
Звіт про спортивно-масову роботу в Чернівецькому індустріальному коледжі. 

Головною метою фізкультурно- оздоровчої роботи є: 

-збереження та зміцнення здоров`я ; 

-підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання; 

-оптимізація управління фізичного виховання студентської молоді; 

- формування у студенів навичок здорового способу життя; 

- збільшення рухової активності студентів; 

-активізація спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи; 

-залучення студентів до систематичних занять фізкультурою та спортом; 

-формувати прикладні навички у майбутнього спеціаліста з різних галузей 

виробництва. 

      Організація навчального процесу з фізичного виховання в навчальному закладі 

здійснюється згідно навчального плану з фізичного виховання. Викладачі фізичного 

виховання стараються знайти індивідуальний підхід до студентів. У навчальному закладі 

працюють 4 викладачі з фізичного виховання. 

На  навчальний рік було заплановано: 

-провести Спартакіаду коледжу 

-взяти участь у обласних Спортивних ігор серед студентської молоді. ВНЗ I-II 

рівнів акредитації. 

Провести День здоров`я 

День козацтва 

Студенти коледжу брали участь у турнірі з міні-футболу присвяченому Дню міста. 

В благодійному турнірі з міні-футболу до Дня Святого Миколая. 

У навчальному закладі працюють секції з легкої атлетики, спортивного 

орієнтування, волейболу, атлетизму. 

Кожного року проводиться перевірка фізичної підготовленості населення України, 

студенти нашого коледжу також проходили тести з фізичної підготовленості. Тести 

проводились на стадіоні «Буковина» при комісії з навчального закладу. Дані 

передаються в Обласне управління з фізичної культури і спорту. 

Студенти коледжу успішно виступають на обласних змаганнях, а саме:  

- Шахи(юнаки) – І місце; 

- Баскетбол (дівчата) – ІІІ місце; 

- Футбол (юнаки) – ІІІ місце; 

- Армреслінг  (юнаки) – ІІ місце. 



Також студенти беруть участь у турнірах по футболу, баскетболу, волейболу, 

легкоатлетичних забігах де теж досягають успіху: Легкоатлетичний забіг: призові місця у 

дівчат; міні-футбол до Дня міста – ІІІ місце; кубок фінансиста – І місце. 

У навчальному закладі є спеціально-медичні групи зі студентами. До кожного 

студента з цієї групи ведеться індивідуальний підхід. 

За 2019 рік студенти коледжу досягли великих успіхів у спорті, а саме: стали 

чемпіонами у Спартакіаді серед коледжів. 

Студенти коледжу брали участь у Чемпіонатах України серед студентів І-ІІ р.а. по 

волейболу, баскетболу, футболу. 

Також студенти коледжу захищають честь України на Міжнародних змаганнях: 

рукопашний бій – призери Європи; армреслінг – чемпіон світу.    

 


