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УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

“Про спортивно-оздоровчу діяльність кафедри фізичного виховання та спорту” 

 

     від 4 липня 2016 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри фізичного 

виховання та спорту доц. Блащака І. М. “Про спортивно-оздоровчу діяльність 

кафедри фізичного виховання та спорту” вчена рада констатує, що кафедра фізичного 

виховання та спорту є осередком формування та забезпечення повноцінного 

фізичного розвитку студентів університету. Спортивно-масова робота проводиться 

згідно плану, який виконується. 

На сьогоднішній день близько 200 студентів займаються у спортивних 

відділеннях з обраних видів спорту. На кафедрі працює 15 груп спортивного 

вдосконалення. Студенти університету приймають участь та виборюють призові 

місця у Всесвітніх універсіадах, спартакіадах, чемпіонатах Європи та світу та інших 

змаганнях. 

Колективом кафедри проводиться значна робота у кількох напрямках, 

основними з яких є: організація спортивної та оздоровчої діяльності як серед 

студентів, так і серед співробітників університету; науково-дослідна діяльність; 

контроль за станом фізичної підготовки студентської молоді; налагодження співпраці 

з організаціями, що зайняті в сфері освітньої та спортивно-масової діяльності; 

матеріально-технічне забезпечення спортивного комплексу та створення належних 

умов для проведення занять. 

Виходячи з вищезазначеного, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію завідувача кафедри доц. Блащака І. М. “Про спортивно-

оздоровчу діяльність кафедри фізичного виховання та спорту” прийняти до відома та 

визнати роботу кафедри фізичного виховання та спорту задовільною. 

2. З метою підвищення якості спортивно-оздоровчої роботи в університеті серед 

студентів та співробітників, популяризації спорту, поглиблення наукових досліджень 

та з метою виконання Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація”: 

2.1. Започаткувати на базі кафедри проведення міжвузівської науково-

практичної конференції; 

2.2. Ініціювати проведення серед студентської молоді заходів національно-

патріотичного виховання (Козацькі забави, тематичні фестивалі, товариські ігри та 

зустрічі, тощо); 

2.3. Розпочати роботу з підготовки програми та започаткувати проведення 

навчань з надання першої медичної допомоги та лікувальної фізичної культури; 

2.4. Продовжувати та поглиблювати співпрацю з навчальними закладами, 

організаціями України та зарубіжжя щодо залучення науково-педагогічних кадрів та 

студентів до організації спільних проектів у сфері спортивно-оздоровчої діяльності; 



2.5. Підтримувати на належному рівні матеріально-технічну базу спортивного 

комплексу; 

2.6. Покращувати умови для занять спортом та оздоровчою діяльністю, в тому 

числі за допомогою реалізації спільних проектів з вищими навчальними закладами 

Львівщини. 

3. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з навчально-

виховної роботи проф. Гелея С. Д. 


