
 

 

Спорт – це життя! Культ здорового тіла, в якому здоровий дух, завжди був притаманний 

українцям. А тому в Новоушицькому фаховому коледжі ПДАТУ  однією з головних цілей є 

підвищення рівня фізичного і психічного стану студента  до величин, які гарантують стабільне 

здоров’я і сильний дух. Адже завдяки спорту в характері студента з’являється місце для 

спортивної спрямованості. Педагогічним колективом коледжу запроваджено систему заходів, 

спрямованих на збереження здоров’я студентства. Традиційні технології фізкультурно-

оздоровчої роботи впроваджуються поряд із інноваційними. 

   Всім відомо, що найціннішим скарбом для людини є здоров’я, а кращим другом 

здоров’я був і залишається спорт. Доброю традицією стало у  колежанській родині проведення 

декади  фізичної культури і спорту, присвяченого Дню фізкультури та спорту. Метою 

проведеного місячника  було визначено поширення ідей олімпійського руху в Україні, 

активізацію фізкультурно-масової роботи в навчальному закладі, формування у 

молоді  мотивацій до здорового способу життя, виховання студентів на гуманістичних ідеалах 

олімпізму. 

   Розпочався місячник  загальноколежанською  спартакіадою, на якій дирекція та 

студрада відзначили  кращих спортсменів закладу грамотами та подяками, усі присутні   

ознайомилися  із планом проведення  місячника  спорту,  закликали всіх бути небайдужими до 

свого здоров’я та вести здоровий спосіб життя. 

Розмаїття заходів перевершили  усі сподівання та задовільнили усі найвибагливіші спортивні смаки. Аналізуючи 

проведений місячник, хочеться відзначити тісну співпрацю  викладацької та  студентської громад, єдиним цілим, єдиною 

командою всі брали участь у заходах - перемагали та програвали один одному, досягали єдиної мети – Здоровя! Спорт! 

Команда!  

Пропонуємо перелік заходів, які проведені протягом  місячника фізкультури та спорту 2021 року: 



- вело та мотопробіг до Дня  Незалежності  

23.08.2021; 

- участь  членів  мотоклубу GREY LORDS 

у святковій лінійці до 1 вересня; 

- веселі старти за участю студентів нового 

набору 07.09.2021; 

- відкриття спартакіади коледжу 

07.09.2021; 

- легкоатлетичні змагання з бігу, 

штовхання ядра,стрибків.08.09.2021; 

- «Старти надій» між студентами перших - 

третіх курсів 09.09.20121; 

- змагання з багатоборства спільно з  

ДЮСШ до Дня Фізичної Культури  10.09.2021; 

- мотопробіг Нова Ушиця - Вінниця за 

участі викладачів коледжу11.09.2021; 

- легкоатлетичний крос серед студенті 

першого курсу  13.09.2021; 

- змагання  жіночих команд  з волейболу 

серед студентів 14.09.2021; 

- Олімпійський урок за участю 

олімпійських чемпіонів 2014 року; 

- участь у відкритому районному  турнірі з армреслінгу 19.09.2021; 

-  загальноколежанський легкоатлетичний крос для студентів та працівників.   

Загальна кількість учасників у заходах становить 300 осіб. Студенти та викладачі  продемонстрували свої спортивні 

здібності, техніку виконання фізичних вправ, згуртованість, дружбу. Декада  була насичена, цікава та змістовна. Побажаємо  

усій студентсько-викладацькій родині успіху в подальших спортивних звершеннях, адже спортивне життя коледжу  не 

обмежується двома тижнями, попереду у кожного нові звершення та перемоги! 


