Додаток 1
Звіт
стан фізичного виховання у Хмельницькому кооперативному торговельноекономічного інституті
станом на 01 липня 2016 року
Кадрове забезпечення: 3 чол., освіта вища спеціальна
Спортивні споруди: фізкультурно-оздоровчий комплекс - 1100 м2
Фінансування:
придбано спортінвентар на суму 12550 грн.
Спортивна робота:
1. Кількість осіб, що займаються у спортивних секціях - 180 чол.
2. Кількість спортивних секцій - 7
Фізкультурно - оздоровча робота:
1. Загальна кількість студентів - 1325 чол.
2. Відвідують заняття з фізичної культури та фізичного виховання -727
3. Звільнені за станом здоров’я - 21 чол.
4. Віднесені до спеціальної медичної групи - 25 чол.
Спортивний клуб відсутній.
Види спорту, які культивуються в навчальному закладі:
- легка атлетика;
- шахи;
- настільний теніс;
- волейбол;
- баскетбол;
- фут зал;
- спортивне багатоборство.
Досягнення:
Спартакіада міста серед ВНЗ І1І-ІУ р.а.:
- легкоатлетичний крос - III місце;
- настільний теніс - 1 місце;
- волейбол -III місце;
- баскетбол - V місце;
- футзал - Хмельницького V місце;
- спортивне багатоборство - IV місце;
- шахи - IV місце.
Загальнокомандне місце - III.
Обласні Спортивні серед ВНЗ III- IV р.а
футзал III місце
настільний теніс IV місце
волейбол (чол.)- IV місце
волейбол пляжний (чол.)- IV місце
легка атлетика IV місце
Загальнокомандне місце- IV місце
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Присвоєння спортивних звань та розрядів:
МСУ - 4 чол.
КМС - 4 чол.
1 р. - 2 чол.
1) Щорічно у ХКТЕІ проводиться проводиться Спартакіада інституту з
культивуючих видів спорту.
2) У 2015-2016 н.р. було проведено масштабні загально-інститутські заходи «Олімпійський тиждень», «Олімпійський урок» із залученням видатних
спортсменів та спортивних журналістів.
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».
3) Загалом у спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах взяли участь 550
студентів навчального закладу. У 2016-2017 році інститут планує продовжувати
брати участь у Спартакіаді місті та області серед ВНЗ II1-IV р.а.

Л.М. Коваль

