Звіт про стан фізичного виховання у Глухівському
агротехнічному інституті імені С.А. Ковпака Сумського НАУ у
2016-2017 навчальному році
Організація фізичного виховання в Глухівському агротехнічному
інституті імені С.А.Ковпака Сумського НАУ здійснюється згідно законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт»,
Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації»,
Типових та робочих навчальних програм з фізичної культури та фізичного
виховання.
Програми з фізичної культури та фізичного виховання виконуються в
повному обсязі.
Викладачі

фізичного

виховання

організовують

і

методично

забезпечують роботу студентів по вивченню матеріалу, який виноситься на
самостійне опрацювання (конспекти лекцій, методичні розробки, тематика
рефератів, комплекси загального фізіологічного впливу для розвитку рухових
якостей та професійно-прикладної підготовки).
У 2016-2017 навчальному році було створено 5 спеціальних медичних
груп, де займалися 64 студенти; 49 студентів за станом здоров’я були
віднесені до підготовчої медичної групи; 27 – звільнені від відвідування
навчальних занять з фізичної культури та фізичного виховання. Для
студентів віднесених до спеціальної медичної групи проводилися заняття 2
рази на тиждень по спеціальній програмі, яка включає в себе реабілітацію та
відновлювальні функції організму. Студенти, віднесені до підготовчої групи
займалися разом із основною групою по спеціальній програмі.
Для таких студентів викладачі фізичного виховання складають
комплекси вправ, які потрібно виконувати при даному захворюванні.
Самопочуття студентів фіксується в спеціальному зошиті і постійно
знаходиться на контролі викладачів. Для цього використовуються тонометри.
Велика увага приділяється організації роботи зі студентами у роза

аудиторний час. У навчальному закладі працюють секції з баскетболу
(юнаки, дівчата), волейболу (юнаки, дівчата), настільного тенісу (юнаки,
дівчата), шахів, загальнофізичної підготовки та інші.
Постійно проводяться комплексні спортивні заходи за програмою
спартакіад і чемпіонатів, першості, кубки, турніри з різних видів спорту, Дні
здоров’я, спортивні свята, Спартакіада допризовної та призовної молоді.
Студенти навчального закладу у 2016-1017 н.р. брали участь у таких
змаганнях:
Всеукраїнські змагання:
- ІІ місце у Всеукраїнських змаганнях з настільного тенісу серед
аграрних ВНЗ І-ІІ р.а.
Обласні змагання:
Спартакіада «Здоров’я»:
- волейбол – І місце
- шахи – І місце
- дартс – ІІ місце
- міні – футбол – ІІ місце
- організація та проведення турніру з настільного тенісу на кубок
директора інституту.
- участь в обласній спартакіаді «Гарт» (футбол, настільний теніс, лижні
гонки).
Міська спартакіада:
- серед студентських команд – І місце
- серед співробітників навчальних закладів міста – І місце.
Проведення загальноінститутських заходів:
- Спартакіада на першість інституту серед груп нового набору;
- Олімпійський тиждень;
- Козацькі розваги;
- Спартакіада «Здоров’я» серед співробітників;
- Студентська спартакіада «Ми – за здоровий спосіб життя»;

- Змагання з футболу, волейболу, настільного тенісу, баскетболу та
шахів серед гуртожитків;
- Відкрита першість інституту з волейболу;
- Загальноінститутські змагання з перетягування канату;
- Турнір з волейболу на кубок директора інституту для учнів шкіл м.
Глухів, Глухівського та Шосткинського р-нів;
- Товариські змагання з футболу, волейболу, баскетболу, настільного
тенісу та шахів з вихованцями ДЮСШ;
- Першість інституту з н/тенісу та інші.
Усього спортсмени інституту брали участь у 49 спортивних заходах.
Більше 450 осіб були задіяні в спортивно-масовій роботі, що складає 54 % від
кількості студентів інституту.
Матеріально-технічна база відповідає всім вимогам для проведення
навчальних занять та занять спортом, включає: 2 спортивні зали,
універсальний майданчик зі штучним покриттям, тренажерну залу, 3
спортивні кімнати в гуртожитках, стрілецький тир, під час проведення занять
використовується міський стадіон.

