
ЗВІТ 

про стан фізичного виховання в Ужгородському коледжі культури і 

мистецтв за 2012-2013 навчальний рік 

 

 

1. Фізичне виховання в нашому навчальному закладі має 2 основних 

напрямки фізкультурно-оздоровчий та спортивно-масовий і 

побудоване до законів України «Про освіту» та «Про фізичну 

культуру і спорт». 

На початку навчального року було складено та затверджено 

нормативні документи, на основі яких організовано навчально-

виховний процес і поза навчальної роботи в спортивних секціях. 

 

  Завдяки хорошій спортивній базі є можливість охопити всіх 

студентів на заняття спортом. Окрім планових занять для бажаючих 

додатково займатися організовано секції з легкої атлетики, 

волейболу (дівчата і хлопці), настільний теніс, футбол та загальної 

фізичної підготовки. Нововведені секції з жіночого футболу та 

секції з шахів та шашок. 

 

  З кращих спортсменів комплектувалися команди, які прийняли 

активну участь в Спартакіаді студентської молоді міста Ужгорода.  

Спортивний рік почався з Осінньої естафети, де прийняли участь 

всі загальноосвітні навчальні заклади, ПТУ та команди ВУЗ І-ІІ 

рівнів акредитації. Наша команда посіла почесне ІІІ бронзове місце. 

Наступним змаганням, де прийняли участь наші команди, був 

Осінній легкоатлетичний крос у Боздошському парку. Це 

наймасовіший захід, так як, від кожної команди беруть участь по 20 

чоловік (10 юнаків і 10 дівчат). Враховуючи сильну конкуренцію та 

можливості суперників наше ІV місце серед 8 команд учасників – 

результат є достатній, але на наступний навчальний рік потрібно 

ставити планку – призове місце. 

  Наступним видом змагань в Спартакіаді – волейбол (дівчата і 

хлопці). Команди теж комплектувалися по 10 студентів, 

результатом якого є два ІІІ місця, які в реалії могли бути ІІ місцем. 

  Новинкою спортивно-масової роботи було проведення конкурсу 

спортивно-танцювальної аеробіки, де студенти змогли якнайкраще 

проявити свої здібності у організації тренувань такого популярного 

виду спорту як аеробіка. 

  З приходом 2013 року оберти роботи не знизилися. Буквально с 

приходом весни було проведено футбольний турнір серед дівчат, 

присвяченому міжнародному жіночому Дню 8 Березня. Отримане 

задоволення не описати в декількох словах - це було справжнє 

свято. 



  Вархол Михайло - переможець особистого Чемпіонату 

Закарпатської області серед юнаків з «Шашок-64», а Чумаченко 

Дар’я виборола ІІІ - місце, для першого виступу у змаганнях такого 

рівня – дуже престижно.                    

15 березня наші студенти прийняли участь у міських змаганнях з 

настільного тенісу. Надь Василь нас дуже потішив, виборовши І-

місце в особистих змаганнях, та і командні змагання для нашої 

збірної були вдалі – ІІ - місце.              В квітні  місяці футбольна 

команда посіла ІІ місце  у змаганнях з футболу та Бокончош Адам 

став «Кращим гравцем турніру». 

На   завершення спортивного року наші студенти брали участь у 

змаганнях Весняної легкоатлетичної естафети, присвяченої Дню 

Перемоги. ІІІ - місце наш результат, але друге місце було в 

«декількох  сантиметрах». 

У загальному заліку Спартакіади м. Ужгороду серед команд 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації –  

ІІІ -місце.                                                                 

А зараз статистика у цифрах:  Осіння легкоатлетична естафета 

серед учнівської молоді, присвячена м. Ужгород -ІІІ- місце, Осінній 

легкоатлетичний крос – ІV - місце, волейбол дівчата – ІІІ - місце, 

волейбол юнаки – ІІІ - місце, настільний теніс – ІІ - місце в 

«командному»  та  І - місце в «особистому» заліку. Футбол –ІІ - 

місце та «Кращий гравець». Весняна  легко - атлетична  естафета 

серед учнівської молоді, присвячена Дню Перемоги – ІІІ - місце.   

Другий рік проводиться підсумок – конкурс «Спортсмен року – 

2013». За це звання боролися багато кандидатів але переможцями 

стали : Мізерна Крістина та Надь Василь. 

 

            

 

 

Керівник фізичного виховання                                  Федьо Ф.Ю. 

 

 

 

 


