
КРУГЛИЙ СТІЛ КАФЕДРИ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА»  

«ВПЛИВ ПІДГОТОВКИ ДО ЗДАЧІ НОРМАТИВІВ ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ НА СТАН ЗДОРОВ”Я СТУДЕНТІВ» 

 

28 лютого у Київському національному торговельно-економічному 

університеті відбувся круглий стіл «Вплив підготовки до здачі нормативів фізичної 

підготовленості на стан здоров’я студентів», головною метою якого було 

обговорення вдосконалення форм та методів викладання фізичного виховання 

студентської молоді, шляхи підвищення її фізичної підготовленості. На засіданні 

круглого столу були присутні авторитетні фахові спеціалісти вищезазначеної галузі, 

завідувачі та викладачі кафедр фізичної виховання відокремлених підрозділів 

КНТЕУ з 17 регіонів України.  

Відкрив роботу круглого столу, привітав його учасників та побажав всім 

плідної роботи завідувач кафедри фізичної культури КНТЕУ, заслужений працівник 

освіти України В’ячеслав Гамов. Пройшли обговорення участі студентів у 

Всеукраїнській XV спартакіаді. 

З доповіддю виступила завідувач кафедри ТМФВ НУФВСУ, доктор наук з 

фізичного виховання і спорту, професор, академік Української академії наук, 

Заслужений діяч науки і техніки України Тетяна Юріївна Круцевич, звернула увагу 

на створення потужної системи фізичного виховання студентів, умов для 

забезпечення їх належної рухової активності, підвищення загального відсотку 

студентів залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності з 

урахуванням їх інтересів для отримання задоволення від вищезазначеної діяльності, 

залучення до викладацького складу кафедр фізичного виховання провідних 

спеціалістів. 

Начальник Київського міського відділення Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Ілліч Бобровник, також звернув 

увагу на важливість одного з напрямків модернізації освіти – підвищення 

конкурентоспроможності закладів вищої освіти України, в тому числі за 

показниками розвитку спорту, на міжнародній арені, що наддасть можливість 

залучити обдарованих абітурієнтів до вітчизняних вишів.  

Доцент кафедри фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту Анатолій Іванович Бузнік презентував захоплюючу та науково обґрунтовану 

доповідь на тему «Методи дослідження фізичної підготовленості студентів-

футболістів», поставив акценти о необхідності наукового супроводу тренувального 

процесу студентів-футболістів.  

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної 

культури КНТЕУ Тетяна Володимирівна Самоленко виступила з доповіддю на тему 

«Науково-дослідницька діяльність студентів кафедри фізичної культури КНТЕУ», 

було відмічено що науково-дослідницька діяльність студентів є одним із 

найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців. 

Далі у порядку денному круглого столу було затвердження Положення 

Студентських ігор співдружності КНТЕУ на призи ректора А.А. Мазаракі, та 

підведені підсумки засідання круглого столу.  


