ЗВІТ
про стан фізичного виховання в Ужгородському коледжі культури і
мистецтв 2016-2017 навчальний рік
Фізичне виховання в нашому навчальному закладі 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.)
затвердження Постанови Кабінету Міністрів України про Порядку
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 фізичного підготовленості
студентів коледжу.
Завдяки хорошому технічно-гігієнічному стану спортивного залу,
студенти змогли приступити своєчасно вивчати навчальний матеріал по
темам: «Легка атлетика» та «Волейбол». Програмовий матеріал в повному
обсязі виконано.
Після занять проводилась секційна робота, по легкій атлетиці,
волейболу та футболу.
З кращих спортсменів комплектувалися команди, які прийняли активну
участь в Спартакіаді студентської молоді міста Ужгорода.
Спортивний рік розпочався з конфузу. Різни плітки та нове керівництво
міського відділу молоді та спорту в Осіннійестафеті, де традиційно
приймають участь всі загальноосвітні навчальні заклади, ПТУ та команди
ВУЗ І-ІІ рівнів акредитації (вісім команд), то цей рік наша команда у
виступах не брала участь, крім двох команд не були попереджені своєчасно
про час проведення змагань, та ж ситуація з Осіннім легкоатлетичним
кросом.
Великої ваги набуває відродження українського козацтва, бо це і
відродження України. Указом Президента України 14 жовтня оголошено
Днем українського козацтва. Таким чином, Покрова святкуватиметься в нас
не тільки як народно-релігійне, а й національне свято. На Запоріжжі булла
церква святої Покрови, і запорозькі козаки вважали святу Покрову своєю
покровителькою.
Як відомо людина нерозривно пов’язана з минулим свого народу, його
історією, і сьогодні ми перегорнемо одну із сторінок нашого славного
минулого.
З кожним днем зростає інтерес багатьох людей до нашої історії. Знання свого
родоводу, історичних та культурних надбань предків необхідні не лише для

піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій у
сучасному нашому житті.
З нагоди такого свята вже друге12 жовтня 2016 рокуініціативи
студентської ради Ужгородського коледжу культури і мистецтв було
організовано та проведено спортивно-патріотичний захід «Козацькі забави 2016», де студенти юнаки могли б продемонструвати свою фізичну
підготовку, міцність характеру та волю до перемоги,а студентки дівчата свою
жіночність та спритність у різних цікавих естафетах.
Вже доброю традицією у спортивно-масовій роботі стало проведення
конкурсу спортивно-танцювальної аеробіки, а саме 2016 рік став ювілейним
– V, де студенти змогли як найкраще проявити свої здібності у організації
тренувань такого популярного виду спорту як аеробіка.
З кожним роком конкурс стає все цікавішим, а в цей ювілейний рік
конкурсні виступи всіх команд були ще більш оригінальнішими та високого
технічного рівня.
Тут треба підкреслити, що такого формату конкурсу не має ні один
навчальний заклад, навіть в Україні!
2016 рік - це ще змагання з волейболу юнаків та дівчат. Волейбол - це
складний технічний вид спорту, підготовка команд -це дуже тривалий
процес, який вимагаєпідбір спортсменів команд та багато роботи - часу,
якого не вистачає. Результат два сьомих міст на змаганнях.
Новий календарний рік 2017, нові завдання – настільний теніс, команда
сформована. «Перша ракетка» команди КуртиАкош (студент IV- угорської
групи),Кут Євген (I-Г група ) та Ліпчей Ганна ( ІІІ- Д курс). П’яте місце з
восьми команда, враховуючи брак часу на підготовку, результат у нормі. На
цей момент команда у загальному заліку у Спартакіади посіла п’яте місце, з
восьми команд.
Футбол на штучному гумовому полі, це іспит не із легких!
Поперше, наші гравці такого поля бачать у день гри та на
фотокартках. По друге, підготовка та тренування воротаря
команди взагалі на недостатньому рівні! Петров Олександр(І- Г група)
виявився кращим воротарем останніх декілька років. Взагалі гра нашої
футбольної команди це є спільне бажання та відданості до перемоги.
На технічних моментах підготовки до змагань цього року треба
розповісти про відродження футбольної команди це гравці : Котка Руслан,
Кут Євген, Поп Андрій-це кращі гравці дня. Так що ІІІ- місце це взагалі
«заслужений подарунок»…
Травень – це традиційна весняна легкоатлетична естафета серед
команд ВНЗ І-ІІ ст. акредитації , з нагоди 72-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 не дуже досвідчених
студентів першокурсників: Кут Є., Кушнір В., Петров О.,
Марченко Г., Червак В., другий курс: Куруц А., Гриниха А.,
третій курс: Батьо А. результат ІІІ- місце, а висновок зробимо такий, що
умови були не однаковідля усіх команд, новий незнайомий формат плюс
відсутність опиту.
«Шашки - 64» - відродження традицій минулого , перемога командному
Першості міста Ужгорода серед студентської молоді та перемоги у
особистому Першості міста Ужгорода.
Кращі спортсмени: Поп Олена, Футько Роман, Гриниха Андрий,
Микуляк Микола, Химич Євген, Шестак Ангеліна, Медулич Мар’яна. Ця
команда має велике майбутнє.
P.S.
Останній штрих цього навчального року святкове змагання з «Шашок-64»
присвячене 70- річчю коледжу, вийшлоодночасно і весело та й серйозно,
участь брали у змаганнях члени команди та нові обличчя.

