РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО СТАН ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА
СПОРТУ У ВП НУБІП УКРАЇНИ “НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ
ІНСТИТУТ” ЗА 2016-2017 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 2016 – 2017 навчальний рік, затвердженого Вченою радою інституту 31
серпня 2016 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 31 студент. 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 – 10 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, санітарно- гігієнічного 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

педагогічними

Заболотній

працівниками

О.А.

НУБіП

у

співавторстві

України

з

Костенком

науковоМ.П.,

Красновим В.,П., Мироненком О.А., підготували навчально-методичний
посібник для студентів всіх спеціальностей “Фізичне виховання зі
студентами спеціального медичного віділення”.
В 2016-2017 навчальному році реконструйовано і введено в дію
роздягальні інституту.
Студенти інституту активно приймають участь в змаганнях різного
рівня відповідно до отриманих положень. Прийняли участь у 21 змаганнях.
Участь студентів у обласних та республіканських спортивних
змаганнях у 2016/2017 навчальному році

ВП НУБіП
України

Республіканські та обласні
змагання, вид спорту (місце)

Прізвище, ім’я

НАТІ

Відкриті обласні змагання з
Команда НАТІ
легкоатлетичного кросу пам’яті
В.Ф. Філіпова. м. Чернігів. 12 жовтня
2016 р. Друге командне.

НАТІ

Відкриті обласні змагання з
Клочко Артем
легкоатлетичного кросу пам’яті
Анатолійович
В.Ф. Філіпова. м. Чернігів. 12 жовтня
2016 р. Перше

НАТІ

Відкриті обласні змагання з
Пантюшенко Катерина
легкоатлетичного кросу пам’яті
В.Ф. Філіпова. м. Чернігів. 12 жовтня
2016 р. Третє.

НАТІ

Відкриті обласні змагання з
Шарий Євгеній
легкоатлетичного кросу пам’яті
Анатолійович
В.Ф. Філіпова. м. Чернігів. 12 жовтня
2016 р. Сьоме.

НАТІ

Відкриті обласні змагання з
Валієва Карина
легкоатлетичного кросу пам’яті
Ібрагімівна
В.Ф. Філіпова. м. Чернігів. 12 жовтня
2016 р. П’яте.

НАТІ

Відкриті обласні змагання з
легкоатлетичного кросу пам’яті
Костянова. м. Чернігів. 13жовтня
2016 р. Третє.

Клочко Артем
Анатолійович

НАТІ

Відкриті обласні змагання з
легкоатлетичного кросу пам’яті
Костянова. м. Чернігів. 13жовтня
2016 р. Четверте.

Кубрак Алла

НАТІ

Відкриті обласні змагання з
легкоатлетичного кросу пам’яті
Костянова. м. Чернігів. 13жовтня
2016 р. Шосте.

Беребенець Катерина

НАТІ

Відкриті обласні змагання з
легкоатлетичного кросу пам’яті
Костянова. м. Чернігів. 13жовтня

Копил Олександр

2016 р. Восьме.
НАТІ

Всеукраїнські спортивні ігри серед
студентів вищих аграрних
навчальних закладів ІІІ-IVр.а.
баскетбол (юнаки). м. Київ. 4 – 6
жовтня 2016 р. Четверте

Команда НАТІ

НАТІ

Всеукраїнські спортивні ігри серед
студентів вищих аграрних
навчальних закладів ІІІ-IVр.а.
баскетбол (дівчата). м. Київ. 4 – 6
жовтня 2016 р. Третє

Команда НАТІ

НАТІ

Кубок Міністерства аграрної
політики і продовольства України з
волейболу (юнаки). м. Київ. 15 – 17
листопада 2016 р. Четверте

Команда НАТІ

НАТІ

Кубок Міністерства аграрної
Команда НАТІ
політики і продовольства України з
волейболу (дівчата). м. Київ. 15 – 17
листопада 2016 р. Третє

НАТІ

Різдвяні старти. 10 січня 2017 р.. м.
Київ. Четверте

Клочко Артем

НАТІ

Різдвяні старти. 10 січня 2017 р.. м.
Київ. П’яте

Шарий Євген

НАТІ

Чемпіонат Київської обл. 15 січня
2017 р., м. Бровари. Третє

Клочко Артем

НАТІ

Чемпіонат Київської обл. 15 січня
2017 р., м. Бровари. Четверте

Шарий Євген

НАТІ

Чемпіонат Київської обл. 15 січня
2017 р., м. Бровари. Сьоме

Кубрак Алла

НАТІ

Відкритий кубок м. Ніжина з
пляжного волейболу в закритих
приміщеннях 28 січня 2017 р., м.
Ніжин. Третє

Донченко Марія
Хоменко Дарина

НАТІ
НАТІ

Першість м. Києва з легкої атлетики. Клочко Артем
2 лютого 2017 р. Друге
Відкритий чемпіонат м. Ніжина з

Команда НАТІ

волейболу листопад 2016 року –
лютий 2017 року. Сьоме
НАТІ

Чемпіонат м. Ніжина з волейболу
жовтень 2016 року – лютий 2017
року. П’яте

Команда НАТІ

НАТІ

ХІІІ Універсіада Чернігівської
області з шахів. П’яте

Команда НАТІ

НАТІ

ХІІІ Універсіада Чернігівської
області міні-футболу. П’яте

Команда НАТІ

НАТІ

ХІІІ Універсіада Чернігівської
Команда НАТІ
області з настільного тенісу. Четверте

НАТІ

ХІІІ Універсіада Чернігівської
Команда НАТІ
області з волейболу (чоловіки). Третє

НАТІ

Відкритий Кубок м. Ніжина з
волейболу (жінки). 9 квітня 2017 р.,
м. Ніжин. П’яте

Команда НАТІ

НАТІ

Чемпіонат Чернігівської області з
кросу. 13 квітня 2017 р. м. Чернігів.
Друге

Секера Дмитро

НАТІ

Чемпіонат Чернігівської області з
кросу. 13 квітня 2017 р. м. Чернігів.
Четверте

Кубрак Алла

НАТІ

Чемпіонат Чернігівської області з
кросу. 13 квітня 2017 р. м. Чернігів.
Шосте

Валієва Карина

НАТІ

Чемпіонат Чернігівської області з
кросу. 13 квітня 2017 р. м. Чернігів.
Четверте

Клочко Артем

НАТІ

ХІІІ Універсіада Чернігівської
області з баскетболу 3х3. Третє

Команда НАТІ

НАТІ

28 Міжнародний атлетичний пробіг
пам’яті героїв Чорнобиля. 22 квітня
2017 р., м. Славутич. Друге

Кубрак Алла

В подальших планах – участь у змаганнях, залучення студентів до фізичної
культури і спорту шляхом організації різних змагань серед груп та
факультетів.

Завідувач кафедри
життєдіяльності людини

О.А. Заболотній

