Загальний звіт про стан та розвиток фізичної культури
та спорту у 2017 році
У Хіміко-технологічному коледжі імені Івана Кожедуба Шосткинського
інституту Сум ДУ значну увагу приділяють розвитку фізичної культури і
спорту серед молоді.
Організація занять з фізичного виховання і фізичної культури за
принципом оздоровчої спрямованості на І курсі,
забезпечує
оздоровчий ефект в процесі занять фізичними вправами. Для зміцнення
здоров’я і підвищення фізичної підготовленості студентів
використовуються ефективні, науково обґрунтовані напрями роботи з
фізичного виховання та фізичної культури.
На засіданнях педагогічної ради коледжу у 2017 році були розглянуті
слідуючи питання:
· самоаналіз за результатами І семестру 2016-2017 н.р. Результати
фронтальної перевірки циклу загальноосвітньої підготовки фізкультури
та фізвиховання
(метод. рада протокол № 5 від 19.01.2017 року).
· аналіз моніторингу якості загальноосвітньої та фахової підготовки
за І семестр 2016-2017 н.р.
Результати фронтальної перевірки дисциплін загальноосвітньої
підготовки фізкультури та фізвиховання
(педрада протокол № 3 від 14.02.2017 року);
· ефективність виконання плану спорт масової, оздоровчої роботи
студентів в коледжу
(педрада протокол № 6 від 01.06.2017 року).
На протязі
року проводяться змагання серед студентів
мешканців
гуртожитку з таких видів спорту: гирьовий спорт, дартц, шахи, шашки,
настільний теніс, міні-футбол.
Працює незареєстрований спортивний клуб «Олімп», у якому
займається 103 студента за напрямами: баскетбол, волейбол, мініфутбол,настільний теніс, легка атлетика, кульова стрільба,загальна
фізична підготовка.
На протязі 2017 року було проведено:
· спартакіада серед студентів І-І𝖵 курсів коледжу з таких видів:
міні-футбол, волейбол, баскетбол,підтягування, легкоатлетичний крос,
стрільба з пневматичної гвинтівки, перетягування канату, настільний
теніс. Прийняло участь 156 студентів;
·
легкоатлетичний крос присвячений пам’яті керівників
фізичного виховання коледжу Супруну В.М. та Клещенку В.П. , в
якому прийняли участь всі навчальні заклади міста та всі бажаючи
жінки та юнаки. Прийняло участь 136 чоловік.

· волейбольний турнір присвячений Заслуженому тренеру
України, Заслуженому вчителю України Волкову В.М., прийняли
участь чоловічі та жіночі команди Сумській та Чернігівській областей,
жіночі команди Сумській області; Прийняло участь 122 чоловіка.
·
спортивне свято «День здоров’я», присвячене дню
народження Тричі героя І.М.Кожедуба. Приймали участь студенти
коледжу, інститути та школи міста.
· спортивне свято до дня студентів.
Студенти коледжу протягом 2017 року приймали участь:
· в обласній спартакіаді ( І0 місце);
· міській спартакіаді ( І місце);
· міському конкурсі «Ну-мо, хлопці!» (І місце);
· міському конкурсі «Ну-мо, дівчата!» ( ІІ місце)
Наша гордість:
1 Северіна Вероніка студентка гр. ТИ-13
- чемпіонка області серед ВНЗ І-ІІ р.а. з бігу на 1500 м.
2
Залуговська Ольга студентка гр. Кс-14
- чемпіонка області серед ВНЗ І-ІІ р.а. з метання спису
- бронзовий призер області серед ВНЗ І-ІІ р.а. з штовхання ядра.
3 Товстуха Мария студентка гр. ПТ-16
- срібний призер області серед ВНЗ І-ІІ р.а. з метання спису
4 Збірна команда з міні-футболу
- бронзовий призер області серед ВНЗ І-ІІ р.а.
Зроблений поточний ремонт спортивного, тренажерного залів,
роздягалень та коридорів, майданчика з нестандартним обладнанням.
Ремонт покрівлі на ігровому залі.
У жовтні місяці проводився семінар для студентів бажаючих
прийняти участь у судійстві змагань.
Курси підвищення кваліфікації викладачі проходять при
Сумському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти.
Для оздоровлення студентської молоді постійно проводяться лекції,
заняття у спортивних секціях, змагання серед навчальних груп та серед
збірних курсів.
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