
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  

від 26 червня 2018 року (протокол №14) щодо доповіді начальника відділу ТЗН, 
інформатизації та дистанційної освіти Заверткіна Анатолія Анатолійовича про  стан 

та перспективи розвитку оздоровчої та спортивно-масової роботи в інституті 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь «Про стан та перспективи розвитку оздоровчої 
та спортивно-масової роботи в інституту», Вчена рада відзначає: 

1. Центром фізичного виховання, спорту та оздоровлення у ВП НУБіП України 
“НАТІ” є кафедра життєдіяльності людини, яка забезпечує належний рівень якості 
навчально-методичної та виховної роботи. Спортивно-масова робота проводиться 
відповідно до нормативної документації щодо її організації та проведення. 

2. Кафедра життєдіяльності людини постійно проводить внутрішню Спартакіаду 
серед студентів із різних видів спорту, а збірні команди Інституту беруть участь у 
Всеукраїнських, обласних та міських змаганнях згідно положень. 

3. Збірні команди інституту показали найкращі результати у таких змаганнях: 
Всеукраїнські змагання з перетягування канату серед  студентів в м. Київ – 5 місце; 
Всеукраїнські змагання з настільного тенісу серед студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації в 
м. Умань – 6 місце; Всеукраїнські змагання з легкої атлетики серед студентів ВНЗ ІІІ-IV 
рівнів акредитації в м. Умань – 6 місце; Чемпіонат Чернігівської області з легкоатлетичного 
кросу – 3 місце; Відкриті міські змагання з баскетболу 3х3 – 1 місце; Відкриті обласні 
змагання з легкоатлетичного кросу пам’яті В.Ф. Філіпова – 2 місце; Кубок міста з футболу 
– 1 місце; Чемпіонат міста з футболу – 2 місце; Чемпіонат з настільного тенісу – 3 місце. 
Загалом, студенти взяли участь у 18 змаганнях. 

4. Під керівництвом викладачів кафедри функціонують 7 спортивних секцій, у 
яких займається 91 студент. 

5. Матеріальну базу кафедри життєдіяльності людини спортивного комплексу 
складають: спортивний комплекс (тенісна та тренажерна зали), спортивний зал, 4 ігрових 
майданчиків (для гри у футбол, 1 для волейболу, 1 для баскетболу, легкоатлетичний 
майданчик). Адміністрацією інституту було значно покращено матеріально-технічної базу 
кафедри, а саме - встановлено енергозберігаючі вікна на фасадній частини спортивного 
залу, що створило комфортні умови для проведення занять, спортивних секцій та змагань. 

6. Кафедра інституту активно залучає науково-педагогічних працівників до спорту 
та пропагує здоровий спосіб життя, наслідком цього є зайняте 1 місце у місцевій 
міжгалузевій спартакіаді. 

У той же час Вчена рада звертає увагу на: 
1. Необхідність підвищення результативності участі студентів-спортсменів на 

змаганнях усіх рівнів. 
2. Потребу вдосконалення системи профорієнтаційної роботи з юними 

спортсменами та спортивно обдарованою учнівською молоддю. 
3. Зменшення контингенту учасників секційних занять. 
4. Необхідність залучення фахівців з фізичного виховання та командних видів 

спорту. 
5. Недостатню кількість науково-педагогічних працівників, які займаються 

спортом чи відвідують спортивні секції. 
Вчена рада ухвалила: 
1. Активізувати роботу кафедри з науково-методичної діяльності, а  саме: участь 

кожного члена кафедри не менше як у 3 внутрішньовузівських та 2 міжвузівських 
конференціях та підготовка до друку 2 методичних розробок.  

Відповідальні: завідувач кафедри.  
Термін виконання: постійно. 



2. Викладачам кафедри спільно з деканатами та студентською радою інституту 
посилити роботу щодо популяризації та залучення студентської молоді до спортивних 
секцій інституту.  

Відповідальні: завідувач кафедри, голова студентської ради, куратори, декани.  
Термін виконання: постійно. 
3. Оптимізувати час для занять фізкультурою і спортом студентами та 

співробітниками.  
Відповідальні: завідувач кафедри.  
Термін виконання: постійно. 
4. Забезпечити об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту за схемою 

«загальноосвітня школа – інститут», «коледж – інститут» шляхом проведення різних 
спортивних заходів шкіл району та коледжів на базі інституту.  

Відповідальні: завідувач кафедри.  
Термін виконання: постійно. 
5. Подальше зміцнення матеріально-технічна база спортивного та оздоровчого 

комплексу як на території інституту так і на оздоровчій базі в с. Кладьківка.  
Відповідальні: завідувач кафедри.  
Термін виконання: постійно. 

 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 
 
Cекретар                     О.В. Безпала 
 


