
Учитель  повинен свідомо йти в ногу з сучасністю,  

пройматися й надихатися  силами, що пробудилися в ній.  

 А.Дістервег 

 

З 8 жовтня по16 жовтня 2021 року в коледжі був проведений тиждень 

циклової комісії викладачів фізичної культури та виховання з методикою 

навчання під лозунгом 

«Формування 

здоров'язбережувальної 

компетентності здобувачів 

освіти у контексті всебічного 

розвитку особистості».  

 Зміст заходів передбачав як традиційні форми, так і інноваційні підходи 

щодо активізації роботи викладацького складу  та студентів спеціальності 013 

Початкова освіта, 014 Середня освіта (Фізична культура), 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології).  

Вихованцям запам’ятаються заходи, що були 

запропоновані викладачами циклової комісії. Свою 

креативність студенти проявляють у дайджесті 

мудрість віків «За здоровий спосіб життя»,  складові 

якого розміщують на усіх аудиторіях коледжу.  

 Фото-сушка «Гордість України! Токіо 2020» ознайомила  з чемпіоном та 

призерами XXXІІ Олімпійських ігор.  

Студенти стали активними учасниками вебквесту «Історія олімпійського 

руху». Метою цього дослідження є поглиблення знань із історії Олімпійських 

ігор, становлення та розвиток сучасного 

олімпійського руху, значущість олімпізму для 

суспільства та кожної людини. Розміщення веб-

квесту в мережі дозволяє значно підвищити 

мотивацію студентів на досягнення кращих 



навчальних результатів, проявити свою  пізнавальну та пошукову діяльність. 

V науково-практична  конференція «Здоров᾽я нації – майбутнє України» 

мала за мету стимулювати студентську 

молодь до обговорення актуальної 

проблеми значення  фізичної культури, 

пропаганди здорового способу життя дітей, 

підлітків, молоді та дорослого населення в 

сучасному світі.  

Конференції запам’ятається дружньою атмосферою та співпрацею. Ми в 

котре переконалися, що спільна робота студентів і викладачів розвиває творчий 

потенціал майбутніх фахівців, дає можливість 

застосовувати набуті теоретичні знання на практиці та 

представляти результати власних досліджень. До 

початку конференції  було презентовано  програми-

буклети, збірник матеріалів. 

Доброю традицією є проведення спортивно-

розважального свята "Старти патріотів" серед першокурсниць спеціальності 

«Початкова освіта».  

 

Дівчата у різноманітних конкурсах та естафетах під веселий музичний 

супровід перевіряють свої фізичні здібності. Змагання між студентами 

стимулюють до товариської взаємодопомоги  та взаємоповаги, застосування 

креативних ідей. Під час змагань першокурсниці показують не лише 



спритність, витривалість і фізичну підготовку, а й  вміння працювати у 

колективі, виявляти сильний командний дух. Усіх об’єднувало прагнення до 

перемоги. 

 

Пальму першості в запеклій боротьбі виборола 111 група, ІІ і ІІІ місце у 

студентів 113 та 112 груп. Переможці отримали дипломи та щирі оплески 

присутніх. 

Окремим рядком відзначаємо  

фізкультурно-спортивний фестиваль «Нащадки 

козацької слави»,  що був приурочений дрічниці  

Збройних сил України. Цей традиційний вид 

змагань сприяє формуванню духовних цінностей 

українського патріота: національної свідомості, 

любові до українського народу, його історії, рідної землі, віру в краще 

майбутнє України.  



Доводити, що нинішня юнь є славними нащадками українського козацтва, 

старалися команди  відділення "Технологічна освіта і фізичне виховання". 

Юнаки виборювали перемогу в цікавих конкурсах та естафетах: «Презентація 

команд» (емблема, назва, речівка),  «Як кіт у мішку», «Вперед до фінішу», 

«Перетягування канату», «Герць козацьких джур».  

Цьогорічними переможцями стали: І місце – 331 група, ІІ місце – 321 

група, ІІІ місце – 311 група.  

Фізкультурно-художнє свято переконує всіх глядачів, що в коледжі 

зростають та мужніють гідні майбутні захисники України, які вміють боротися 

до кінця, на яких завжди можна розраховувати у скрутну хвилину.   

 

Шанувальники ігрових видів спорту беруть активну участь у змаганнях. 

Студенти І-ІV курсів відділення «Технологічна освіта і фізична культура» 

радували своїх уболівальників цікавою грою на першість коледжу з футболу.   

Переможцями змагань стала 341 група, 321 група-фіналіст, посіла ІІ місце, ІІІ 

місце - 331 та  311 групи.  



Любителі шахів  та шашок зустрілися у поєдинку 4 х 4 з вихованцями 

ДЮКФП міста Коростишева.  Перемогли студенти, але зустріч за шаховою 

дошкою принесла задоволення та позитивні емоції всім  учасникам шахових 

баталій. 

 

Формування професійної компетентності майбутнього спеціаліста було 

продемонстровано викладачем Жигадло О.М. на показовому занятті з 

волейболу у 331 групі.  Нестандартне обладнання, виконання тестів онлайн, 

висока щільність заняття були продемонстровані викладачем.  

А «родзинкою» тижня 2021-2022 навчального року стали показові виступи 

з воркауту: акробатичні вправи на 



турніках – різні підтягування, віджимання, присідання, тренування пресу, вихід 

силою, підйом з переворотом, віджимання на брусах  та вільні видумані 

елементи на брусах  та вільні видумані елементи. Учасників –  Михайла 

Лівінського (331 гр.), Олександра Сабаша (321 гр.), Данила Лецика (221 гр.), 

Віталія Нішти (311 гр.) активно підтримували куратори, одногрупники і 

прихильники здорового способу життя, і це додавало їм неабияких впевненості 

і завзяття.  

Заключним заходом тижня  циклової комісії викладачів фізичної культури 

та виховання з методикою навчання була методична кав′ярня, де підбиваються 

підсумки проведення 

методичного тижня.   

Досвід проведення 

методичного  тижня  

фізичної культури 

переконливо доводить, що 

на таких заходах краще 

засвоюється навчальний 

матеріал, викладачі та 

студенти отримують 

задоволення від спілкування, творчого пошуку, що закладає надійні професійні 

підвалини для педагогічної діяльності майбутніх спеціалістів у галузі фізичної 

культури і спорту.  

 

 

 

 

 

 


