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СПОРТИВНІ ВИСОТИ

а кафедрі «Фізвиховання та
спорт» працює 19 викладачів
та дев’ять співробітників на�

вчально�допоміжного скла�
ду, із них двоє майстрів спорту міжна�
родного класу, 11 майстрів спорту,
один кандидат педагогічних наук та
один відмінник народної освіти.

Кафедра має чудовий спортивний
комплекс, який включає: 

– спортивний клуб ОНМУ, вели�
кий ігровий зал, зал боротьби; 

– зал важкої атлетики, зал атле�
тичної гімнастики, кімнати та зали
для настільного тенісу на 13 столів,
кімната для аеробіки, шаховий зал на
20 столів та парусний клуб;

– біля спорткомплексу розташо�
ване футбольне поле, баскетбольний
майданчик та тренажер «Політехнік»; 

– університет має дев’ять яхт, на
яких студенти не лише тренуються, а
й проходять плавальну практику.

У спортивному комплексі заняття
проводяться зі студентами 1–4 курсів за спеціалізаціями:
«Баскетбол», «Волейбол», «Настільний теніс», «Атлетизм»,
«Аеробіка», «Шахи», «Футбол», «Боротьба», «ЗФП» та «ЛФК».

Систематично проводяться заняття з групами спор�
тивного вдосконалення, у яких займається більше 500
студентів університету: з парусного спорту (вісім груп);
легкої атлетики (три групи); по дві групи з баскетболу, во�
лейболу, гандболу, футболу; по одній групі з боротьби
(греко�римська, вільна, дзюдо, самбо), а також із регбі,
тенісу, плавання, футзалу, бадмінтону, шахів, художньої
гімнастики, гирьового спорту.

У вільний від занять час для студентів організовано
оздоровчі групи, в яких 138 осіб займаються атлетизмом,

настільним тенісом, аеробікою та
ЛФК. В оздоровчих групах для спів�
працівників університету займаються
понад 100 осіб, у групах загально�
фізичної підготовки, аеробіки, бадмін�
тону, волейболу, настільного тенісу, йо�
ги. При спортивному комплексі пра�
цює реабілітаційний центр, який
відвідують студенти та співробітники,
котрі займаються у спортивних та оз�
доровчих секціях.

Кафедра фізичного виховання та
спортивний клуб ОНМУ щороку про�
водить:

– змагання серед факультетів із 15
видів спорту;

– спартакіаду серед 1�х курсів із 7
видів спорту;

– спартакіаду «Здоров’я» для
співробітників університету;

– змагання до Дня фізичної куль�
тури і спорту.

Збірні команди університету беруть
участь у першості серед ВНЗ м. Одеси з

20 видів спорту, ЦФСТ «Водник» та чемпіонатах України.
Слід відзначити кращі команди, які на цих змаганнях
займають призові місця. Так на Всеукраїнській крей�
серській регаті 2009 року першою стала яхта «Одісей»
(капітан — старший викладач кафедри ФВіС С. Б. Ки�
сельов). Жіноча збірна команда з волейболу бере участь у
Чемпіонаті України у вищій студентській лізі. Збірна ко�
манда з бадмінтону була учасником Чемпіонату України
у вищій лізі. 2008 року студент ФТТіС Олексій Рудий,
майстер спорту України з греко�римської боротьби, на
Міжнародних змаганнях зі спортивної боротьби у
Російській Федерації (м. Москва) став призером у складі
збірної команди України.

Збірна команда ОНМУ з водного поло. Призери першості ВНЗ Вони представляють ОНМУ на спортивних аренах

Яхти «Одісей» і «Аріель» —
переможці кубків портів
Чорного моря 2008–2009 рр.


