ЗВІТ ПРО СТАН ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
У ВІННИЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ІМЕНІ М.КОЦЮБИНСЬКОГО
У
Вінницькому
державному
педагогічному
університеті
ім.
М.Коцюбинського в 2015-2016 н.р. заняття з фізичного виховання проводились
з урахуванням рекомендаційного листа МОН України від 25.09.2015 р. №1/9454. Через зміни в законодавчій базі організація освітнього процесу з Фізичного
виховання зі студентами 2015 р. вступу повинна здійснюватися в
позанавчальний час у факультативній формі на засадах вільного вибору та
відвідування.
Зі студентами першого курсу заняття з фізичного виховання проводилися
у факультативній формі по 4 год. на тиждень протягом навчального періоду без
підсумкового контролю.
Викладання фізичного виховання в університеті забезпечує кафедра
фізичного виховання. На 17,75 ставки працює 18 викладачів кафедри (16
штатних і 2 сумісники). Всі викладачі мають базову освіту. Науковий
потенціал кафедри фізичного виховання складає (8 осіб) – 44,44 % (всі штатні).
Зав.кафедри – доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Галайдюк М.А.
Кандидатів наук, доцентів – 33,33 %: КНФіС, доцент Галайдюк М.А.,
к.п.н., доцент Краснобаєва Т.М., к.п.н., доцент Максимчук Б.А., КНФВіС,
доцент Мірошніченко В.М., доцент, к.п.н. Кошолап А.С., доцент, КНФВіС
Швець О.П.;
Кандидатів наук, старших викладачів – 5,55 %: КНФВіС Гаврилова Н.В.
Кандидатів наук, викладачів – 5,55 %: КНФВіС Онищук В.Є.
На кафедрі фізичного виховання працють чотири майстри спорту: доцент
к.п.н. Кошолап А.С., ст.викладач Мельничук М.П., к.п.н. доцент Максимчук
Б.А., викладач Головкіна В.В., два заслужені тренери України: к.п.н. доцент
Максимчук Б.А., старший викладач, КНФВіС Гаврилова Н.В.
Матеріально-технічне забезпечення університету, яке використовує кафедра
фізичного виховання на дійсний час:
Характеристика та заходи щодо утримання спортивних споруд
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-
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1500 місць і більше
Легкоатлетичні ядра, що
не входять до складу
стадіонів
Площинні спортивні
споруди, усього:
у
майданчики
з
тому тренажерним
числі: обладнанням
тенісні корти
футбольні поля
інші майданчики
Загальна кількість
майданчиків із
синтетичним покриттям
Приміщення для
фізкультурно-оздоровчих
занять, усього:
у
з
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числі:
Спортивні зали площею не
менше 162 кв.м
Плавальні
басейни,
усього:
у
50-метрові
тому 25-метрові
числі: інші
Стрілецькі тири криті і
напіввідкриті на дистанцію
не менше 25 метрів
Стрілецькі
стенди
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у
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Споруди
зі
штучним
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Забезпечення заходів із фізичного виховання та спорту спортивним
майном та обладнанням станом за 2015-2016 н.р.
Оренда
77331,00
грн

2-ві бігові доріжки, с/з «Здоров’я» –
КП «Центральний міський стадіон»

Придбання
11610,00
грн

Килимове покриття та поріг гладкий
(для обладнання підлоги в залі
ритмічної гімнастики)

Організація навчальної роботи з фізичного виховання на першому курсі
З метою організації навчальної роботи на першому курсі та мотивації до
занять фізичним вихованням і спортом серед студентів нефізкультурного
профілю денної форми навчання (707 осіб) були проведені такі заходи:

– кафедра фізичного виховання підготувала відео ролик та фото
рекламу про склад та роботу кафедри;
– студентам були запропоновані заняття в спортивних секціях з:
атлетичної гімнастики
баскетболу
боротьби
волейбол
кульової стрільби
легкої атлетики
настільного тенісу
плавання
ритмічної гімнастики
футболу;

– під час вступної кампанії здійснено анкетування за підтримки
керівництва та технічних секретарів приймальної комісії з 04 по 18 серпня
2015 р. під час остаточного зарахування на навчання;
– під час анкетування розповсюдженні серед абітурієнтів друковану
рекламу (буклети) щодо організації роботи кафедри фізичного виховання
на 2015-2016 н.р.;
– з першого вересня 2015 р. колективом кафедри фізичного
виховання та за підтримки деканів-директорів було проведено в кожному
інституті (факультеті) загальні зустрічі з першокурсниками. На таких
зустрічах студенти вказали в заявах яким видом спорту вони бажають
займатися;
– на було сформовано такі групи:
Види спорту
плавання

атлетична гімнастика
настільний теніс
боротьба
футбол
кульова стрільба
волейбол

легка атлетика
ритмічна гімнастика
(аеробіка)
ритмічна гімнастика з
елементами танцю та

Шифр групи
1-П1,
1-П2,
1-П3,
1-П4
1-АГ
1-НТ
1-Б
1-Ф
1-КС1,
1-КС2
1-В1,
1-В2,
1-В3,
1-В4
1-ЛА1,
1-ЛА2
1-РГ(А1),
1-РГ(А2)
1-РГ(ТЕ)

Наповненість
групи, осіб
22
20
23
20
24
51
20
38
28
30
20
21
22
20
18
20
45
45
56

аеробної гімнастики
ритмічна гімнастика (кардіо
та силова аеробіка)
ритмічна гімнастика
(шейпінг-аеробіка)
Всього

1-РГ(СКА)

56

1-РГ(ША)

55
654

Факультативні заняття з фізичного виховання для осіб з особливими
освітніми потребами перших курсів на 2015-2016 н.р.
Фізична
реабілітація з виду
фізична реабілітація
(плавання)

фізична реабілітація
(оздоровча атлетична
гімнастика)
Всього

За нозологіями
для профілактики серцевосудинних захворювань та
при захворюваннях опорнорухового апарату, нервової
системи
при захворюваннях
дихальної системи та обміну
речовин

Шифр
групи
1-ФР(П)

Наповненість
групи, осіб
14

1-ФР(ОАГ)

13

27

– під час написання заяв про зарахування в факультативні секції на 20152016 н.р. було охоплено весь контингент студентів першого курсу
нефізкультурного профілю. Після зарахування наповненість новостворених
факультативних груп склала від 20 до 60 осіб. Всього було зараховано 681
студент. Враховуючи вільний вибір і волевиявлення студентів найбільш
популярними видами виявилися: плавання, кульова стрільба, волейбол,
ритмічна гімнастика. На таких видах було створено по декілька груп. Для
обліку виконання навантаження на перших курсах було присвоєно шифри,
затверджено списки груп;
– навчальний процес з фізичного виховання в факультативній формі раніше
не застосовувався у вищій школі. Тому керівництвом кафедри фізичного
виховання було проведено вивчення законодавчо-нормативної бази та
створено «Положення про організацію фізичного виховання і масового
спорту зі студентами перших курсів у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на 2015-2016
н.р.». Створено журнали обліку навчальної роботи у факультативних
групах;
– для забезпечення вільного вибору виду діяльності студентами та
наповненості сформованих факультативних груп за студентами залишено
право вільного переходу на інший вид діяльності шляхом написання заяви
протягом навчального року. У випадку зменшення наповненості
факультативних груп у зв’язку із переходом студентів на більш популярні
види діяльності, або відсутності, зарахованих у групи, студентів на
заняттях дані факультативні групи будуть реорганізовані або скорочені з
метою оптимізації навчального процесу;
– впродовж навчально періоду, у жовтні та в грудні 2015 р., керівництвом
кафедри
було
проведено
перевірку
відвідування
студентами
факультативних груп. Виявлено нерегулярність відвідування менш

популярних видів: легка атлетика, боротьба, фізична реабілітація
(оздоровча атлетична гімнастика) та скорочення відвідуваності у групах,
які користувалися більшою популярністю. У зв’язку із цим, в кінці 1
півріччя 2015-2016 н.р., було проведено шляхи оптимізації навчального
процесу з фізичного виховання. Об’єднано групи з:
 плавання, група 1-П1 та 1-П2, в групу 1-П2 з наповненістю 34 особи;
 плавання, група 1-П3 та 1-П4, в групу 1-П3 з наповненістю 22 особи;
 волейболу, група 1-В1 та 1-В2, в групу 1-В1 з наповненістю 28 осіб;
 волейболу, група 1-В3 та 1-В4, в групу 1-В3 з наповненістю 29 осіб;
 легкої атлетики, група 1-ЛА1 та 1-ЛА2, в групу 1-ЛА2 з наповненістю 20
осіб;
 кульової стрільби, група 1-КС1 та 1-КС2, в групу 1-КС1 з наповненістю
23 особи.
та скорочення груп з боротьби (група 1-Б), фізичної реабілітації з
оздоровчої атлетичної гімнастики (група 1-ФР (ОАГ));
– навчальний процес у 2 півріччі 2015-2016 н.р. розпочався з новою
наповненістю і переліком факультативних груп. Загальна кількість
зарахованих у факультативи студентів склала 371 студент.
Факультативні групи з фізичного виховання перших курсів
на 2 півріччя 2015-2016 н.р.
плавання
1-П2,
25 ос.
1-П3
22 ос.
атлетична гімнастика
1-АГ
18 ос.
настільний теніс
1-НТ
24 ос.
футбол
1-Ф
15 ос.
кульова стрільба
1-КС1
23 ос.
волейбол
1-В1,
28 ос.
1-В3
29 ос.
легка атлетика
1-ЛА2
20 ос.
ритмічна гімнастика
1-РГ(А1),
36 ос.
(аеробіка)
1-РГ(А2)
20 ос.
ритмічна гімнастика (з
1-РГ(ТЕ)
36 ос.
елементами танцю та
аеробної гімнастики)
ритмічна гімнастика
1-РГ(СКА)
22 ос.
(кардіо та силова
аеробіка)
ритмічна гімнастика
1-РГ(ША)
31 ос.
(шейпінг-аеробіка)
фізична реабілітація
1-ФР(П)
22 ос.
(плавання)
Всього
371 ос.

Організація навчальної роботи з фізичного виховання на другому,
третьому, четвертому курсах
Студенти 2,3,4 курсів навчалися за традиційною формою (2031 ос.): на 2
курсі 4 години на тиждень – 3 кредити (108 год.); на 3 курсі 2 години на
тиждень – 2 кредити (72 год.); на 4 курсі 2 години на тиждень – 1 кредит (36
год.) за програмою «Загальної фізичної підготовки» з підсумковим контролем у
4,6,7 семестрах у вигляді заліку.
Студенти 2,3,4 курсів (290 осіб) підвищували свою майстерність в
спортивних секціях з таких видів спорту:
атлетична гімнастика
баскетбол (юнаки)
баскетбол (дівчата)
боротьба (самбо)
боротьба (дзюдо)
волейбол (юнаки)
волейбол (дівчата)
кульова стрільба
легка атлетика
настільний теніс
плавання
ритмічна гімнастика
футбол (юнаки)
футбол (дівчата)

Із студентів, які за станом здоров’я не можуть займатися в основній
медичній групі на 2,3,4 курсах створені медичні групи (144 особи).
Заняття проводились на спортивній базі університету (спортивні
майданчики, два тренажерні зали, спортивний зал ІФВіС) та орендованих 2-х
бігових доріжках КП «Центрального міського стадіону» та с/з «Здоров’я» для
занять ритмічною гімнастикою, плавального басейну СК «Авангард».
Протягом навчального року 2015-2016 н.р. кафедра фізичного виховання
провела п’яту Спартакіаду університету, на призи профспілкового комітету, в
якій взяли участь всі інститути (факультети). В програму входили такі види
спорту: баскетбол, волейбол, легкоатлетичний крос, легка атлетика, мініфутбол, теніс настільний, кульова стрільба, гирьовий спорт (жим лежачи),
плавання.

Таблиця результатів спартакіади 2015-2016 н.р.
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ІІЕП

Плавання

Гирьовий спорт
(жим лежачи)

Теніс настільний

Міні-футбол (ж)

Міні-футбол (ч)

Легка атлетика

Волейбол (ж)

Волейбол (ч)

Кульова стрільба
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/
п

Баскетбол (ч)

№

З таких видів як баскетбол (ж), баскетбол (ч), міні-футбол (ж) інститути
команд не виставили.
З волейболу (ч) в змаганнях взяли участь три команди. Перше місце
зайняла команда ІМФТО, друге – ІІЕП, третє – ПГФ. Змагання проводились на
відкритому майданчику.
З волейболу (ж) участь в змаганнях взяли 4 команди: 1 місце – ІППіМ, 2
місце – ІМФТО, 3 місце – ФІМ, 4 місце – ПГФ. Головним суддею з волейболу
серед жіночих і чоловічих команд був викладач кафедри фізичного виховання
Черниш М.С. Студенти-переможці нагороджені грамотами та цінними
подарунками.
Легкоатлетичний крос проводився в міському парку «Хімік». В змаганнях
взяли участь всі інститути (факультети). Переможцями стали команди: ІМФТО
– 1 місце, ІІЕП – 2 місце, ІППіМ – 3 місце.
Змагання з легкої атлетики проводились на Центральному міському
стадіоні. У змаганнях взяли участь всі інститути (факультети) за видами: біг
100 м, 400 м, шведська естафета. Переможцями стали : 1 місце – ІМФТО, 2
місце – ІІЕП, 3 місце – ІППіМ. Головним суддею змагань з легкої атлетики та
легкоатлетичного кросу був доцент кафедри фізичного виховання
Мірошніченко В.М.
Міні-футбол (ч) проводився в червні місяці на спортивних майданчиках
університету, в якому взяли участь 4 команди: 1 місце – ІІЕП, 2 місце – ІМФТО,
3 місце – ПГФ, 4 місце – ФІМ. Головним суддею цих змагань був старший
викладач кафедри фізичного виховання Турлюк В.М.
У змаганнях з настільного тенісу взяли участь команди всіх інститутів та
природничо-географічного факультету, окрім факультету іноземних мов.
Перше місце здобула команда ПГФ, друге – ІМФТО, третє – ІІЕП. Головним
суддею змагань був викладач кафедри фізичного виховання Яковлів Є.В.

Жим лежачи проводився в тренажерному залі університету під
керівництвом доцента кафедри фізичного виховання майстра спорту з
пауерліфтингу Кошолапа А.С. У змаганнях взяли участі всі інститути
(факультети) за винятком інституту філології і журналістики. Перше місце
посіла команда ІМФТО, друге – ІППіМ, третє – ПГФ.
Змагання з плавання відбулися в басейні СК «Авангард» Головним
суддею була викладач кафедри фізичного виховання, майстер спорту з
плавання Головкіна В.В. В змаганнях взяли участь всі інститути (факультети).
В програмі змагань було проведено такі види: 50 м вільним стилем серед
чоловіків та жінок, 50 м способом брас серед жінок, 50 м на спині серед
чоловіків, 50 м на спині серед жінок, естафета 4 по 50 м вільним стилем
(змішані види плавання). Переможцями стала команда ФІМ. Друге місце посіла
команда ІППіМ, третє – ІМФТО.
Загальнокомандні результати спартакіади 2015-2016 н.р.
Перше місце з 16 очками зайняла команда ІМФТО, друге місце команда
ІІЕП набрала 29 очок, третє місце з 30 очками – ПГФ, четверте місце посіла
команда ІППіМ з результатом 33 очки, п’яте місце команда ФІМ з результатом
36 очок і на шостому місці – ІФЖ з результатом 50 очок. Команда переможець
отримала кубок, грамоту та грошову премію від профспілкової організації
університету, команди, які зайняли друге та третє місця отримали відповідно
грамоти та грошові премії.
Виховна робота кафедри фізичного виховання
До дня працівника фізичної культури та спорту (у вересні) були
організовані змагання з волейболу, баскетболу, футболу та настільного тенісу, в
яких взяли участь студенти та викладачі університету.
До Всесвітнього дня здоров’я (24.03.2016 р.) було проведено турнір з
футболу, де взяли участь 4 команди, понад 35 осіб, а також туристичний похід
під керівництвом доцента кафедри фізичного виховання Краснобаєвої Т.М. за
маршрутом «Вінниця-Стрижавка-Коло-Михайлівка» зі студентами 2-БІП (ІІЕП)
та до Річниці Чорнобильської аварії другий похід (у квітні) за маршрутом
«Вінниця-Якушинці» зі студентами 2-БА (ФІМ).
У квітні 2016 р. доцент Краснобаєва Т.М. на спортивних майданчиках
провела День здоров’я зі студентами груп 3-БА (ФІМ) та 3-БІП (ІІЕП).
У травні 2016 р. студенти університету взяли участь у заході «Вінниця
біжить», присвяченого до Дня олімпійського бігу.
Щорічно студенти університету (під керівництвом старшого викладача
кафедри фізичного виховання Дмитрова М.І.) беруть участь в організації та
проведенні суддівства спеціальної олімпіади з баскетболу серед дітей інвалідів
з різними захворюваннями.
З метою залучення студентів до занять фізичним виховання і спортом та
пропагування здорового способу життя викладачами кафедри фізичного
виховання проведені такі заходи:
– Виховні бесіди про «Здоровий спосіб життя», «Шкідливі звички. Їх
наслідки» (гуртожиток №1 – Зав.каф., доцент Галайдюк М.А.,викладач
Черниш М.С., старші викладачі Яцко В.В., Лозовик М.П.);
– Змагання з настільного тенісу. Виховні бесіди на теми: Правила
особистої гігієни, шкідливість та наслідки тютюно-паління та

вживання психотропних і наркотичних речовин. (Гуртожиток №1 –
ст.викладач Лозовик М.П., ст.викладач Турлюк В.М., викладач Яковлів
Є.В., викладач Головкіна В.В.);
– Змагання з дартсу, з настільного тенісу. Виховні бесіди на теми:
Правила особистої гігієни, шкідливість та наслідки тютюно-паління та
вживання психотропних і наркотичних речовин. (Гуртожиток №3 –
ст.викладач Турлюк В.М., доцент Краснобаєва Т.М., доцент Швець
О.П., доцент Мірошніченко В.М. викладач Гаврилова Н.В.);
– Змагання з дартсу, з шахів. Виховні бесіди на теми: Правила особистої.
гігієни, шкідливість та наслідки тютюно-паління та вживання
психотропних і наркотичних речовин (Гуртожиток №4-А Зав.каф.,
доцент Галайдюк М.А.,викладач Черниш М.С., ст.викладач Яцко В.В.,
викладач Кузьмік В.Б.);
– З виховною метою на Кубку України 15-19 жовтня 2015 р. старшим
викладачем Мельничуком М.П. серед студентів учасників змагань
було проведено зустрічі з чемпіонами України з кульової стрільби
МСМК Огер Світланою, МСМК Кащук Інною, МСМК Мустафаєвою
Дариною.
Спортивна діяльність студентів секцій спортивного виховання у
2015-2016 н.р.
Баскетбол (ч). На обласному рівні в змаганнях з баскетболу чоловіча збірна
університету посіла перше місце серед ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. на Чемпіонаті області. В
зональних змаганнях першості України серед студентів в м. Черкаси команда
університету з баскетболу (чоловіки) зайняла 3 місце. В збірній університету
кращим гравцем був студент 4 курсу природничо-географічного факультету
Немикін Олексій.
Баскетбол (ж). Жіноча збірна команда університету, до складу якої входять
студентки факультету іноземних мов, інституту педагогіки, психології і
мистецтв, на Чемпіонаті області серед ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. посіла друге місце, а в
першості міста – третє місце.
Волейбол (ж). Збірна команда університету, до складу якої входили вихованки
викладача кафедри фізичного виховання Черниша М.С. вибороли 1 місце серед
ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. В змаганнях на першість міста із восьми команд з волейболу
команда під керівництвом Черниша М.С. посіла 4 місце.
Легка атлетика. Найактивнішим тренером у цьому виді спорту є старший
викладач Турлюк В.М. Він підготував до всеукраїнських змагань з легкої
атлетики студентів ІФВіС Турлюк Юлію та Кудлик Назарія, а також студента
ІМФТО Остаповця Богдана. Турлюк Юлія – студентка ІФВіС, тренується у
Володимира Михайловича і взяла участь у таких змаганнях всеукраїнського
рівня: 27-28.01.2016 р. Командний чемпіонат України з естафетного бігу в м.
Запоріжжя, де посіла 2 місце; 24-25.03.2016 р. Чемпіонат України з кросу м.
Цюрулинськ, де посіла 4 місце. Кудлик Назарій виступив в 5-ти Чемпіонатах

України, де посів місця в першій 10-ці. Остаповець Богдан також брав участь,
як і Турлюк Юлія, в обох Чемпіонатах України і посів такі місця:7 та 14.
З 21-22 квітня у змаганнях області з легкої атлетики за програмою Спартакіади
ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. з видів спорту взяли участь вихованці секцій спортивного
виховання з легкої атлетики у складі збірної команди від університету
(міжфак): Наконечна Ольга, Дудник Інна, Бартюк Богдан, Пасішніченко Іван –
тренер-викладач Яцко В.В.; Зьомка Марія, Мельник Олексій, Лепетун Дмитро,
Остаповець Богдан, Довгалюк Дмитро, Турлюк Юлія, Олійник Світлана,
Пухлик Олеся, Олійник Олександр, Бірюк Олександр –тренер-викладач Турлюк
В.М.; Синчук Юрій, Ленчук Дмитро, Якименко Андрій, Казноха Юрій –
тренер-викладач Лозовик М.П. Команда університету посіла серед 10-ти ВНЗів 4 загальнокомандне місце.
Види програми змагань та результати
Біг 100 м (жінки)
7 місце Наконечна Ольга 14.8 – 14.7 (1ю)
9 місце Зьомка Марія 14.8 (1ю)
15 місце Дудник Інна 15.5 (2ю)
Біг 100 м (чоловіки)
10 місце Бартюк Богдан 12.2 (1ю)
14 місце Мельник Олексій 12.3 (1ю)
16 місце Синчук Юрій 12.4 (1ю)
17 місце Ленчук Дмитро 12.4 (1ю)
23 місце Лепетун Дмитро 12.7 (2ю)
25 місце Якименко Андрій 13.0 (2ю)
Біг 1500 м (чоловіки)
4 місце Остаповець Богдан 4:34.7 (3р)
10 місце Довгалюк Дмитро 5:00.8 (1ю)
12 місце Пасішніченко Іван 5:07.1 (2ю)
Біг 400 м (жінки)
3 місце Турлюк Юлія 1:01.2 (2р)
7 місце Олійник Світлана 1:08.2 (1ю)
10 місце Пухлик Олеся 1:11.6 (1ю)
Біг 400 м (чоловіки)
18 місце Олійник Олександр 1:02.0 (3р)
22 місце Бірюк Олександр 1:05.5 (1ю)
Естафетний біг – 4х100м (жінки)
2 місце (серед 5-ти ВУЗ-ів) Олійник Світлана, Дудник Інна, Наконечна Ольга,
Зьомка Марія – 55.4 (3р)
Біг 200 м (жінки)
8 місце Олійник Світлана 29.02 (1р)
12 місце Наконечна Ольга 3:04 (1ю)
10 місце Пухлик Олеся 31:7 (2ю)
16 місце Зьомка Марія 32.1 (3ю)
18 місце Дудник Інна 32.3 (3ю)

Біг 200 м (чоловіки)
16 місце Бартюк Богдан 25.8 (1р)
19 місце Лепетун Дмитро 26.1 (1ю)
Біг 800 м (чоловіки)
10 місце Остаповець Богдан 2:11.9 (3р)
17 місце Олійник Олександр 2:22.2 (1ю)
18 місце Пасішніченко Іван 2:27.5 (2ю)
Штовхання ядра (жінки)
5 місце (серед 6-ти учасників) Хаврун Мирослава
1
2
3
4
5
Результат
спроба спроба спроба спроба спроба
7.00
7.57
7.93
8.27
7.61
8.27
Штовхання ядра (чоловіки)
10 місце Казноха Юрій (3р)
1
2
3
4
5
Результат
спроба спроба спроба спроба спроба
8.60
9.06
9.52
9.42
Метання диска (чоловіки)
5 місце Казноха Юрій (3р)
1
2
3
4
5
Результат
спроба спроба спроба спроба спроба
28.8
27.66 26.88 30.58 30.58
Футбол. 04.12.2015 р. проведено турнір організований студентським
самоврядуванням, де взяли участь 6 команд, понад 50 осіб. 24.03.2016 р. до
Всесвітнього дня здоров’я було проведено турнір з футболу, де взяли участь 4
команди, понад 35 осіб. З 11.04 по 22.04 на стадіоні Аграрного університету
пройшли змагання серед ВНЗ, де наша збірна команда посіла 4 місце.
Кульова стрільба. Вихованці секції спортивного виховання з кульової
стрільби під керівництвом старшого викладача Мельничука М.П. в складі
збірної команди від області: Ляшенко Людмила (2 курс ФІМ), Кравець Валерій
(3 курс ПГФ), Завацький Олександр (4 курсу ПГФ) взяли участь у 5 змаганнях
всеукраїнського рівня: Чемпіонат України з кульової стрільби серед дорослих у
вересні 2015 р., Кубок України (15-19.10.2015 р. у м. Вінниця), Чемпіонаті
України серед 1994 р.н. і молодших) (у березні 2016 р.), Чемпіонаті України з
кульової стрільби (у квітні 2016 р.)
Студент 4 курсу ПГФ Завацький Олександр на Кубку України у м. Вінниця
виконав норматив майстра спорту у вправі ГП-6.
В змаганнях обласного рівня з кульової стрільби на Чемпіонаті області серед
ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. 28.10.2015 р. Завадський Олександр став дворазовим чемпіоном
цим змагань (два перших місця – вправа ГП-1, ГП-2).
Студент 3 курсу ПГФ Кравець Валерій на Чемпіонаті області здобув два других
місця (вправа ГП-1, ГП-2).
Студент 2 курсу ІМФТО Уманець Максим посів третє місце у вправі ГП-2.
На змаганнях університетського рівня за програмою Спартакіади університету з
кульової стрільби взяли участь шість команд від усіх інститутів (факультетів)
під керівництвом тренера-викладача Мельничука М.П. Перше місце посіла

команда факультету іноземних мов, друге – природничо-географічного
факультету, третє –інституту математики, фізики і технологічної освіти.
Плавання. 26 квітня 2016 р. викладачами кафедри фізичного виховання
Головкіною В.В. та Яцком В.В. були організовані змагання з плавання серед
студентів університету за програмою Спартакіади на профспілкового комітету
університету. Головний суддя – тренер-викладач, майстер спорту з плавання
Головкіна Вікторія Володимирівна.
В змаганнях взяли участь шість команд:
1.
Команда інституту історії етнології і права (Дяков Дмитро,
Домашевський Євгеній, Корольчук Микола, Вербоватий Андрій, Остаповець
Анастасія, Олішевська Юлія, Бельдій Наталія, Мацнева Анастасія, Савчук
Вікторія);
2.
Команда природничо-географічного факультету (Стефанков
Леонід, Маковій Олеся, Гонтар Лілія);
3.
Команда інституту філології і журналістики (Суржикова Юлія,
Закордонець Олександра, Пахомова Ольга, Мірошніченко Ірина);
4.
Команда інституту педагогіки, психології і мистецтв (Лашин
Максим, Дворницький Олександр, Вашкевич Валерія, Колосівська Маріанна,
Проценко Оксана);
5.
Команда інституту математики, фізики і технологічної освіти
(Непомнящий Маким, Пасішніченко Іван, Додишев Денис, Мартинюк
Владислав, Хаврун Мирослава, Гризлій Катерина, Райковська Олександра);
6.
Команда факультету іноземних мов (Котов Генадій, Сухоруков
Богдан, Кіщенко Анастасія, Шнайдрук Анастасія, Павліщук Олена, Гончарук
Юлія, Коломієць Христина).
За програмою змагань було проведено такі види:
І. на дистанції 50 м вільним стилем серед чоловіків посіли:
1 місце – Корольчук Микола (ІІЕП) – 0.35.80
2 місце – Домашевський Євгеній (ІІЕП) – 0.37.29
3 місце – Стефанков Леонід (ПГФ) – 0.36.60
на дистанції 50 м вільним стилем серед жінок посіли:
1 місце – Шнайдрук Анастасія (ФІМ) – 0.36.04
2 місце – Вашкевич Валерія (ІППіМ) – 0.41.66
3 місце – Павліщук Олена (ФІМ) – 0.45.00
ІІ. на дистанції 50 м способом брас серед жєінок посіли:
1 місце –Колосівська Маріанна (ІППіМ) – 0.57.94
2 місце – Гризлій Катерина. (ІМФТО) – 1.06.91
3 місце – Суржикова Юлія (ІФЖ) – 1.17.03
ІІІ. на дистанції 50 м на спині серед чоловіків посіли:
1 місце – Мартинюк Владислав (ІМФТО) – 0.42.94
2 місце – Дворницький Олександр (ІППіМ) – 0.50.98
на дистанції 50 м на спині серед жінок посіли:
1 місце – Гончарук Юлія (ФІМ) – 0.58.53
2 місце – Райковська Олександра (ІМФТО) – 1.07.72
3 місце – Пахомова Ольга (ІФЖ) – 1.10.53
ІУ. на дистанції 100 м на спині посів:
1 місце – Котов Генадій (ФІМ) – 1.20.75

У. на дистанції 100 м способом брас посів:
1 місце – Лашин Максим (ІППіМ) – 1.48.30
УІ. на дистанції 100 м вільним стилем посів:
1 місце – Дяков Дмитро (ІІЕП) – 1.25.30
УІІ. В естафетному плаванні на дистанції 4 по 50 м вільним стилем
(змішані види плавання)
1 місце посіла команда ФІМ у складі: Котов Генадій, Сухоруков Богдан,
Шнайдрук Анастасія, Павліщук
Олена
з результатом 2.52.0;
2 місце посіла команда ІППіМ у складі: Лашин Максим, Дворницький
Олександр, Вашкевич Валерія,
Колосівська Маріанна
з результатом 3.14.34;
3 місце посіла команда ІМФТО у складі: Непомнящий Маким,
Додишев Денис, Хаврун
Мирослава,
Гризлій Катерина
з результатом 3.37.71
Пауерліфтинг. Студенти секції спортивного виховання з пауерліфтингу
під керівництвом доцента кафедри фізичного виховання Кошолапа А.С.,
майстра спорту з пауерліфтингу взяли участь в змаганнях обласного рівня: в
Чемпіонаті області серед чоловіків і жінок у м. Немирів 21-22.12.2015 р.; в
Чемпіонаті області у м. Немирів 16.01.2016 р.; в Чемпіонаті області жим
лежачи, у м. Немирів 12-13.03.2016 р.; в Чемпіонаті області з класичного жиму
лежачи, які проходили у м. Вінниця 14-15.05.2016 р. Провели змагання з
класичного жиму лежачи, які проходили в тренажерному залі ВДПУ 21.06.2016
р.
Настільний теніс. Збірна команда з настільного тенісу під керівництвом
викладачів кафедри фізичного виховання Яковліва Є.В. та Кузьмік В.Б. взяла
участь в обласних змаганнях серед ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. та виборола перше місце.
Пропозиції
У зв’язку із зменшенням відвідуваності студентами факультативних
занять з фізичного виховання протягом навчального року, а також із
проведенням щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення
України з 2017 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 09.12.2015 р. №1045, вважаємо, що для забезпечення фізичної
підготовленості студентів необхідно повернутись до традиційної форми занять і
з обов’язковим підсумковим контролем у вигляді заліку.
Декан-директор інституту
фізичного виховання і спорту
В.Л. Яковлів
Галайдюк М.А.,
Дмитрів М.І. 265240

