чемпіонату 

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

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

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

              Друмова Катерина  (студентка ф-ту ТЗХКВК і Б,гр.ТЗ- 66) 

Переможець ХІІІ студентської Універсіади України з пляжного волейболу 

              Шевченко Денис (студент ф-ту НГ та Е, гр. ТЗС-417) – бронзовий призер 

Всеукраїнських змагань з легкої атлетики (стрибки у висоту), переможець чемпіонату 

Одеської області з л/ атлетики (стрибки у висоту), та бронзовий призер чемпіонату 

Одеської області з л/ атлетики (стрибки у довжину). 

                Щукіна Вероніка (студентка ф-ту ТВ та ТБ, гр.Т-305б) 

Бронзовий призер чемпіонату України серед дорослих з кульової стрільби  . 

                 Главацький Єгор (студент ф-ту ІТХ і РГБ, гр.ГРС-301) 

Срібний призер Чемпіонату України з кульової стрільби 

               Лебідь Наталія Олексіївна (студентка ф-ту КС та А, гр.А-30) 

Бронзовий призер Чемпіонату України з самбо.  
 

 

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


 

 
          РАДОВ СЕРГІЙ                                ДРУМОВА КАТЕРИНА                 СУХАНОВ АНАТОЛІЙ 

 
 Срібний призер чемпіонату                 Переможець ХІІІ             Бронзовий призер чемпіонату  

світу з таїландського боксу            студентської Універсіади              світу з таїландського                                               

України з пляжного волейболу 

 

          

          МОЙСА ОЛЕКСАНДР                     ЖИГУНОВА  ГАННА                        МІНОСЯН КАРЛЕН                    
 Бронзовий призер Чемпіонату   Переможець ХІІІ студентської            Переможець Кубку                                                           

 Світу з тайського боксу                 Універсіади  України з регбі                   Світу  з   карате   

                                  

            ГРАБАНОВА КАТЕРИНА                            ЗЗббііррннаа  ккооммааннддаа  ООННААХХТТ  зз  шахів,,  ббррооннззооввіі       

Бронзовий призер чемпіонату України           ппррииззееррии    ХХХХVVII  ооббллаасснниихх  ссттууддееннттссььккиихх      ііггоорр         

             з  кульової стрільби 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ЗЗббііррннаа  ккооммааннддаа  ООННААХХТТ  зз  волейболу,,  ппееррееммоожжцціі    ХХХХVVII  ооббллаасснниихх  ссттууддееннттссььккиихх      ііггоорр     

                                                    

 

  Чоловіччаа    ззббііррннаа  ккооммааннддаа  ООННААХХТТ  зз  ффууттззааллуу,,          ЖЖііннооччаа    ззббііррннаа  ккооммааннддаа  ООННААХХТТ  зз  ггааннддббооллуу,,  

                          ббррооннззооввіі    ппррииззееррии    ооббллаасснниихх    ХХХХVVII                ббррооннззооввіі    ппррииззееррии    ооббллаасснниихх    ХХХХVVII  

                                          ссттууддееннттссььккиихх    ііггоорр                                                                                                                  ссттууддееннттссььккиихх    ііггоорр                                                                                                          

                                                                  
            Чоловіччаа    ззббііррннаа  ккооммааннддаа  ООННААХХТТ  зз  ррееггббіі                      ЖЖііннооччаа    ззббііррннаа  ккооммааннддаа  ООННААХХТТ  зз  ррееггббіі  

                                    ссррііббнніі    ппррииззееррии    ооббллаасснниихх    ХХХХVVII                ббррооннззооввіі    ппррииззееррии    ооббллаасснниихх    ХХХХVVII  

                                                      ссттууддееннттссььккиихх    ііггоорр                                                                                                    ссттууддееннттссььккиихх    ііггоорр                                                                                                            

  

                                                                    



  

 

                                                                                                                                    ССЕЕККЦЦІІЙЙННАА  РРООББООТТАА  

                       Розклад секційних занять  СК «Технолог» для студентів 
                         

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристичний клуб «САЛО». 
     

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

час було здійснено 92 походи різної складності, було пройдено більше 5100 кілометрів 

гірських і лісових стежок, проведено 15 лижних зборів в Закарпатті! 

У  2017-2018 н.р.було проведено : 

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

- зимові лижні збори в Закарпатті. 

Студенти турклубу "САЛО" прийняли участь в: 

- щотижневих недільних  пробіжках; 

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

-  футбольному марафоні «От рассвета до заката»; 

- чемпіонаті Клубу з боулінгу, російському лото, дартсу, лазертагу, настільному тенісу. 

         

    

 

 

 

 

 

 

 

    

    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 16.00-18.30 16.00-18.00 16.00-18.30 16.00-18.00 16.00-18.30 

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.  

 

 

  
 

                        

 

 

 

 

 

 

  
 


