РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО СТАН ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА
СПОРТУ У ВП НУБІП УКРАЇНИ “НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ
ІНСТИТУТ” ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Уся навчальна, спортивно-масова, оздоровча робота проводилася в
інституті відповідно до навчальних планів та положення про спортивномасову роботу у ВП НУБіП України “Ніжинський агротехнічний інститут”
на 2015 – 2016 навчальний рік, затвердженого Вченою радою інституту 31
серпня 2015 року, протокол № 1.
На початку навчального року були затверджені робочі програми з
навчальних дисциплін, графік проведення спортивно-масових заходів, план
роботи спортивних секцій.
Підготовлена документація для проведення занять з фізичного
виховання та супроводу спортивно-масових заходів (журнал практичних
занять, протоколи, заявки, паспорти оцінки стану здоров'я студентів, журнал
реєстрації інструкцій з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
студентів).
Формування груп з фізичного виховання та з метою визначення стану
здоров'я, рівня фізичного розвитку та функціональних можливостей
організму студентів проведено їх медичний огляд.
За результатами наданих студентами медичних довідок та їх медичного
огляду був оцінений стан їхнього здоров’я з подальшим розподілом на групи
для занять фізичним вихованням. На обліку в спеціальній медичній групі
знаходиться 32 студенти.
Були сформовані групи спортивних секцій та організована їх робота
відповідно до розкладу і плану роботи: настільний теніс – 10 студентів
(керівник – Заболотній О.А.), легка атлетика – 7 студентів (керівник –
Сахно В.К,), волейбол – 19 студентів (керівник – Заболотній О.А.), баскетбол
– 10 студентів (керівник – Паливода С.О.). Заняття з фізичного виховання
проходили в спортивному залі, тренажерному залі, тенісному залі в холодну
пору року та на двох волейбольних майданчиках, футбольному полі, секторі
для стрибків у довжину, баскетбольному майданчику, легкоатлетичному
майданчику, гімнастичному майданчику у теплу пору року.
Перед початком навчальних занять членами комісії з контролю за
станом спортивних споруд було проведено обстеження гімнастичної зали

щодо експлуатації та стійкості спортивних конструкцій, санітарногігієнічного та протипожежного стану. Відповідно до “Положення про
організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
в установах і закладах освіти” були проведені вступний та первинний
інструктажі зі студентами, при яких запис зробився в журналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності під час
занять з фізичного виховання та проведення спортивно-масових заходів.
Протягом навчального року зусиллями викладачів удосконалені та
підготовлені раніше навчально-методичні комплекси дисципліни, поновлені
робочі програми, тексти лекцій, завдання для поточного і підсумкового
контролю, завдання для самостійної роботи студентів.
Колектив викладачів фізичного виховання працює над упровадженням
елементів інноваційних технологій.
Викладач Заболотній О.А. у співавторстві з науково-педагогічними
працівниками НУБіП України Костенком М.П., Красновим В.,П.,
підготували навчально-методичний посібник для студентів всіх
спеціальностей “Футбол. Основи методики навчання гри”.
З метою розвитку олімпійського руху в Україні, залучення студентів до
занять спортом, утвердження здорового способу життя та відзначення Дня
фізичної культури і спорту в інституті був проведений Олімпійський
тиждень, у рамках якого відбулися такі заходи:
№
з/п
1

2

3

4

5

Захід

Дата
Місце
проведення проведення
– 7 вересня спортивний
2015 року
зал

Бесіда: “Українці
чемпіони
Олімпійських ігор”
Зустріч та проведення
майстер-класу
з
чемпіонами України з
волейболу
серед
технікумів
Проведення естафети
“Веселі старти” серед
груп нового набору
Легкоатлетичний крос
серед груп нового
набору
Зустріч з учасниками
бойових дій в зоні
проведення АТО

8 вересня спортивний
2015 року
зал

Відповідальні
Заболотній О.А.
Заболотній О.А.,
Поладич П.Й.

9 вересня спортивний
Заболотній О.А.,
2015 року
майданчик за Паливода С.О.
гуртожитками Сахно В.К.
16 вересня Парк імені
2015 року
Т. Шевченка
17 вересня спортивний
2015 року
зал

Заболотній О.А.,
Паливода С.О.
Сахно В.К.
Сахно В.К.

Згідно з календарним планом спортивно–масових заходів інституту
були проведені такі змагання: першість інституту з настільного тенісу,
першість інституту з міні-футболу, першість інституту з волейболу, першість
інституту з баскетболу, першість інституту з легкоатлетичного кросу,
першість інституту з силового багатоборства.
Згідно з календарним планом спортивно–масових заходів
Всеукраїнських спортивних ігор серед студентів аграрних вищих навчальних
закладів ІІІ–ІV р.а. команди інституту взяли участь у таких видах змагань:
Тип команди,
ПІБ учасника
Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів аграрних команда з вільної
вищих навчальних закладів ІІІ–ІV р.а. з вільної боротьби, боротьби
14 – 16 березня 2016 року м. Мелітополь
П’яте (командне)
Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів аграрних Болобан
вищих навчальних закладів ІІІ–ІV р.а. з вільної боротьби. Владислав
14 – 16 березня 2016 року м. Мелітополь. Друге.
Олександрович
Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів аграрних Абрамов
Кім
вищих навчальних закладів ІІІ–ІV р.а. з вільної боротьби. Степанович
14 – 16 березня 2016 року м. Мелітополь. Третє
Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів аграрних волейбольна
вищих навчальних закладів ІІІ–ІV р.а. з волейболу команда
(чоловіки). 29 - 31 березня 2016 року. м. Вінниця
Третє (командне)
Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів аграрних легкоатлетична
вищих навчальних закладів ІІІ–ІV р.а. з легкої атлетики команда
19 -21 квітня 2016 р. м. Умань. Третє (командне)
Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів аграрних команда
з
вищих навчальних закладів ІІІ–ІV р.а.з настільного тенісу настільного тенісу
19 -21 квітня 2016 р. м. Умань. Восьме (командне)
Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів аграрних Секера Дмитро
вищих навчальних закладів ІІІ–ІV р.а.з легкої атлетики 19
-21 квітня 2016 р. м. Умань. Третє
Вид змагань, місце проведення, зайняте місце

Разом з цим студенти активно беруть участь у змаганнях місцевого та
обласного рівнів.

Тип команди,
ПІБ учасника
Кубок м. Ніжина з волейболу (чоловіки). 8 вересня 2015 волейбольна
року. м. Ніжин. Друге
команда
Відкритий чемпіонат міста Ніжина з волейболу (листопад волейбольна
2015 року - лютий 2016). м. Ніжин. П’яте
команда
Чемпіонат міста Ніжина з волейболу (чоловіки). (жовтень волейбольна
2015 року - квітень 2016 року). Друге
команда
І етап Кубку України з баскетболу серед студентів 3х3
баскетбольна
м. Чернігів. Третє
команда
Чемпіонат м. Ніжина з паркового волейболу (чоловіки).
волейбольна
3 травня 2016 року. м. Ніжин. Друге
команда
футбольна
Кубок відкриття м. Ніжина з футболу 2016 р. Друге
команда
ІІ етап Кубку України з баскетболу серед студентів 3х3
баскетбольна
м. Київ. Четверте
команда
Вид змагань, місце проведення, зайняте місце

Науково-педагогічні працівники та співробітники інституту брали
участь у змаганнях, організованих товариством “Спартак”, де посіли друге
командне місце. Також команда навчального закладу брала участь в обласній
спартакіаді членів Чернігівської обласної організації Профспілки працівників
освіти і науки України.
Отже, спортивно-масова та фізкультурно–оздоровча робота є
невід'ємною складовою життя інституту.

Завідувач кафедри
життєдіяльності людини

О.А. Заболотній

