
ЗВІТ 

про стан фізичного виховання в Ужгородському коледжі культури і 

мистецтв за 2017-2018 навчальний рік 

 

Фізичне виховання в коледжі має 2 основних напрямки: фізкультурно-

оздоровчий та спортивно-масовий і побудоване відповідно до законів 

України «Про освіту» та «Про фізичну культуру і спорт». 

Новиною цього навчального року (нажаль в кінці травня 2017 року) є 

затвердження Постанови Кабінету Міністрів України про Порядок 

проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

України. На початку навчального року було складено та затверджено 

нормативні документи  на основі яких організовано навчально-виховний 

процес і позаурочна робота в спортивних секціях, а після появи нової 

Постанови Кабінету Міністрів України зроблені перші кроки для вдалої 

підготовки та вдалого виконання тестувань фізичної підготовленості 

студентів коледжу.  

Новиною цього навчального року є проведення загального державного 

тестування населення України, а тестування студентів навчальних закладів – 

обов’язково. Ця глобальна робота забрала багато часу для підготовки до 

інших змагань та спортивних свят. Навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації 

(дев’ять команд) не брали участь у Осінній естафеті, я такого взагалі не 

пам’ятаю. Для  команди нашого коледжу це незавойоване призове місце та не 

зароблені очки у Спартакіаді міста Ужгорода. 

Так, що перші змагання цього навчального року – Осінній 

легкоатлетичний крос у Боздошському парку. Цього року кожна команда 

була представлена 6 дівчатами та 6 юнаками, а в залік по три кращих 

результату. Ці змагання запалили нових «зірок»: Марченко Ганна – бронзове 

трете місце, Фалюкович Марія – четверте місце, а Тимко Ігор – бронзове 

трете місце, це взагалі кращий результат серед юнаків! 

Наступні змагання з настільного тенісу в залік спартакіади серед 

учнівської та студентської молоді ПТНЗ та ВУЗів І-ІІ рівнів акредитації на 



2017-2018 навчального року. Участь у змаганнях, які проходили в с/к 

«Юність», прийняло 9 команд: Комунальний вищий  навчальний заклад 

«Ужгородський коледж культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради 

(КВНЗ УККМ), Природничо-гуманітарний коледж державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний університет» (ПГК ДВНЗ 

УжНУ ), Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора (УМК), 

Ужгородське вище професійне  училище  торгівлі  та  технологій харчування 

(УВПУТТТХ), Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського 

національного торговельно-економічного університету (УТЕК КНТЕУ), 

Ужгородське вище комерційне училище Київського національного 

торговельно-економічного університету (УВКУ КНТЕУ), Ужгородська  філія 

медичного коледжу «Монада» (УФМК) та коледж мистецтв імені А. Ерделі 

Закарпатської академії мистецтв (КМЗАМ). 

Перед початком змагань головний суддя Демідова Яніна Станіславівна 

провела жеребкування, згідно якого були створені дві підгрупи по 4 команди 

в кожній. До першої підгрупи потрапили УТЕК КНТЕУ, ВНЗКФВ УККМ, 

УВПУТТХ, УМК. Другу підгрупу склали ПГК ДВНЗ УжНУ, УВКУ КНТЕУ, 

КМЗАМ та УФМК. Команди складалися з 3-х чоловік (2 юнаки + 1 дівчина). 

Змагання проходили за коловою системою «кожний з кожним». Згідно 

зайнятих в підгрупах місць, команди у стикових іграх визначали остаточний 

розподіл позицій у змаганнях. 

Так, в боротьбі за 7-е місце, УМК переміг КМЗАМ, за 5-е місце КВНЗ 

УККМ здолав УФМК. У матчі за  3-є місце спортсмени УВПУТТХ 

перемогли УВКУ КНТЕУ, таким чином завоювавши бронзові нагороди.  

В напруженій фінальній боротьбі перше місце виборола команда УТЕК 

КНТЕУ, яка завдала поразки команди ПГК ДВНЗ УжНУ. 

Остаточний розподіл місць з настільного тенісу в залік спартакіади 

набув такого вигляду: 1. УТЕК КНТЕУ; 2. ПГК ДВНЗ УжНУ; 3. УВПУТТХ; 

4.УВКУ КНТЕУ; 5. КВНЗ УККМ; 6.УФМК «Монада»; 7.УМК ім. Д. Є. 

Задора; 8. КМЗАМ ім. А.Ерделі. 



P.S. Про перспективу нашої команди у складі: другокурсників Кут Євгенія та 

Марченко Ганни, першокурсників Юрченко Віктора, Бочкор Марка – це 

команда майбутнього! 

 

18.04.2018 р. у середу на футбольному полі спортивного комплексу 

«Юність» проводились змагання з міні футболу серед команд вищих 

навчальних закладів I-IIрівнів акредитації міста Ужгорода. 

Традиційні дев’ять команд змагаються за бали у залік Спартакіади. 

Перемога, а потім поразка, але головне кінцевий результат IV- місце, 

біля БРОНЗИ, дуже образливо. Взагалі команда грала   зібрано, грубих  

помилок не допускали, отримали гол, зібрались та вирівняли рахунок 1:1 і 

тут маленька помилка – рахунок 2:1. Кращі гравці нашої команди Кут Е., Поп 

А., Котка Р., воротар команди – Кедебець Золтан  захищав свої ворота на 100 

відсотків. Склад команди: Котка Р., Кедебець З., Враждяк І., Габор А., 

Шкробак Ч., Гриниха А., Петров О., Поп А., Кут Є.., Бочкор М., Гирич А., 

Рогожніков М., Юрченко В. 

На цей раз у квітні проводилася традиційна весняна легкоатлетична 

естафета серед  команд ВНЗ І-ІІ ст. акредитації, з нагоди 73-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та з метою належного 

відзначення мужності та героїзму переможців нацизму, а також виховання у 

молоді почуття патріотизму, національної гідності, готовності до захисту 

своєї держави, шанобливого ставлення до старшого покоління. 

А тепер про естафету: команда складалась з досвідченої спортсменки 

Фалюкович Марії ІІ-ІБАС (перший етап 320м.), Тимко Ігоря ІІ-ВТЗ (другий 

етап 380м.), Марченко Гани ІІ-ВТЗ (третій етап 310м) – це 

найрезультативніша спортсменка коледжу: третє місце на 500м. кросі, 

Футько Роман (четвертий етап 340м). Брунцвик  Діана ІІІ-хоровий (п’ятий 

етап 210м.), яка перший раз брала участь у таких змаганнях, Михалко Юрій 

(шостий етап 280м.), Цинканич Вікторії ІІ-ІБАС (сьомий етап 250м.), Петров 

Олександр ІІ-ВНЗ (восьмий етап 280м.). Після вдалого старту Марії Ф. було 



зрозуміло, що призове місце буде завойовано, але всі учасники команди дали 

високий результат – почесне друге місце серед восьми команд. 

А зараз про деякі спортивні  свята, змагання не олімпійських видів 

спорту, але популярні в коледжі та й у всьому світі. 

Спочатку: аеробіка у грудні 2017 року провели Шостий конкурс з 

спортивно-танцювальної аеробіки. Участь брали всі чотири хореографічні 

групи, рівень дуже високий, кожна група до постановок номерів поставилися 

дуже відповідально і також черговий раз підкреслюю, що роботи студентські, 

без допомоги викладачів як це раніше відбувалось у деяких групах. Режисери 

три групи, крім першого курсу, для першокурсників – це дуже тяжке 

випробування! Теми виступів змістовні та сучасні, ну ще є над чим 

попрацювати, а саме, над сюжетними постановками, а також головна мета – 

пропаганда здорового образу життя. 

Переможці конкурсу по категоріям: переможці серед  режисерів   ІІ 

курсу , друге місце  ІV курс, трете місце ІІІ курс.  

Переможці  серед хореографів: ІІІ курс, адже група з першого курсу 

мала гідні постановки до перемоги. Три роки і на кінець – тріумф давно 

заслужений. Друге місце  ІІ курс, трете місце ІV курс та І курс, так було 

справедливо. 

А зараз про вид спорту, що наша команда у місті Ужгород не має 

конкурентів, «ШАШКИ-64»! Спочатку про наші «домашні змагання» 

новорічний та весняний турніри. Та результат не давав на себе довго чекати, 

на всіх особистих та командних змаганнях: перемоги та всі призові місця у 

наших спортсменів.  

Рейтинг серед дівчат: Поп Олена, Медулич Маріанна, третя  позиція  

Шестак Ангеліна  та Шеверя Богдана.  

Рейтинг серед юнаків: Футько Роман  та Микуляк Микола, Химич 

Євгеній. 

Конкурс «Кращий спортсмен року 2018» виявив своїх переможців: 

Марченко Ганна ІІ курс, Тимко Ігор ІІ курс. 



Краща команда «збірна  з шашок»: Футько Р., Микуляк М., Поп О., 

Шеверя Б. 


