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«Коростишівський педагогічний 

коледж імені І.Я.Франка» 

Житомирської обласної ради 

відбулася науково-практична 

конференція «Фізичне виховання, 

спорт і культура здоров’я у 

сучасному суспільстві», присвячена 

10-річчю відкриття спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання у 

навчальному закладі. 

Необхідність проведення науково-дослідницької діяльності студентів в 

системі підготовки фахівців продиктована вимогами нинішньої ринкової 

економіки до випускників 

навчальних закладів, коли 

роботодавець вимагає від 

новоспеченого фахівця вмілого 

вирішення найрізноманітніших 

виробничих ситуацій. 

Підготовка такого фахівця 

можлива лише при 

впровадженні в навчальний 

процес науково-дослідної діяльності. Виходячи з цього, можна зробити 

висновок, що науково-дослідна робота студентів є невід'ємним елементом 

навчального процесу. 

Тому науково-практична конференція мала за мету виявлення та 

реалізація здібностей студентів, стимулювання творчої праці обдарованої 

молоді, підвищення якості підготовки фахівців, інтенсифікації та 

вдосконалення навчального процесу.  

Програма конференції складалася з трьох секцій:  

1секція. «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 

5.01020101 Фізичне виховання: Лозовік О., Дмитрук В., Бородавка Б, 

Артеменко М, Бондарчук М, Шиш Т, Павліченко М., та студенти відділення 

«Початкова освіта»: Козловець Я., Люшненко Л. Доповіді  виступаючих 

супроводжувалися презентаціями.  На заході були присутні керівники 

досліджень – викладачі циклової комісії фізичної культури та виховання з 

методикою навчання, завідувач відділення "Технологічна освіта та фізичне 

виховання", методист коледжу та студенти 1-4 курсів.  



             

 

Ведуча конференції Волощук Анастасія влучно робила логічні 

переходи між доповідями учасників.  Присутні перегорнули сторінки історії 

завдяки статті «Історія, досягнення традиції». 

За участь у науково-практичній конференції керівник фізичного 

виховання Корзун Віктор Миколайович вручив студентам сертифікати. 

 

Наукові розвідки студентів, представлені на конференцію, склали 

солідний фоліант – видрукуваний збірник матеріалів налічує більше 80 

сторінок. Більшість студентських робіт характеризуються дослідницьким 

спрямуванням. Багато учасників підготувалися до презентацій за, так би 

мовити, Європейськими стандартами – приготували роздаткові матеріали чи/ 

і презентації в PowerPoint. Під час конференції студенти мали змогу не лише 

виступити з власними доповідями, а й взяти участь в обговоренні 



представлених досліджень. Особливо приємно відзначити доброзичливість 

учасників у ставленні один до одного під час дискусій. Статті науково-

практичної конференції можуть зацікавити або бути використані 

викладачами та студентами спеціальності.  

 

Організатор науково-практичної конференції викладач вищої 

кваліфікаційної категорії Мельниченко Оксана Ярославівна. 

 

 


