
 

10 вересня 2015 року у ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж  

імені І.Я. Франка» проводилися змагання, присвячені  Дню фізичної 

культури і спорту  

 

Програма змагань 

 
Головні судді змагань 

1. Міні-футбол (юнаки) – склад 5 чол. Кушнірчук Ю.М. 

2. Міні волейбол (юнаки) – склад  

    4 чол. 

Корзун В.М.,  

Жигадло О.М. 

3. Шахи Герасимчук С.В. 

4. Легка атлетика. Біг 60м. (2+2), 

естафета 4+80м (4+4) 

Тунік Н.Ц. 

Войналович О.В. 

5. Перетягування канату Полєшко В.А. 

 

 У змаганнях брали участь студенти 311, 321, 331, 341 навчальних груп 

спеціальності «Фізичне виховання» та студенти (команди) інших відділень. 

Переможцями стали : 

- з  міні-футболу – 341 група; 

- з паркового волейболу – 341 група;  

- з легкої атлетики: біг 60м (юнаки) – Слівінський В. (341гр) 

     біг 60м (дівчата) – Павліченко М. (311гр) 

    естафета (4+80м) – 341 група (юнаки) 

    естафета (4+80м) – 311 група (дівчата) 

- з шахів – 231 група 

- з перетягування канату – 341 група 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



До дня працівника освіти 1 жовтня 2015 року в педагогічному коледжі 

проводилися змаганні з легкоатлетичного кросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переможцями змагань стали 

 

І місце – Рой Вікторія 331 група   

ІІ місце - Лакіза Анастасія 341 група   

ІІІ місце – Борецька Олена 142 група  

 

 І місце – Капітула Олександр 341 група 

ІІ місце – Лось Віталій 341 група 

ІІІ місце – Шустовецький Олександр 321 група 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У Коростишівському педагогічному коледжі з 6 по 13 жовтня 2015 року 

проводилися спортивні змагання, приурочені Дню захисника України 

 

Програма змагань 

Вид спорту Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Місце 

проведення 

 

Головний суддя 

змагань 

Футбол (юнаки) –  

8 чол 

 

 

6.10.15 

8.10.15 

13.10.15 

16.30 

16.30 

16.30 

спортивний 

майданчик 

Кушнірчук Ю.М. 

 

Шахи –  

3 чол 

12.10.15 16.00 шахова 

кімната 

(гуртожитку 

коледжу) 

Герасимчук С.В. 

Стрільба  із 

пневматичної 

гвинтівки – 3 чол 

 

 

12.10.15 16.00 стрілецький 

тир 

Корзун В.М. 

 

Матчева зустріч з 

волейболу між 

командами 

студентів та 

викладачів коледжу    

Волейбол 

12.10.15 18.00 спортивний 

зал 

 

Жигадло О.М. 

 

 

За підсумками змагань, присвячених Дню захисника України та 

українського козацтва, визначені переможці та призери у 

загальнокомандному заліку 

Футбол Шахи Стрільба із 

пневматичної 

гвинтівки 

І місце – 341 група 

ІІ місце – 321 група 

ІІІ місце – 241 група 

І місце – 341 група 

ІІ місце – 331 група 

ІІІ місце – 311 група 

І місце – 321 група 

ІІ місце – 311 група 

ІІІ місце – 341 група 

 

Упевненою перемогою студентів закінчилась матчева зустріч з 

волейболу. 



 

 

 



 

 



Цікаво, яскраво проходило спортивно-мистецьке свято на стадіоні 

«Шахтар», присвячене  516 - річниці з Дня першої згадки про місто 

Коростишів. 

До програми свята були включені  захоплюючі змагання з легкої 

атлетики, забіги на призи Гран-прі з участю чемпіонів Європи, світу, майстрів 

спорту міжнародного класу з легкої атлетики та обласні спортивні ігри з 

легкоатлетичної естафети. 

Спортивне свято відкрили заступник голови обласної державної 

адміністрації Я.М.Лагута, начальник управління сім’ї, молоді та спорту 

Житомирської облдержадміністрації С.М.Грець та заступник голови обласного 

відділу Національного  Олімпійського комітету України Л.С.Самунь, начальник 

обласного управління фізичного виховання і спорту МОН України В.Р.Зорнік. 

Кращим студентам-спортсменам  педколеджу довірили підняти Державний 

Прапор України та покладання  квітів до пам’ятника Віктора Баннікова, 

заслуженого майстра спорту з футболу 

Щирими оплесками зустрічали присутні нагородження директора 

педагогічного коледжу В.М.Мороза, заступника директора з виховної роботи 

А.М.Демченко, викладача фізичного виховання О.Я.Мельниченко грамотами 

управління освіти і науки Житомирської обласної адміністрації. 

Напутні передстартові  слова та побажання  нових перемог звучали з уст  

міського голови Миколи Костянтиновича Чиколая.  

В особистій першості  з бігу на 100 м ІІ місце завоював Михайло Сухенко 

(331 гр.),  з  бігу  на 200 м І місце зайняв Максим Федотов (311 гр.), з бігу на 

800 м перше місце у Шустовецького Олександра (321 гр.) 

Успішно виступили і студенти коледжу в складі  збірної команди  

Коростишівського району з легкоатлетичної естафети 4х200 м, де  посіли ІІІ 

місце в обласних спортивних іграх з легкої атлетики - Анастасія Радченко (331 

група), Михайло Чопенко (341 група).  Призерами області  стала і друга 

команда коледжу в складі Лакізи Анастасії, Рой Вікторії, Муравського Віктора 

та Слівінського Вадима  (341 група). 



Незабутні враження залишили у студентів  забіги Гран-прі на призи 

заслуженого тренера України, почесного громадянина  міста Володимира 

Зорніка. У забігу на 400 м з чемпіонкою Європи, майстром спорту 

міжнародного класу Юлією Олішевською випала честь пробігти Вікторії Рой 

(331 група).   Михайлу Чопенко (341 група)  приємно було пробігти у забігу на 

800 м з  чемпіонами України, призерами чемпіонату  світу, майстрами спорту 

Вячеславом Олішевським та Дмитром Гедзюком.  Студенти коледжу стали 

призерами забігів, отримали дипломи  і грошову  винагороду. 

Та найбільшу перемогу святкували дружба  і любов до спорту, що 

надійним містком поєднали  учасників з різних міст і сіл нашої області та 

України. 

    Наталія Тунік,  

викладач  фізичного виховання педколеджу. 

 

 

 



 

 



 

 

 

Учасники Гран-прі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учасники легкоатлетичної естафети 

 


