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ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЗВІТ
про стан фізичного виховання в Ужгородському коледжі
культури і мистецтв на 2018-2019 навчальний рік
Фізичне виховання в нашому навчальному закладі має 2
основних напрямки: фізкультурно-оздоровчий та спортивномасовий і побудоване відповідно до законів України «Про освіту»
та «Про фізичну культуру і спорт».
Новиною цього навчального року( 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-виховнии 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.
Вже другий навчальний рік розпочинається з проведення
загального державного тестування населення України, а тестування
студентів навчальних закладів - обов’язково. Ця глобальна робота
забирає багато часу але ми вже пристосувалися все проходить
організовано на високому рівні з мінімальними датраіамй часу. Так
що підготовка до інших змагань та спортивних свят проходить без
особливих проблем. Міський відділ Молоді та спорту знову
ігнорував
ВУЗ І-ІІ рівнів акредитації (дев’ять команд) не брали
участь у Осінній естафеті, я такого взагалі не* пам’ятаю. Для
команди нашого коледжу це не завойоване призове місце та не
зароблені очки у Спартакіаді міста Ужгорода.
10 жовтня в рамках спартакіади серед учнівської та студентської
молоді ПТНЗ і вишів І-ІІ рівнів акредитації на 2018- 2019 н.р. у Боздоському

парку відбулися змагання з легкоатлетичного кросу. До командного заліку
входили по 3 найкращих результати від юнаків (дистанція 1000м.) і дівчат
(500м.)
У змаганнях взяли участь 7 команд . їхні технічні результати такі:
1 місце - природнично -гуманітарний коледж ДНВЗ «УжНУ»- 15Ібалів;
2 місце - Ужгородський торговельно - економічний коледж Київського
національного торговельно - економічного університету(УТЕК КНТЕУ)117балів;
3 місце - Ужгородський коледж культури і мистецтв(УККМ) -106 балів;
4 місце - медичний коледж «Монада» - 80 балів;
5 місце - Ужгородський музичний коледж імені Д. Задора (УМК) -76 балів;
6 місце - Ужгородський центр професійно - технічної освіти - 48балів
7 місце - Ужгородське вище комерційне училище (УВКУ)- 10 очок.
В індивідуальному заліку серед дівчат на дистанції на 500 метрів наша
студентка Андріана Мішанич поступилась на неповні 2 секунди і посіла
друге місце з результатом: 1 хвилина 37 секунди, а на третьому місці ще
одна наша студентка Анна Марченко - 1 хвилина39секунди . Андріана Гал ай
показала третій результат 1 хвилина 48 секунд. Також серед дівчат Віра
Вовканич вклала свою частку 11 результат - 2 хвилини 27 секунд. Брала
участь також Андріана Могорита, вона з першого курсу і має велике
бажання до перемоги. Власне, на мою думку, у перспективі результат буде
кращим.
А зараз про результати юнаків, кращий результат у Ігоря Тимко - шосте
місце, Юрій Рубіш, Богдан Реплюк, Іван Дан, Михайло Шелемба. Тут і
починаються дефіцит вкладу юнаків у «скарбничку».

Наступні змагання з волейболу з початку команда дівчат
змагалися, вдвох словах грали з максимальною віддачею, ну цього
було мало сьоме місце з дев яти. Команда юнаків ще посили восьме
місце, треба на наступний рік треба щось думати як що буде з ким
робити. Проблема в тому що юнаків граючих на середньому рівні
нема у коледжі, а про гравців граючих на змагальному рівні і мови
не може бути.
Наступні змагання з настільного тенісу - п’яте місце. Команда
молода два першокурсники Томащук Олена та Білозір Богдан.
Умови для тренування були створені, щоб у перспективі створити
можливість мати найкращу команду.
18.04.2019р. у середу на футбольному полі спортивного
комплексу «Юність» проводились змагання з міні футболу
серед
команд вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації міста
Ужгорода.

Традиційні дев’ять команд змагаються за бали у залік
Спартакіади.
Перемога, а потім поразка, але головне кінцевий результат IVмісце, біля БРОНЗИ, дуже образливо . Тим паче що третє місце
розігрувалися на одинадцяти метрових ударах по воротам. Герой
нашої команди воротар Артур Тегза. Стояв молодець! Але
проблема у травмах наших гравців, які отримали у попередніх
іграх, і бити по воротам гравців не вистачило.
На цей раз у травні традиційна весняна легкоатлетична
естафета з нагоди 74-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні з погодних умов не відбулася.
P.S. Команди коледжу взяли в цьому навчальному році у
п’ятнадцяти змаганнях - шість перемог, багато призових місць
(особистих друге та трете крос дівчата Адріана Мишанич , Ганна
Марченко. Трете командне з кросу. Четверті місця команда шахів
та футболу. А різні команди шашок та особисті спортсмени усі
перемоги та майже всі призові теж за нами! Тут треба підкреслити
що планується на базі коледжу організувати клуб шашок, для
підготовки спортсменів.
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