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Про стан та перспективи подальшого
розвитку
спортивно-масової
та
фізкультурно-оздоровчої роботи в
академії

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника відділу
кадрового забезпечення Степанчука О.В. про стан та перспективи подальшого
розвитку спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в академії,
Вчена рада відзначає, що спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота
здійснюються відповідно до Плану-календаря спортивно-масових та
фізкультурно-оздоровчих заходів НАВС. Він включає проведення спортивних
свят, фізкультурно-оздоровчих заходів і чемпіонатів за програмами
Спартакіади з професійно-прикладних та інших видів спорту, до участі в яких
залучається як перемінний, так і постійний склад вишу.
На спортивній ниві в академії плідно працюють 2 заслужених працівники
фізичної культури і спорту України (Решко С.М., Хасанов М.Х.), 1 заслужений
тренер України (Хасанов М.Х.), 5 заслужених майстрів спорту, 5 майстрів
спорту міжнародного класу та 24 майстри спорту. Минулого року в НАВС
підготовлено двох майстрів та 8 кандидатів у майстри спорту.
Загалом протягом 2016 року проведено 15 спортивних заходів з
професійно-прикладних та інших видів спорту, в яких взяло участь близько
2000 осіб. За підсумками року академія виборола перше загальнокомандне
місце у «Спартакіаді - 2016» Київської міської організації фізкультурноспортивного товариства «Динамо» України серед колективів фізичної культури
правоохоронних органів м. Києва.
Академія чотирнадцять років поспіль перемагала у Спартакіадах МВС
України з професійно-прикладних видів спорту серед вищих навчальних
закладів. Збірна команда академії з боротьби самбо - п’ятнадцятикратний
переможець чемпіонатів МВС України, а з гирьового спорту - одинадцять разів
поспіль.
У період з 21 по 30 червня 2016 року проведено спортивно-масові
заходи, присвячені Міжнародному Олімпійському дню, а у вересні відбулося
святкування Дня фізичної культури і спорту. У них загалом взяли участь
близько 2000 учасників освітнього процесу.
У навчальних підрозділах функціонують спортивні секції з різних видів
спорту, які відвідують близько 900 осіб з числа перемінного складу та
працівників академії.
Для успішного виступу у чемпіонатах за програмами Спартакіад КФК
ФСТ «Динамо» України та інших спортивно-масових заходах, в академії
постійно здійснюється підготовка збірних команд академії з боротьби самбо та
дзюдо,
прикладної
(кульової)
стрільби,
офіцерського
триборства,
легкоатлетичного кросу, гирьового спорту, плавання, волейболу та футболу.
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Спортсмени НАВС відряджаються до складу збірних команд МВС для
підготовки та участі у змаганнях національного та міжнародного рівнів.
Згідно Регламенту проведення чемпіонатів Громадської організації
«Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України» з неолімпійських
видів спорту серед збірних команд вищих навчальних закладів МВС та інших
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує
Міністр внутрішніх справ України, у 2017 році заплановано змагання з легкої
атлетики (кросу), поліатлону, гирьового спорту та боротьби самбо.
Честь
академії у них будуть захищати курсанти й слухачі вишу.
Найпопулярнішим масовим ігровим видом спорту в академії є футбол,
система змагань з якого включає першості курсів, факультетів, навчальнонаукових інститутів та завершується чемпіонатом НАВС. Із числа кращих
футболістів створено збірну команду «Динамо-Академія», яка є постійним
учасником відомчих, міських та національних змагань, проводить офіційні та
товариські зустрічі з командами поліцейських зарубіжних країн. У травні
2016 року на футбольних майданчиках навчально-наукового інституту № 1 та
факультету № 2 проведено змагання з міні-футболу серед команд постійного
складу на Кубок заслуженого майстра спорту СРСР, володаря Кубка Кубків та
Суперкубка УЄФА 1975 року, бронзового призера Олімпійських ігор
1976 року, професора кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки
Стефана Михайловича Решка. У жовтні 2016 року на базі навчально-наукового
інституту № 1 відбувся чемпіонат КФК ФСТ «Динамо» з міні-футболу серед
правоохоронних органів міста Києва.
У листопаді - грудні 2016 року в м. Києві проведено турнір на Кубок
Міністра внутрішніх справ України з футзалу та турнір на Кубок Міністерства
оборони України з футзалу серед вищих навчальних закладів Міністерства
оборони України, інших військових формувань, правоохоронних органів,
рятувальних та інших спеціальних служб України, присвячений 25-й річниці
Збройних Сил України, де у напруженій боротьбі команда НАВС виборола
срібні медалі.
Інформація про проведення спортивно-масових та фізкультурнооздоровчих заходів та спортивні досягнення висвітлюється в засобах масової
інформації (газета НАВС «Наша академія»), на веб-порталі академії та вебсайтах навчальних підрозділів.
Разом з тим, потребує покращення робота щодо залучення учасників
освітнього процесу до занять у спортивних секціях, практика організації та
проведення ранкової зарядки та кросової підготовки здобувачів вищої освіти.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1.
Визнати стан спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої робо
в академії таким, що в цілому відповідає вимогам чинного законодавства,
нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту
України, рішень Вченої ради та ректорату.
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2. Уважати спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу
одним із головних у службовій діяльності кожного структурного підрозділу
академії, забезпечивши його реалізацію через:
2.1. Активізацію її серед працівників та перемінного складу, підвищення
іміджу Національної академії внутрішніх справ у спортивному русі, створення
нових засобів і форм організації фізичного виховання.
2.2. Популяризацію спорту як важливого чинника здорового способу
життя, повноцінного розвитку та виховання людини.
2.3. Всебічне вдосконалення й подальший розвиток професійноприкладних, інших видів спорту та фізичної підготовки, спрямованих на
забезпечення фізичної готовності особового складу до професійної діяльності.
3. Керівникам структурних підрозділів академії забезпечити безумовну
реалізацію Плану-календаря спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих
заходів НАВС на 2016/2017 навчальний рік, створювати сприятливі умови для
залучення до масового спорту учасників освітнього процесу та членів їх сімей,
активізувати роботу щодо розширення залучення до занять у спортивних
секціях осіб як із числа перемінного, так і постійного складу.
4. Відділу кадрового забезпечення (МякотаВ.І.) спільно з керівниками
навчальних підрозділів, профільних кафедр і тренерами спортивних команд:
4.1. Забезпечити належну підготовку спортсменів НАВС до успішних
виступів у змаганнях різних рівнів, участь тренерів, спортсменів, інших
категорій працівників сфери фізичної культури і спорту у проведенні майстеркласів у спортивних секціях, навчально-тренувальних зборах та інших
спортивно-масових заходах.
4.2. Продовжити роботу з розвитку мережі спортивних секцій академії та
організації в них навчально-тренувального процесу, заохочувати постійний
склад до регулярних занять у тренажерних залах та на відкритих спортивних
майданчиках.
4.3. До 1 квітня 2017року розробити та запровадити варіанти ранкової
фізичної зарядки залежно від пори року, продовжити практику проведення
щотижневих днів кросової підготовки для курсантів та посилити контроль за їх
проведенням.
4.4. Надавати всебічну допомогу збірним командам академії (з боротьби
самбо та дзюдо, прикладної (кульової) стрільби, офіцерського триборства,
легкоатлетичного кросу, плавання і волейболу) й футбольному клубу «ДинамоАкадемія», створити їм належні умови для повноцінних тренувань.
4.5. Активізувати взаємодію з фізкультурно-спортивним клубом
«Динамо-Академія» для розширення можливостей проведення масових змагань
та нагородження переможців спортивних заходів.
4.6. Розширювати зв’язки з фізкультурно-спортивними клубами,
товариствами, федераціями з різних видів спорту, іншими громадськими
організаціями, спрямовані на розвиток фізичної культури та спорту, посилити
популяризацію фізичної культури і спорту через органи курсантського
(студентського) самоврядування.
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4.7.
Узагальнювати передовий досвід спортивних досягнень, підготов
спортсменів високого класу, розвитку професійно-прикладних та інших видів
спорту, систематично вивчати форми й методи організації та проведення
спортивно-масових заходів серед поліцейських зарубіжних країн, під час участі
спортсменів у міжнародних змаганнях для їх упровадження в повсякденну
діяльність та освітній процес.
4.10. Уживати заходів із збереження, зміцнення та вдосконалення наявної
матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування та подальшого
розвитку.
5.
Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на прорект
академії, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника
Сербина Р.А.
Голова Вченої ради
професор
Учений секретар Вченої ради
професор

В.В. Василевич

