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НОВИНИ НТСА ДМВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

 Проведення круглого столу «Чому я обрав спеціальність фізичне виховання?» 

В жовтні серед першокурсників спеціальності фізичне виховання та спорт був проведений 

круглий стіл. Головними темами якого були: «Чому я обрав спеціальність фізичне виховання» та 

«Предмет. який я вважаю найважливішим». На заході були присутні 47 студентів, кожен з яких 

виразив свою власну думку щодо заданих тем. Учасники круглого столу з інтересом слухали своїх 

опонентів, задавали питання та передавали 

естафету своїм одногрупникам.   

Ціллю круглого столу було бажання 

познайомити та об’єднати між собою 

першокурсників, дізнатися більш детально про 

їхнє життя, захоплення та інтереси, прагнення та 

цілі. 

Ізмайлова Катерина назвала дві причини, 

через які вона обрала дану спеціальність: «По-

перше, нашому університету важливий не тільки 

інтелектуальний розвиток, а й фізичний. Я 

професійно займаюсь спортом, а тому для подальшого розвитку моїх спортивних якостей мені 

потребується саме ця спеціальність. 

По-друге, кожен професійний спортсмен повинен, окрім спортивних досягнень, бути 

високоосвіченою людиною. І саме університет  надає таку можливість». 

Кожен студент мав змогу розповісти про свій улюблений предмет з учбового плану 

спеціальності фізичне виховання. Як виявилось, нашим студентам подобаються різні предмети, і 

вони готові вивчати їх, щоб отримувати одні п’ятірки.  

Зі слів Драгомерецької Анастасії: «Предмет, який мені подобається -  це анатомія. Я вважаю, що 

наша спеціальність потребує особливого знання нашого організму, оскільки ми скоро станемо 

викладачами та тренерами дітей. Ми повинні знати та уміти як правильно та рівномірно розподілити 

навантаження на будь-які групи м’язів. Також мені здається, що цікаво вивчати наше тіло та постійно 

пізнавати щось нове про наш організм». 

Текст: Ізмайлова Катерина 

Фото: Ізмайлова Катерина 

 НТСА ДМВ факультету фізичного виховання обрало 

найрозумніших першокурсників 

На факультеті фізичного виховання з 8 по 11 

грудня тривала інтелектуальна гра «Найрозумніший 

першокурсник». Ініціаторами цього заходу стали члени 

Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів 

та молодих вчених факультету: Віталій Торба, Дмитро 

Маляренко, Діана Снігар, В’ячеслав Пилипенко, 

Дар’я Шипілова та Вікторія Кущ. Гра проводилась за 

трьома напрямами: «Фізичне виховання та олімпійський 

спорт», «Туризм» і «Здоров’я людини». 
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Метою інтелектуальної гри була популяризація фізичної культури та спорту, а також 

сприяння розвитку пізнавальної активності, 

логічного мислення та розширення кругозору 

студентів. 

Участь у заході взяли близько 50 студентів. Їм 

запропонували різноманітні теми відповідно до 

напряму секції. Таким чином, гравці змагалися на 

знання анатомії, географії, біології, біохімії, 

теорії та методики легкої атлетики, гімнастики, 

рухливих ігор, плавання тощо. 

За підсумками гри «Найрозумніший 

першокурсник» у секції «Фізичне виховання та 

олімпійський спорт» переможцями стали: 1 місце 

– Катерина Ізмайлова, 2 місце –Катерина 

Ференчук, 3 місце – Анастасія Драгомерська. У 

секції «Туризм» місця розподілилися наступним 

чином: 1 місце – Катерина Аккерман, 2 місце – В’ячеслав Лубінець, 3 місце – Олексій 

Юркевський. У секції «Здоров’я людини»: 1 місце посів Анатолій Сташук, 2 місце – Джина Антія, 

3 місце – Лілія Підяш. 

Текст: Караулова С.І. 

Фото: Шипілова Дарія 

 

 Обрані претенденти для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

Кожного року проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук в галузі наук «Фізичне виховання та спорт». Студенти 

нашого університету також беруть участь у конкурсі та займають призові місця. 

25 грудня 2014 року відбувся черговий Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з  

галузі науки "Фізичне виховання та спорт".  

Конкурсна комісія розглядала тридцять студентських наукових робіт. На підставі їх аналізу 

комісія вирішила визнати претендентами для участі у ІІ-му турі конкурсу п’ять перспективних 

студентів. Серед них: Торба Віталій з темою "Фізична реабілітація жінок після радикальної 

мастектомії за мадденом засобами гідрокінезотерапії у післялікарняний період", Олійник Ірина 

«Теоретико-прикладні аспекту відбору дітей у секцію волейболу на етапі початкової підготовки», 

Кондратенко Яна "Вплив навчально-тренувальний занять з волейболу на фізичну і технічну 

підготовленість дівчат середнього шкільного віку", Дорошенко Валерія "Формування швидкісної 

витривалості у плавців 11-12 років засобами колового тренування», Дицюра Анастасія 

"Популяризація підводних історико-культурних об'єктів для дайвінг-туризму в Запорізькій області". 

Текст: Снігар Діана 
 

Спецвипуск підготував голова НТСАДМВ факультету фізичного виховання Віталій Торба 
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