
ЗВІТ 

ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» 

Про стан  роботи  з  фізичної  культури  та спорту  за  2016-2017 

навчальний  рік 

        І   Організаційна  робота    

      На  засіданнях  циклової комісії фізичного виховання протягом  

навчального  року  розглядались  питання:  

1. План роботи на 2016-2017 навчальний рік. 

2. Про педагогічну майстерність як запоруку процесу зростання 

викладача, виступили Андріанова А.Є. – голова циклової комісії фізичного 

виховання та викладач Селезньова В.Ю. За підсумками доповіді було 

прийнято рішення застосовувати особистісно-орієнтовний підхід у процесі 

навчання, впровадження в навчальний процес інтерактивних форм і методів 

навчання. 

3. Про підсумки успішності студентів коледжу з фізичної культури 

та фізичного виховання. З цього питання виступили: Хаджиєв В.І. –керівник 

фізичного виховання, Андріанова А.Є. – голова циклової комісії фізичного 

виховання, Селезньова В.Ю. – викладач. За підсумками доповіді постановили: 

показники успішності вважати задовільними, посилити роботу щодо мотивації 

студентів до занять фізичною культурою. 

4. Про методичну роботу викладачів циклової комісії. Викладачами 

циклової було проведено наступну методичну роботу: 

Ольховік І.М. розробив методичні рекомендації «Самостійні заняття 

студентів атлетичичною гімнастикою», методичні вказівки з тренування на 

тренажерах; 

 - Селезньова В.Ю. - методичні розробки «Формування здорового 

способу життя в коледжі», «Фізичні заняття та раціон харчування по групі 

крові»;  

- Прокопенков О.В. – розробив  методичні рекомендації «Практична 

підготовка студентів з настільного тенісу»;  



- Андріанова Г.Є. – реферат «Роль сім’ї у фізичному вихованні 

студентів»;  

- Борисюк В.М. склав картки опитування з предмету «Захист 

Вітчизни», методичні розробки з військового законодавства, статуту ЗСУ, 

воєнної топографії, строєвої підготовки, вогневої підготовки;  

- Лігутіна В.Ф.- картки програмованого опитування з розділу «Перша 

медична допомога при травмах», підготувала повідомлення до педагогічних 

читань «Культура та техніка педагогічного спілкування» і провела на цю тему 

ділову гру, що розмістили на сайті коледжу; повідомлення «Нетрадиційні 

методи навчання».  

5.  Про проведення  постійної  роботи  зі  студентами  щодо  

залучення  до  спортивних  секцій, занять спортом , вести  роз’яснювальну  

роботу  з  метою  збереження  і  зміцнення  здоров’я, масового  залучення  

студентів  до  систематичних  занять  фізичною  культурою  та спортом, 

формування  здорового  способу життя». 

Ольховик І.М. підтвердив свою педагогічну кваліфікацію «спеціаліст 

вищої категорії», Лігутіна В.Ф. підвищила майстерність у Всеукраїнській 

школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології навчання» (НТУ «ХПІ», 

лютий 2017). 

       ІІ  Забезпечення  фізкультурно – оздоровчої  роботи  зі  

студентами  з  ослабленим  здоров’ям; спеціальна медична група. 

      На  початку  навчального  року  студенти  надали медичні  довідки  

про  стан   здоров’я,   згідно з  якими   була  сформована  група  – спеціальна  

медична  група .  В  спеціальній  медичній  групі  8  осіб заняття  проводяться   

раз на тиждень,  студенти    пишуть  реферати, беруть участь в організації та 

проведенні змагань. 

    



ІІІ.  Стан  та  практичні  заходи, щодо  впровадження  фізично – 

оздоровчої  роботи  серед  мешканців  гуртожитків. 

         З  метою  формування  навичок  здорового  способу  життя, 

розвитку  фізичних  якостей, зміцнення  здоров’я  в коледжі працюють  гуртки 

( настільний теніс, шахи, баскетбол, волейбол), більша  кількість  студентів, 

які  мешкають у гуртожитку , відвідують  спортивні  секції  у  коледжі;  

вихователем  гуртожитку  разом  з  викладачами  фізичного  виховання  

проводять бесіди  щодо впровадження   здорового  способу  життя,  

шкідливості паління та  вживання  спиртних  напоїв, систематичні  заняття  

фізичними  вправами. 

         З  метою залучення  студентів  до  занять  спортом Цикловою 

комісією фізичного виховання і Захисту Вітчизни у 2016/2017 навчальному 

році в коледжі були проведені:  

- змагання з настільного тенісу (І місце – Тарасов, група А-31; ІІ місце 

– Чабанюк, група БФ-11; ІІІ місце – Зиньковський, група А-12); 

- змагання з шахів (І місце – Буганов, група Д-12; ІІ місце – Баранов, 

група БС-21; ІІІ місце – Переберін група Д-12); 

-  змагання-конкурс «32 богатиря»: юнаки (І місце – група Б-11; ІІ місце 

– збірна архітекторів і дизайнерів; ІІІ місце –група Б-12), дівчата (І місце –

група Д-11; ІІ місце – група Д-12; ІІІ місце –група Б-12),  

- змагання конкурс «Свято волейболу», де брала участь і команда 

викладачів коледжу (на кубок профспілки ХКБАД).  

Збірна коледжу брала участь в обласній Спартакіаді ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації з таких видів змагань: 

1. Волейбол (дівчата вибороли – ІІІ місце). 

2. Баскетбол (юнаки - ІІІ місце). 

3. Футбол (ІІІ місце). 

4. Настільний теніс (ІV місце). 

5. Шахи 

 

Керівника фізичного  виховання     В.І. Хаджиєв 


