Стан і перспективи розвитку фізичної культури та спорту
у Запорізькій державній інженерній академії
(звіт за 2016-2017 н.р.)
Запорізька державна інженерна академія (ЗДІА) славетна своїми
спортивними досягненнями, насамперед гандбольними командами, гравці яких
завойовували призові місця у чемпіонатах СРСР, були учасниками Олімпійських
ігор та у 1983 році стали володарем кубку Європейської гандбольної федерації
(ЄГФ). Також в різні роки спортивну славу ЗДІА створювали студенти-спортсмени,
які досягли значних результатів у таких видах спорту, як веслування на байдарках
та каное та академічна гребля. Сьогодні традиційно у Запорізькій державній
інженерній академії приділяється особлива увага фізичному вихованню
студентської молоді та створенню належних умов для розвитку студентського
спорту. Так, навчальні заняття з фізичного виховання у 2016-2017 навчальному
році передбачені навчальними плани підготовки усіх спеціальностей в обсязі до 4
годин на тиждень. Заняття проводяться за кредитно-модульною системою з
обов’язковим заліком. Працюють секції з 8-ми видів спорту. Студентські команди
ЗДІА з різних видів спорту приймають участь в обласних змаганнях серед вищих
навчальних закладів (ВНЗ). Так, у 2016 році команда ЗДІА з настільного тенісу
посіла 1 місце серед команд ВНЗ Запорізької області, а збірна команда з волейболу
була другою. Команда з шашок виборола 1 місце на чолі з її капітаном - Чемпіоном
світу серед юнаків Панченковим Б.С. Естафету переможців підтримав і наш
паралімпієць - Діброва М.О., який у 2016 р завоював друге місце на XV літніх
Паралімпійських іграх у м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія та у 2017 р - ІІІ місце на
Чемпіонату світу з легкої атлетики серед пара-спортсменів-чоловіків у програмі
штовхання ядра F36, м. Лондон, Великобританія.
Активно займаються спортом не тільки студенти, а й викладачі та
співробітники академії, для яких створені сприятливі умови для тренування. Так
команда викладачів ЗДІА з волейболу посіла друге місце в обласній спартакіаді.
Збірні команди викладачів та співробітників ЗДІА в 2016 році приймали участь у
змаганнях з бадмінтону, настільного тенісу, шашок та шахів , волейболу та мініфутболу.
В Запорізькій державній інженерній академії постійно проводяться
різноманітні турніри та спартакіади, а саме: серед першокурсників, спартакіади
факультетів, спартакіада академії серед збірних команд факультетів та коледжів
(Запорізького гідроенергетичного коледжу ЗДІА та Запорізького металургійного
коледжу ЗДІА), Весняний бал аеробіки, Новорічні турніри з різних видів спорту.
Структурним підрозділом академії є Спортивний клуб, який плідно
співпрацює з провідними підприємствами Запорізького регіону щодо спортивної та
спортивно-оздоровчої роботи. Велика увага приділяється розвитку дитячого спорту
- на спортивній базі ЗДІА працює дитяча секція з єдиноборства "Він-Чун". Усі
спортивні споруди академії використовуються з оптимальним навантаженням:

