
ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ 

Викладачі комісії фізичної культури та виховання з методикою викладання 

постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки 

аудиторної, але і позааудиторної роботи, шляхів виховання громадянської 

позиції, любові до 

обраної професії, 

формування професійної 

майстерності. І як 

результатом цього 

пошуку є тижні циклової 

комісії викладачів, які 

вже стали традиційними в коледжі. 

З 8 жовтня по 13 жовтня 2020 року в коледжі був 

проведений традиційний методичний тиждень 

комісії. План заходів був насичений та змістовний. 

Незважаючи на те, що заплановані заходи не всі були 

проведені у зв᾽язку із запровадженням у коледжі 

дистанційного навчання, тиждень видався напрочуд 

цікавим.  

Свою креативність студенти проявили у 

дайджесті "Мудрість віків «Рухова активність – 

запорука здорового способу життя», складові якого було розміщено на дверях 

аудиторій 

Фото-сушка «О, Спорт! Ти – мир!» 

познайомила з цікавими, корисними та 

неймовірними фактами  спорту.   

    У конкурсі стіннівок «Мій вибір – 

фізична культура і спорт» кращими 

визнані роботи студентів 112 та 331 груп.   

 

http://korpk.org.ua/uploads/Besedovska/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97/tuzden%20komisii%20tynik%204.12.17.pdf
http://korpk.org.ua/uploads/Besedovska/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97/tuzden%20komisii%20tynik%204.12.17.pdf
http://korpk.org.ua/uploads/Besedovska/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97/tuzden%20komisii%20tynik%204.12.17.pdf


        Студенти коледжу спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) 

були активними учасниками вебквесту «Історія міжнародного спортивного та 

олімпійського рухів». Метою цього дослідження було поглиблення знань із 

історії Олімпійських ігор, становлення та розвиток сучасного олімпійського 

руху, значущість олімпізму для суспільства та кожної людини, поглиблення 

знань студентів із дисциплін фахової підготовки.  

        Розміщення вебквесту в мережі дозволило значно підвищити мотивацію 

студентів на досягнення кращих навчальних результатів, проявити свою 

пізнавальну та пошукову діяльність. 

        ІV науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт і культура 

здоров’я» мала за мету стимулювати студентську молодь до обговорення 

актуальної проблеми значення фізичної культури дітей, підлітків, молоді та 

дорослого населення в сучасному світі.  

  

Конференція запам’яталася дружньою атмосферою та співпрацею. Вона 

показала, що співпраця студентів і викладачів розвиває творчий потенціал 

майбутніх фахівців, дає можливість застосовувати набуті теоретичні знання на 

практиці та представляти результати власних досліджень.  

Сповнені вражень від почутого і побаченого, учасники зібрання  мали 

бажання на подальші наукові дослідження та зустрічі на наступних 

конференціях. 

Захоплюючими були квест-змагання «Шлях до перемоги». Учасники 

змагань – студенти І-ІV курсів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична 



культура). 

          

Команди випробували свої сили в різноманітних етапах станцій «Будь 

уважним», «Баскетбольна», «Спортивний ерудит», «Витримка», «Руфери», 

«Танці по колу». Переможці змагань визначалися за максимальною кількістю 

балів нарахованих на станціях. 

 

.  

Під час змагань команди показали не лише спритність, вправність, фізичну 

підготовку, креативність, а й вміння працювати в колективі, виявили сильний 

командний дух. Усіх об’єднувало щире прагнення до перемоги.  



 

Пальму першості в запеклій боротьбі виборола команда 331 групи. Друге 

місце завоювали студенти 341 групи, третіми були студенти 311 групи. 

Переможці отримали грамоти та щирі оплески присутніх. Багато позитивних 

емоцій, заряд бадьорості та гарного настрою отримали всі учасники змагань. 

 

Шанувальникам ігрових видів спорту було цікаво спостерігати за 

змаганнями паркового волейболу між командами змішаними навчальних 

груп спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). 

  



Студенти груп порадували своїх уболівальників грою. Між командами 

тривала напружена боротьба. Щирими оплесками зустрічали присутні 

нагородження: І місце виборола команда 341 групи, ІІ-ге – 331 група, ІІІ-тє- у 

команди 311 групи.    

 

Чітко сплановані та якісно підготовлені й проведені заходи тижня 

допомагають забезпечити умови для виявлення і розвитку творчої активності та 

зацікавленості студентів, сприяти формуванню їх наукового світогляду, 

поглибити знання і цим самим підвищити інтерес до навчання.  

 

Проведені заходи тижня свідчать про те, що творчий пошук викладачів, 

однаково закоханих у свою професію, але таких різних за підходами до 

навчально-виховної діяльності стає гарним результатом і запорукою розвитку 

творчих нахилів як студентів, так і самих викладачів.  

                                 Тунік Н.Ц., голова циклової комісії викладачів  

                            фізичної культури  та виховання з методикою навчання. 


