
  Важливою умовою, яка підвищує 

роботу пам’яті, є здоровий стан нервів, 

для чого й потрібні фізичні вправи. 

К.Д.Ушинський 

  Одним із важливих засобів підвищення якості навчання і виховання 

фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності новітні 

досягнення науково-технічного і культурного процесу, викладачі коледжу 

вважають дослідницьку діяльність. Щороку в навчальному закладі проводяться 

олімпіади з фахових дисциплін, студентські теоретичні та науково-практичні 

конференції.  

І тур конкурсу -  Освіта XXІ століття». «Олімпіада» . 

Уперше такі олімпіади були проведенні у ВКНЗ "Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської обласної ради серед 

студентів ІІІ-ІV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура).   

Студентська олімпіада – це система масових очних змагань студентів, що 

навчаються у вищому навчальному закладі. Вона проводиться з метою 

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, інтенсифікації та 

удосконалення навчального процесу, стимулювання потреб у творчому 

оволодінні знаннями, з метою розвитку і реалізації творчих здібностей 

студентів, виявлення науково-обдарованої, талановитої молоді. 

Студентська олімпіада проводиться з навчальних дисциплін (предметні 

олімпіади) та спеціальностей (конкурси з спеціальностей), за якими 

здійснюється навчання та підготовка фахівців з вищою освітою. 



Предметні олімпіади – це очні змагання студентів у творчому 

застосуванні теоретичних знань з однієї конкретної загальноосвітньої чи 

спеціальної дисципліни в умінні вибрати оптимальні шляхи і методи 

розв'язання предметних задач. У них беруть участь, як правило студенти, які на 

час проведення олімпіади вивчають відповідну дисципліну або закінчили її 

вивчати. 

      Олімпіади зі спеціальності – це очний конкурс майстерності студентів 

випускних курсів, які вивчали комплекс дисциплін, що формують систему 

знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності. 

26 студентів  ІІІ-ІV курсів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична 

культура)  виконували  тестові завдання  з фахових дисциплін: теорія і методика 

фізичного виховання, гімнастика з методикою викладання, легка атлетика з 

методикою викладання. 

Перемогу вибороли.  

Дисципліна Група І місце ІІ місце ІІІ місце 

 

Теорія і методика 

фізичного виховання 

 

341 

 

331 

 

Осінська Оксана 

 

Гекалюк Богдан 

Зубарев Максим 

 

Чайковська Олена 

Резніченко Єлизавета 

 

Гуторович Вероніка 

 

Гімнастика з 

методикою 

викладання 

341 

 

331 

 

Васильчук Дмитр 

 

Головень Анаст. 

Тімошик Дмитро 

 

Шевчук Марина 

Волосевич Аліна 

 

Савіцький Іван 

 

Легка атлетика з 

методикою 

викладання. 

341 

 

331 

 

Осінська Оксана 

 

Шевчук Марина 

Тімошик Дмитро 

 

Чайковська Олена 

Посохіна Марія 

 

Гекалюк Богдан 

 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ! 


