План
проведення заходів у рамках тижня циклової
комісії викладачів фізичної культури і виховання
з методикою навчання
04.12.2017 – 08.12.2017
Мета і завдання:
-

обмін педагогічним досвідом викладачів

фізичного виховання;
-

сприяти

розвитку

творчого

потенціалу

викладачів та студентів коледжу;
- залучення студентської молоді до активних занять фізичною культурою і
спортом.
Програма тижня:
- проведення відкритого заняття та пробних уроків;
- проведення науково-практичної конференції, веб-квесту;
- проведення фізкультурно-художнього свята, спортивних змагань, турнірів.
Учасники:
- викладачі циклової комісії фізичної культури та виховання з методикою
навчання;
- студенти відділень «Технологічна освіта і фізичне виховання», «Початкова
освіта»
Дата

Назва заходу

04.12
Засідання циклової комісії
(понеділок) викладачів фізичної культури і
виховання з методикою навчання
на тему: «Актуальність та
перспективи фізичного виховання
в умовах сьогодення»
04.12
Виставка-презентація «Спорт,
(понеділок) фізична культура, здоров’я».
Веб-квест. Тема. «Історія
міжнародного спортивного та
(понеділок) олімпійського рухів»
04.12
Матчева зустріч з волейболу між
(понеділок) командами студентів коледжу та
учнями-спортсменами
04.12

Учасники

Місце, час
проведення

Викладачі
фізичного
виховання

Ауд.№9

Студенти
311-341 груп

Коридор
спортзалу

Студенти
коледжу
Тренери,
студенти,
гімназисти

Відповідальний
Корзун В.М.
Тунік Н.Ц.

Тунік Н.Ц.
Войналович О.В.

Спортзал
коледжу
16.00

Корзун В.М.

Черняхівської гімназії
05.12
(вівторок)

Спортивні змагання «Старти
патріотів»

Студенти 111113 групи

05.12
(вівторок)

Змагання з шахів та шашок
«Без бажання все важке, навіть
найлегше» Г.Сковорода

05.12
(вівторок)

Пробний урок. Тема: «Школа
культури рухів з елементами
гімнастики»
Формування професійної
компетентності майбутнього
спеціаліста.
Навчальне заняття з фізичної
культури. Тема. Гімнастика
Фізкультурно-художнє свято
«Козацька моя Україна»,
приурочене річниці Збройних сил
України

Викладачі,
Шахова
студенти кокімната
леджу, тре16.30
нери, вихованці
ДЮСШ
м.Коростишева
Студентка 142
3-й урок,
групи
гуманітарна
Бенедисюк О.О. гімназія №5
Студенти
10.20-11.40
112 групи
Спортивний
зал

06.12
(середа)

06.12
(середа)

07.12
(четвер)

07.12
(четвер)
07.12
(четвер)

08.12
(п’ятниця)
08.12
(п’ятниця)

Науково-практична конференція
«Фізичне виховання, спорт і
культура здоров’я у сучасному
суспільстві»
Пробний урок.
Тема. Волейбол. Техніка гри
Матчева зустріч з волейболу
(дівчата) між командами
педколеджу та Житомирським
коледжем бізнесу і права
Підсумок веб-квесту. Тема.
«Історія міжнародного спортивного та олімпійського рухів»
Засідання циклової комісії.
Обговорення результатів
проведення тижня фізичної
культури і спорту.

Спортивний
зал

Жигадло О.М.
Коберник Н.В.
Герасимчук С.В.

Войналович О.В.
Коберник Н.В.

Студенти
ІІІ-IV курсів
«Технологічна освіта і
фізичне
виховання»
Викладачі,
студенти
коледжу

16.30
Спортивний
зал

Войналович О.В.,
Корзун В.М.

Ауд. №9
15.30

Мельниченко О.Я.

Студент
341 групи
Сивоконенко О.Ю.
Тренери,
студенти
коледжів

3-й урок
гуманітарна
гімназія №5

Корзун В.М.

12.00
Спортивний
зал

Жигадло О.М.

Войналович О.В.
Викладачі
фізичного
виховання

Ауд. №9

Викладачі
фізичного
виховання.

З 4 грудня по 8.12.2017 року у коледжі був проведений тиждень циклової комісії
викладачів фізичної культури та виховання з методикою навчання

на тему:

«Актуалізація та перспективи фізичного виховання в умовах сьогодення».
Зміст заходів передбачав як традиційні форми, так й
інноваційні

підходи

викладацького

щодо

складу

та

активізації
студентів

роботи
відділень

«Технологічна освіта і фізичне виховання» та «Початкова
освіта».
У рамках проведення тижня циклової комісії фізичної культури і виховання з
методикою навчання була впроваджена нова форма активізації навчальної діяльності
студентів спеціальності «Фізичне виховання» - Веб-квест.
Веб-квест - одна із найбільш ефективних моделей використання Інтернета в
навчальному процесі.
Веб-квест - проблемне завдання, для виконання якого використовуються
інформаційні ресурси Інтернету.
Участь у веб-квестах сприяє розвитку: умінь використовувати інформаційні
технології; навичок пошуку необхідної інформації в Інтернеті; дослідницьких і
творчих здібностей; мислення, аналізу та оцінки великого обсягу інформації;
конкурентності,

лідерських

якостей;

мотивації

до

процесу

здобуття

знань;

відповідальності за результати діяльності.
Завдання Веб-квесту дали можливість поглибити знання з дисципліни історія
фізичної культури. У квесті взяло участь 18 студентів 341 групи.
Четвертокурсники проходили завдання, які висвітлювали історію виникнення та
відродження Олімпійських ігор.
Переможці Веб-квесту: Хабаров Єгор, Прищепа Богдан, Сивоконенко Олександр,
Бондарчук Микола, Ліберда Владислав.
У цікавій спортивній боротьбі відбулися матчеві зустрічі з волейболу та шахів.
Безкомпромісна гра між волейбольною командою юнаків коледжу та учнямиспортсменами Черняхівської

гімназії завершилася за партіями з рахунком 3:2

перемогою студентів. За явною перевагою наших дівчат відбулася зустріч між

командами педколеджу та студентками Житомирського коледжу бізнесу і права
(рахунок 3:0).

Любителі шахів та шашок зустрілися в поєдинку між викладацько-студентською
командою коледжу та тренерами і вихованцями ДЮКФП м.Коростишева. Перемогли
гості, але зустріч за шаховою дошкою принесла задоволення та позитивні емоції всіх
учасникам шахових баталій.

Захопливо і

цікаво відбулися

змагання «Старти патріотів» за участю
першокурсників відділення «Початкова
освіта».
фізичну

Дівчата

показали

підготовку,

належну

колективне

прагнення до перемоги.
Найкращими виявилися студенти
111 групи (куратор Савіна М.В.)
Усі учасники отримали грамоти та щирі оплески присутніх.
6 грудня 2017 року у спортивній залі коледжу пройшло фізкультурно-художнє
свято «Козацька моя Україна», приурочене Дню Збройних сил України. Організатори
свята – 321 група (відповідальна Войналович О.В.).
У конкурсній програмі взяли участь юнаки відділення «Технологічна освіта і
фізичне виховання». Конкурси проходило у святковій та дружній атмосфері. Юнаки
показали свою силу, витривалість, спритність,

швидкість, винахідливість та

згуртованість команд. Під час проведення конкурсів, змагань панувала атмосфера
патріотичного піднесення, національної гордості за свій народ, його історія та віру в
майбутнє України.

Перший конкурс "Візитка"

«Козацька естафета»

«Рота – підйом!»

«Підірви об’єкт»

«Мінне поле»

«Хто я?»

«Силачі»

«Влучний постріл»

«Гурт – єдина сила»

Фізкультурно-художнє свято «Козацька моя Україна» переконало всіх глядачів,
що у коледжі зростають та мужніють достойні майбутні захисники України, які
вміють боротися до кінця, на яких завжди можна розраховувати у скрутну хвилину.
Підсумки фізкультурно-художнього свята «Козацька моя Україна»
1 місце – 341 група «Отамани».
2 місце – 321 група «220»
3 місце – збірна команда «Орли» спеціальності «Технологічна освіта»

06.12.2017 викладач фізичного виховання Коберник Н.В. провела зі студентами
112 навчальної групи спеціальності 013 Початкова освіта відкрите заняття на тему
«Гімнастика».
Реалізація завдань заняття відповідала етапу навчання, викладач вдало здійснила
добір підготовчих і підвідних вправ, ефективно використовувала практичні і наочні
методи навчання. Заняття проведено на достатньому теоретичному та методичному
рівні.

На занятті використані різні методи організації студентів: фронтальний, змінний,
потоковий, одночасний метод виконання вправи.
Виконання певних вправ проведено у групах, потоком.
Показ вправ супроводжувався поясненням. Вправи виконувались за командою
або розпорядженням. Використано метод підвідних вправ, розучування вправи по
частинах та в цілому
Виконання вправ з основної гімнастики по станціях

Практичні методи та методичні прийоми навчання вправ

Лазіння по канату в 3 прийоми

Ознайомлення з технікою виконання акробатичних вправ

Оцінення фізичної підготовки студентів
(контрольний норматив – піднімання тулуба в сід з положення лежачи).

Високу

методичну

підготовку,

професійну

компетентність

майбутнього

спеціаліста під час проведення пробних уроків продемонстрували студентка 142 групи
Бенедисюк О. (методист Войналович О.В.), та студент 341 групи Сивоконенко О.
(методист Корзун В.М.). Присутні викладачі та студенти відзначили теоретичну та
рухову підготовку майбутніх фахівців, уміння вдало реалізовувати завдання уроку та
спрямовувати учнів на подальше фізичне самовдосконалення.
7 грудня 2017 року відбулася науково-практична конференція «Фізичне
виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві», присвячена 10-ти
річчю відкриття спеціальності «Фізичне виховання». Організатор конференції
Мельниченко О.Я. створила чудову можливість для презентації результатів
досліджень, що були проведені студентами в галузі фізичної культури і спорту.
Науково-практична конференція мала за мету стимулювати студентську молодь
щодо обговорення актуальних наукових проблем з фізичного виховання, спорту і
культури здоров'я у сучасному суспільстві.
Програма конференції складалася з трьох секцій:
1 секція. «Теоретико-методичні основи фізичного виховання».
2 секція. «Актуальні проблеми професійної підготовленості майбутніх
фахівців».
3 секція. «Сучасні технології та інновації в професійних закладах освіти».
Для викладачів і студентів, для всіх, хто прагне наукового пошуку участь у
конференції була чудовою можливістю поспілкуватися із фахівцями галузі, знайти
однодумців й позмагатися у наукових доказах.

Участь у науково-практичній конференції взяли студенти спеціальності Фізичне
виховання: Лозовік О., Дмитрук В., Бородавка Б, Артеменко М, Бондарчук М, Шиш Т,

Павліченко М., та студенти спеціальності Початкова освіта: Козловець Я., Люшненко
Л. Доповіді виступаючих супроводжувалися презентаціями. На заході були присутні
зав відділення, методисти, викладачі та студенти 1-4 курсів.

За участь у науково-практичній конференції керівник фізичного виховання
Корзун Віктор Миколайович вручив студентам сертифікати.

Дослідження, що презентувалися на науково-практичної конференції можуть
бути використані викладачами та студентами спеціальності Фізичне виховання у
навчально-тренувальній роботі.
Обговорення результатів проведення тижня фізичної культури відбулося на
засіданні циклової комісії викладачів фізичного виховання та культури з методикою
навчання. Усі заходи були спрямовані на подальший розвиток фізичної та науковометодичної підготовки студентської молоді, на активізацію різних форм спортивномасової, фізкультурно-масової

і

фізкультурно-оздоровчої роботи у навчальному

закладі, що є основою підготовки майбутнього спеціаліста у галузі фізичної культури
та спорту.

