ПОСТАНОВА
вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
від 27 березня 2018 р.
«Про стан та перспективи розвитку оздоровчої
та спортивно-масової роботи в університеті»
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету доц. Омельяненка В. Г. та завідувача
кафедри фізичного виховання доц. Огнистого А. В., вчена рада університету відзначає, що організація оздоровчої та спортивно-масової роботи в університеті здійснюється відповідно до Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя здорова нація», Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до
2020 року, Положення про організацію фізичного виховання й масового спорту у вищих навчальних закладах, Рекомендацій щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах (Лист МОН України
від 25.09.2015 № 1/9-454).
Оскільки на сьогодні спостерігається тенденція до погіршення стану здоров’я студентської молоді,
одним із стратегічних напрямів розвитку університету залишається формування здоров'язбережувального
середовища, вагомим компонентом якого є оздоровча рухова активність студентів. Для організації і проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів в університеті створені належні умови. У
розпорядженні студентів є 2 ігрових зали (гімнастичний, спортивної боротьби), легкоатлетичний манеж,
стрілецький тир, спортивний зал музритміки й рухливих ігор, стадіон (футбольне поле, відкриті ігрові майданчики, сектор для метання молота й штовхання ядра, корти для занять великим тенісом), а також орендуються плавальний басейн і лижно-ролерна база (с. Підгороднє). Спортивний комплекс також забезпечений
необхідним обладнанням для проведення занять.
В університеті підвищують свою спортивну майстерність студенти, готуються команди й окремі
спортсмени до участі в змаганнях різного рівня. В ТНПУ зростали й удосконалювали свою майстерність
олімпійські (Підгрушна Олена) й паралімпійські (Радь Тарас, Шкварло Іван) чемпіони, учасники Олімпійських ігор (10 осіб), призери й переможці чемпіонатів світу, Європи, України. Футбольна команда університету – чемпіон Європи серед студентів, неодноразовий чемпіон студентської ліги. Гандбольна жіноча команда
університету - неодноразовий чемпіон України серед команд вищої ліги. Високі результати має волейбольна
чоловіча команда. Щорічно 5–7 студентів стають майстрами спорту. Близько 20 студентів є кандидатами та
членами збірних команд України з різних видів спорту. У всеукраїнських змаганнях серед університетів, у
яких функціонують факультети фізичного виховання (27 закладів), ТНПУ щороку займає 5-7 місце.
Окрім навчально-тренувальних занять, студенти беруть участь у численних університетських спортивно-масових заходах. Більшість з них є традиційними, а саме: першість університету з різних видів спорту
між факультетами та гуртожитками, легкоатлетичний крос до Дня фізичної культури і спорту, «Козацькі
забави» до Дня українського козацтва, флешмоб до Міжнародного дня студентського спорту, «Веселі старти», туристичні походи, конкурс малюнку «Фізична культура і спорт очима майбутнього вчителя», проведено майстер-класи з бадмінтону, оздоровчої ходьби та гри фрізбі, зустрічі з відомими спортсменами та ін.
Усього за 2017 р. було проведено близько 30 заходів. Організовані заняття в оздоровчих групах з баскетболу,
волейболу, бадмінтону, настільного тенісу, атлетизму, аеробіки, дартсу, в яких займається близько 200 осіб.
Розроблені програми самостійних занять для студентів з різними групами захворювання.
Акцентуючи на позитивних аспектах організації оздоровчої і спортивно-масової роботи в університеті, констатуємо й її недоліки: відсутня програма розвитку фізичної культури і спорту; недостатня кількість
спортивних секцій; викладачі пасивні у висвітленні оздоровчої і спортивно-масової роботи в університеті на
сторінках медій та в теле- і радіотрансляціях; відсутній Центр студентського спорту; недостатня кількість
проведених фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів; мало залучаються до участі в оздоровчих заходах студенти з особливими потребами; рідко організовуються зустрічі студентів з відомими
спортсменами університету, провідними фахівцями оздоровчих центрів міського, обласного й
державного рівнів; не організована робота нових оздоровчих груп; відсутні оздоровчі заходи для
працівників різних вікових груп.

Ураховуючи вищесказане, вчена рада постановляє:
1. Оздоровчу та спортивно-масову роботу в університеті визнати задовільною.
2. Ректорату:
2.1. Вживати заходів зі збереження та розвитку спортивної інфраструктури університету, сприяти оновленню спортивного комплексу університету.
Постійно
2.2. Вивчити доцільність створення Центру студентського спорту.
Упродовж ІІ семестру 2017-2018 н.р.
2.3. Сприяти організації та проведенню фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів різних регіональних рівнів в університеті.
Постійно
3. Факультету фізичного виховання і спортивному клубу університету:
3.1. Розробити та впровадити програму розвитку фізичної культури і спорту в університеті.
Упродовж навчального року
3.2. Сприяти залученню коштів державного, обласного, місцевого бюджетів для фінансування розвитку
фізичної культури і спорту в університеті.
Постійно
3.3. Розробити Положення про Центр студентського спорту в університеті.
Упродовж ІІ семестру 2017-2018 н.р.
3.4. Популяризувати здоровий спосіб життя через видання інформаційних матеріалів, участь у телевізійних
передачах та радіотрансляціях, зустрічі студентів з відомими спортсменами університету.
Постійно
4. Кафедрі фізичного виховання:
4.1. Організувати роботу нових оздоровчих груп: «Оздоровчий фітнес», «Пілатес», «Йога», «Калланетика»,
«Спідмінтон», «Сквош» та інші.
Упродовж І семестру 2018-2019 н.р.
4.2. Здійснювати моніторинг розвитку оздоровчої та спортивно-масової роботи в університеті та стану
фізичної підготовленості студентів.
Постійно
5. Кафедрі здоров'я людини, фізичної реабілітації та безпеки життєдіяльності:
Спільно із ресурсним Центром інклюзивної освіти розробити заходи для підтримки й розвитку фізичної
культури і спорту студентів з особливими потребами.
Упродовж ІІ семестру 2017-2018 н.р.
6. Деканам факультетів:
6.1. Забезпечувати участь працівників і студентів у фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходах
університету.
Упродовж навчального року
6.2. Подати пропозиції факультету фізичного виховання щодо організації і проведення в університеті
фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів.
Упродовж навчального року
6.3. На засіданні вченої ради факультету проаналізувати стан оздоровчої роботи із студентами й подати пропозиції щодо її покращення кафедрі фізичного виховання.
Упродовж ІІ семестру 2017-2018 н.р.
7. Відділу у справах молоді:
Спільно з спортивним клубом організовувати просвітницько-виховні заходи для студентів з відомими
спортсменами університету, провідними фахівцями оздоровчих центрів.
Постійно
8. Рекомендувати профспілковому комітету працівників університету:
8.1. Сприяти збільшенню розмірів матеріального стимулювання працівників, які беруть активну участь у
фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходах університету.
До 1 вересня 2018 р.
8.2. З метою популяризації здорового способу життя спортивні змагання серед працівників проводити в
період навчання студентів.
До 1 вересня 2018 р.
9. Центру моніторингу забезпечення якості освіти:
Вивчити можливість нарахування балів у рейтинг викладачів за участь у фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходах університету.
До червня 2018 р.
Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Терещука Г.В.

