ЗВІТ
ПРО СТАН ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ
КООПЕРАТИВНОМУ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ІНСТИТУТІ
на 2015-2016 н.р.
Спорт та здоровий спосіб життя – це головні запоруки здоров’я нації.
Фізичне виховання за заняття спортом посідають чільне місце у освітньому
процесі, виховній роботі зі студентською молоддю Хмельницького кооперативного
торговельно-економічного інституту (далі – ХКТЕІ) та коледжу ХКТЕІ.

У 2015-2016 н.р. заняття з фізичного виховання проводились з урахуванням
рекомендаційного листа МОН України від 25.09.2015 р. №1/9-454.
Основними завданнями фізичного виховання у Хмельницькому кооперативному
торговельно-економічному інституті визначено:

підвищення функціональних можливостей організму засобами фізичної
культури;

сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок,
покращення розумової і фізичної працездатності;

формування думки про систематичні заняття фізичними вправами з
урахуванням особливостей їх майбутньої професії, фізичне самовдосконалення та
здоровий спосіб життя;

отримання студентами необхідних знань, умінь та навиків у галузі фізичної
культури з метою профілактики захворювань, відновлення здоров'я та підвищення
професійної працездатності;

використання засобів фізичної культури в лікувально-профілактичній
діяльності;
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оволодіння методами визначення фізичного стану та самоконтролю;

виховання
організаторських
навиків, особистої
гігієни та загартовування організму;

уміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової гігієнічної
гімнастики;

виховання патріотичних, морально-вольових і естетичних якостей;

удосконалення спортивної майстерності студентів та учнів, що займаються
обраними видами спорту.


Загальна характеристика організації фізичного виховання
та занять спортом у ХКТЕІ
Якісне проведення занять з фізичного виховання, роботу секцій забезпечує
сучасний спортивно-оздоровчий комплекс площею 1305 м2 – центр фізичної культури і
спорту, здоров’я та краси. Приміщення ФОКу також слугує місцем проведення щорічних
міських та обласних Спартакіад, змагань, турнірів, у тому числі - міжнародних.

Традиційно, починаючи з 2011 року, на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу
ХКТЕІ проводився Міжнародний турнір з боксу серед молоді пам’яті Євгена
Кужельного. Сааме на базі ФОКу ХКТЕІ кілька років поспіль проводились всеукраїнські
та міжнародні чемпіонати з гирьового спорту.
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Щорічно у ХКТЕІ проводиться «Олімпійський тиждень», яким передбачено
спортивні змагання на першість інституту з футзалу, настільного тенісу, шахів, а також
«Олімпійський урок» із залученням спортивним журналістів та видатним спортсменів
минулих років.
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Традиційно до Дня Збройних сил України проводиться спортивне свято «Козацькі
забави», в якому беруть активну участь студенти та викладачі коледжу інституту та
інституту.
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Студенти ХКТЕІ мають змогу займатись у спортивних секціях, які працюють на
добровільних, безоплатних засадах. У навчальному закладі працюють секції з таких
видів спорту:
1. Футзал;
2. Волейбол (юнаки/дівчата);
3. Баскетбол (юнаки/дівчата);
4. Настільний теніс;
5. Легка атлетика;
6. Силове багатоборство;
7. Шахи.

Увага до фізичного виховання і спорту у ХКТЕІ – це не данина моді, це –
системна традиція, зумовлена глибоким усвідомленням тези: «Здорова нація –
сильна держава».
Починаючи з 80-х років минулого століття збірні команди тодішнього
кооперативного технікуму – постійні учасники міської Спартакіади студентів ВНЗ I-II
р.а. з 8-10 видів спорту, щороку є переможцями та призерами міських та обласних
змагань.
Нижче IIІ місця у загальному заліку технікум (згодом – колледж, а з 2008 року інститут) не займав.
ЗАВЕРШУЄТЬСЯ 2015-2016 Н.Р. ЯКИМ ВІН БУВ І ЯКІ СПОРТИВНІ
ЗДОБУТКИ ПРИНІС ДО ЗАГАЛЬНОЇ СКАРБНИЦІ ДОСЯГНЕНЬ ХКТЕІ?
Викладання фізичного виховання в інституті забезпечує циклова комісія
загальноосвітніх дисциплін, яку очолює справжній ветеран педагогічної ниви,
досвідчений викладач і тренер із майже сорокарічним стажем роботи зі студентською
молоддю Володимир Миколайович Севастьянов.
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У освітньому процесі ХКТЕІ, процес фізичного виховання студентів здійснюється
за традиційною та професійно-зорієнтованою моделями навчання, яка передбачає
обов’язкове включення академічних занять з фізичного виховання студентів ОКР
«Молодший спеціаліст», «Бакалавр» в тижневий розклад занять.
Викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» здійснюється відповідно
до навчальних планів в обсязі і визначених в них кредитів ECTS за кожним напрямом
підготовки. Відповідно до програми, викладачами розроблені навчальні та робочі
програми на поточний навчальний рік. Для забезпечення самостійної роботи студентів
розроблені методичні вказівки та рекомендації, індивідуальні завдання.
Система організації фізичного виховання в інституті включає проведення
секційних занять за видами спорту, які культивуються в навчальному закладі.
Керівництво спортивними секціями та самостійною роботою включено до
індивідуального плану роботи викладача.
Процес фізичного виховання студентів здійснюється у відповідності до
нормативно-правової бази та ректорських наказів: «Про затвердження Положення
спортивно-масових та виховних заходів», «Про зарахування студентів за станом здоров’я
до медичних груп», «Про заохочення студентів ХКТЕІ».
Згідно з матеріально-технічною базою інституту, для забезпечення викладання
фізичного виховання пріоритетною визначено змішану базову модель, яка поєднує
традиційну та професійно-зорієнтовану.
Застосована змішана модель організації фізичного виховання забезпечує належний
рівень фізичної підготовки майбутніх фахівців за відповідними напрямами навчання і
відповідає основному завданню – це здоров’я студентів, залучення студентської молоді
до систематичних занять фізичною культурою, пропаганді здорового способу життя.
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Спортивна діяльність та досягнення студентів секцій спортивного виховання
у 2015-2016 н.р.
У ХКТЕІ щорічно проводиться Спартакіада інституту з культивуючих видів
спорту. Визначаються кращі команди та спортсмени.
Інститут приймає активну участь у Спартакіаді міста серед ВНЗ III-IV р.а., а також
у обласних Спортивних іграх серед вищих навчальних закладів типу: університет,
академія, інститут 2016 р.
У Спартакіаді міста серед ВНЗ III-IV р.а. 2015-2016 навчального року прийняли
участь дев’ять навчальних закладів міста Хмельницького. Представники збірної команди
ХКТЕІ, як завжди дотримуючись прекрасної традиції – досягнення олімпійських вершин,
продемонстрували найкращі результати.
Збірна команди з настільного тенісу здобула почесне I місце.
Переможцями стали:
Будник Денис - гр. СКБФК-21
Акімов Вадим – гр.. СКБМГ-21
Галецька Інна – гр. Ф-932

Ці студенти вразили присутніх тонким відчуттям техніки і гармонії настільного
тенісу, своєю професійною майстерністю у цьому виді спорту.
Збірна команда з легкоатлетичного кросу, продемонструвавши волю до
перемоги здобула почесне III місце, поступившись досвідченим спортсменам Академії
прикордонних військ та Хмельницького національного університету.
Збірна команда з волейболу (чоловіки) у запеклій боротьбі, з вищезгаданими
командами, здобула почесне III місце.
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Загалом, за результатами семи видів спорту Спартакіади міста серед ВНЗ IIIIV р.а., ХКТЕІ третій рік поспіль здобуває почесне III загальнокомандне місце.
У Обласних Спортивних іграх серед вищих навчальних закладів типу: університет,
академія, інститут 2016 р. прийняли участь вісім навчальних закладів області.
Збірна команда ХКТЕІ з футзалу, продемонструвавши майстерність та жагу
до перемоги здобула почесне III місце.
Збірні команди з настільного тенісу, волейболу (чоловіки), легкої атлетики та
пляжного волейболу (чоловіки) здобули почесні IV місця, що дало у загальному
заліку здобути у обласних Спортивних іграх IV місце.
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Зведену інформацію щодо спортивних досягнень студентства ХКТЕІ подано у
таблиці 1.
Таб. 1. Інформація про стан фізичного виховання у Хмельницькому кооперативному
торговельно-економічного інституті
станом на 01 липня 2016 року
№
Показник
Зміст показника
Примітка
з/п
Кадрове забезпечення:
3 викладача,
1.
освіта вища
Спортивні споруди
Фізкультурно-оздоровчий
2.
комплекс площею 1305 м2
Фінансування
Упродовж навчального року
3.
придбано спортінвентар на суму
12550 грн.
Спортивна робота:
4.
кількість осіб, що займаються у
4.1.
спортивних секціях
180
Кількість спортивних секцій
4.2.
7
5.

Фізкультурно
робота:

5.1.

Відвідують заняття з фізичної
727 осіб
культури та фізичного виховання
Звільнені за станом здоров’я
21 осіб
Віднесені
до
спеціальної
25 осіб
медичної групи
Види спорту, які культивуються в навчальному закладі:
легка атлетика;
шахи;
настільний теніс;
волейбол;
баскетбол;
футзал;
спортивне багатоборство.
Спартакіада міста серед ВНЗ
III-IV р.а.:

5.2.
5.3.
6.

7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

–

оздоровча

легкоатлетичний крос
настільний теніс
волейбол
баскетбол
футзал
спортивне багатоборство
шахи

загальна кількість студентів –
1325 осіб

III місце;
I місце
III місце
V місце
V місце
IV місце;
IV місце.
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8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.

Загальнокомандне місце –
Обласні спортивні змагання
серед ВНЗ III- IV р.а.
футзал
настільний теніс
волейбол (чол.)
волейбол пляжний (чол.)
легка атлетика

III.

Загальнокомандне місце
Присвоєння спортивних звань
та розрядів:

IV місце
МСУ – 4 чол.
КМС – 4 чол.
1 р. – 2 чол.

III місце
IV місце
IV місце
IV місце
IV місце

Таким чином, студенти-спортсмени ХКТЕІ продемонстрували високі
спортивні досягнення, поступившись у першості національним, державним ВНЗ
області, у тому числі тим, хто здійснює фахову підготовку за напрямом «фізичне
виховання».
Запорука успіхів наших успіхів – потужна матеріально-технічна база,
ефективна система мотивації студентів-спортсменів, що поєднує матеріальні та
моральні заохочення та дух перемоги і єдності, який є притаманним ХКТЕІ.
У 2015-2016 н.р традиційно було проведено масштабні загальноінститутські
заходи - «Олімпійський тиждень», «Олімпійський урок» із залученням видатних
спортсменів та спортивних журналістів Хмельниччини.
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Яскравим поєднанням національно-патріотичного виховання та демонстрації
спортивних здобутків стало свято-змагання «Козацькі забави», присвячене Дню
захисника Вітчизни.

У квітні 2016 року команда ХКТЕІ прийняла участь у обласному етапі
Всеукраїнської гри «Сокіл-Джура».
Загалом у спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах взяли участь 550
студентів навчального закладу.
У 2016-2017 році спортивні об’єднання інституту активно працюватимуть у
традиційних та нових напрямах роботи, братимуть участь у Спартакіаді міста та області
серед ВНЗ III-IV р.а., претендуючи на чергові значимі результати.
Ми щиро пишаємося когортою успішних студентів-спортсменів, які своїми
здобутками звеличують славу України, Хмельниччини та ХКТЕІ.
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Інформація щодо особистих досягнень студентів-спортсменів
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Дундуа Міріан Зурабович, студент товарознавчо-комерційного відділення
Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького кооперативного торговельноекономічного інституту, майбутній товарознавець.
1 місце чемпіонату України з кікбоксингу серед юніорів (березень 2014 р., м. Київ).
2 місце чемпіонату України з кікбоксингу серед дорослих (грудень 2014 р.,
м. Хмельницький).
2 місце чемпіонату України з
кікбоксингу WAKO (27-29 березня 2015,
м. Хмельницький).
Волков Віталій Сергійович, студент
фінансово-економічного відділення
Хмельницького кооперативного коледжу
Хмельницького кооперативного торговельноекономічного інституту, майбутній бухгалтер.
2 місце (багатоборство на спині)
Всеукраїнського турніру з плавання пам’яті
Гері В.А. ( 09 по 11 квітня 2014 року).
1 місце (100 м на спині) відкритого
чемпіонату Хмельницької області з плавання
(15-16 жовтня 2014 року).
2 місце (50 м на спині) відкритого
чемпіонату Хмельницької області з плавання (15-16 жовтня 2014 року).
2 місце (200 м на спині) відкритого чемпіонату Хмельницької області з плавання
(15-16 жовтня 2014 року).
Свідоцтво про присвоєння 1 спортивного розряду з плавання (від 30 травня 2014
року).
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Чубатов Сергій Ігорович, студент
факультету управління і підприємництва
Хмельницького кооперативного торговельноекономічного
інституту,
майбутній
товарознавець.
1 місце у обласному етапі Відкритого
чемпіонату з кікбоксингу (Хмельницькій
обласний
центр
фізичного
виховання
учнівської молоді, 22 березня 2015 р.).

Черняк Назар Олександрович, студент фінансово-економічного відділення
Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького кооперативного торговельноекономічного інституту, майбутній фінансист.
ІІІ місце Кубку Хмельницької області з бойового
самбо серед молодших юнаків, юніорів і чоловіків
(березень 2015 р., Хмельницький).
І місце у Всеукраїнському турнірі зі змішаних
єдиноборств ММА пам’яті Героя України Івана
Городнюка (27-28 червня 2015 р., м. Березне Рівненської
обл.).
І місце у Відкритому чемпіонаті Хмельниччини зі
змішаних єдиноборств ММА серед юнаків і юніорів
(червень 2015 р.).
Дядьо Христина Андріївна, студентка фінансовоекономічного відділення Хмельницького кооперативного
коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту,
майбутній маркетолог.
У 2014 Христина стала чемпіонкою України серед юніорів (лютий, Трускавець) та
посіла 5 місце на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді та юніорок (2014 р.).
Здобула срібло на Всеукраїнському турнірі найсильніших боксерів України серед
жінок, молоді та юніорок пам’яті заслуженого тренера України Валерія Дем’янова
(2014 р.).
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Будник Денис Сергійович, студент факультету
економіки та маркетингу Хмельницького кооперативного
коледжу Хмельницького кооперативного торговельноекономічного інституту, майбутній фінансист.
ІІ місце з настільного тенісу (командний залік) в
Спартакіаді міста серед ВНЗ ІІІ-ІV р.а. (2014-2015 рр.).
І місце у відбірковому чемпіонаті Хмельницької
області з настільного тенісу (м.Хмельницький, березень
2013 р.).
Окрім того, у 2011 р. здобув нагороду «10 кращих
спортсменів ДЮСШ № 3».

(На фото – другий ліворуч, біля тренера Андрія
Чумакова)
Кузьменчук Павло Сергійович, студент товарознавчо-комерційного відділення
Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького кооперативного торговельноекономічного інституту, майбутній товарознавець.
Майстер спорту України.
Срібний призер Чемпіонату України з боксу серед молоді (м. Хмельницький,
травень 2015 р.).
Здобув «срібло» на Міжнародному турнірі з боксу у м. Тульча, Румунія (червень,
2015 р.).
Станом на сьогодні, в складі молодіжної збірної України приймає участь в
міжнародному турнірі "Золоті Рукавички" (м. Субботиця, Сербія).
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Куля Валерія Олександрівна, студентка товарознавчо-комерційного відділення
Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького кооперативного торговельноекономічного інституту, майбутній товарознавець.
І місце Кубку України з кікбоксингу серед молоді "ВАКО" (м. Хмельницький, 1315 грудня 2014 р.).
ІІ місце у Фіналі Кубку України з ушу-саньшоу (м. Херсон, 15-17 листопада 2014
р.).
І місце у Відкритому Фіналі Кубку Вінницької Області з ушу-саньшоу
(смт.Ладижин, 26 жовтня 2014 р.).
І місце Кубку України з кікбоксингу ВАКО (м. Хмельницький, 16-17 грудня 2014
р.).
Приєднуйтесь до нашої успішної, красивої спортивної команди – команди
ХКТЕІ!

