
 Постійні зусилля, а не сила без розуму –  

ось ключ до розкриття нашого потенціалу. 

З 3 грудня по 7 

грудня 2018 року в 

коледжі був проведений 

тиждень циклової 

(предметної) комісії 

викладачів фізичної 

культури та виховання з 

методикою навчання під загальним девізом «Фізичне виховання, спорт і 

культура здоров'я у сучасному суспільстві». 

Метою проведення тижня  було виховання у студентів  ціннісної 

орієнтації на здоровий спосіб життя, професійне зростання педагогічного 

колективу, активізація творчості викладачів та студентів.  

План  проведення був насиченим,  змістовним та цікавим. Студентам 

запам’ятаються заходи, що були запропоновані викладачами циклової комісії. 

Свою креативність студенти проявили  у 

дайджесті «Фізична культура і спорт вустами 

видатних людей», складові якого було розміщено на 

усіх аудиторіях.  

Фото-сушка «О, Спорт! Ти – насолода!» 

познайомила з цікавими, корисними та неймовірними «родзинками» спорту. 

Студенти коледжу спеціальності Фізичне виховання були активними 

учасниками веб-квесту «Розвиток фізичної культури і спорту у світі». Метою 



цього дослідження було поглиблення знань із фахових дисциплін: легкої 

атлетики, плавання, баскетболу, 

історії фізичної культури.  

Розміщення веб-квесту в 

мережі дозволило значно 

підвищити мотивацію студентів на 

досягнення кращих навчальних 

результатів, проявити свою  

пізнавальну та пошукову діяльність. 

ІІ науково-практична  конференція «Актуальні  проблеми професійної  

підготовки майбутнього фахівця – вчителя  фізичної культури» мала за мету  

 

стимулювати студентську молодь до обговоренні актуальної проблеми 

професійної підготовки майбутнього фахівця  –  вчителя фізичної культури» у 

сучасному суспільстві. Конференція показала, що співпраця студентів і 

викладачів розвиває творчий потенціал майбутніх фахівців, дає можливість 

застосовувати набуті теоретичні знання на практиці та представляти результати 

власних досліджень.  

Весело, з азартом 

і завзяттям проходили 

змагання "Старти 

патріотів" серед 

першокурсниць 

спеціальності 



«Початкова освіта». Дівчата перевіряли свої фізичні здібності під веселий 

музичний супровід у різноманітних  конкурсах та естафетах:  представлення 

команд,  «Комбінована естафета», «М'яч між спинами», «Переправа», «Пінгвіни 

з м'ячем», «Біг на трьох ногах», конкурс для капітанів   «Боулінг». 

Під час змагань першокурсниці показали не лише спритність, управність і 

фізичну підготовку, а й вміння працювати у колективі, виявили сильний 

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

 

Пальму першості  у  запеклій боротьбі виборола команда 113 групи. Друге 

місце завоювала 112 група, а третє загальнокомандне місце  посіла  команда 111 

групи. Переможці отримали грамоти та щирі оплески присутніх. Багато 

позитивних емоцій, заряд бадьорості та гарного настрою отримали всі учасники 

змагань. 

 

Цей традиційний вид змагань сприяв формуванню духовних цінностей 

українського патріота: національної свідомості, любові до українського народу, 

його історії,   рідної землі, віру в краще майбутнє України. 

Шанувальникам ігрових видів спорту було цікаво спостерігати за  

матчевою зустріччю з волейболу  між збірними командами юнаків і дівчат 

коледжу та збірною учнів-спортсменів Черняхівської гімназії. Студенти 

коледжу порадували своїх уболівальників  перемогою. 



Готовність до майбутньої професії  під час пробного уроку з фізичної 

культури у 6-А класі ЗОШ №9  продемонструвала   четвертокурсниця Анастасія 

Волощук (методист Тунік Н.Ц.). Під час його обговорення викладачі 

наголошували на правильності та конкретності формулювання завдань, 

відповідності підібраних засобів, ефективності педагогічного керівництва 

класом, умінні практиканта  підсумовувати види діяльності, правильно 

оцінювати досягнення учнів, спрямовувати їх на подальше самовдосконалення.  

 

 

«Козацька моя Україна»,  під такою назвою відбулося фізкультурно-

художнє свято, приурочене річниці Збройних сил України.  

 Довести, що нинішня юнь є славними нащадками українського козацтва, 

вирішили команди «Реальні козаки» (331 група), «Лідер» (341 група),  

«Козацька рада» (збірна команда спеціальності "Технологічна освіта" 231 і 241 

групи).  

Юнаки виборювали перемогу в цікавих змаганнях та естафетах: «Козацька 

естафета»,  «Влучний постріл», «Козаки-будівники», «Тривога»,  «Богатир», 

«Таємне послання», «Гурт – єдина команда», «Перетягування канату». Капітани 

команд змагалися у конкурсі кошових 

«Найспритніший». 

Багато позитивних емоцій, заряд 

бадьорості та гарного настрою отримали всі 

учасники змагань. Перемогу здобула  

команда «Лідер», друге місце посіли 

«Козацька рада», третіми  були «Реальні 



козаки» 

 

 Окрасою вечора  стали виступи художньої самодіяльності викладачів та 

студентів  коледжу. Справжнім сюрпризом для глядачів стала пісня «Плакала 

казка» у виконанні викладача Олександра Федоровича Стадника та Марини 

Шевчук,  студентки 321 групи. А завершилися «Козацькі забави» святковою 

дискотекою.  

Любителі шахових баталій зійшлися на чорно-білих полях. Захоплююче 

проходила матчева зустріч із шахів та шашок між  студентами коледжу. 

Чемпіонами з шахів і шашок стали студенти спеціальності «Фізичне 

виховання» Максим Артеменко та Олександр Дмитрук. Серед дівчат першість 

здобули дівчата спеціальності «Фізичне виховання», з шахів – Євгенія Тарасюк, 

з шашок – Наталія Жербей. 

 

Формування професійної компетентності майбутнього спеціаліста 

показало відкрите навчальне заняття з плавання з методикою навчання для 

студентів 341 групи, яке проходило в басейні «Релакс». Завданням заняття було: 



удосконалити техніку спортивних способів плавання, прийняти контрольний 

норматив з плавання на 30 м. 

 

Заключним етапом тижня  циклової комісії викладачів фізичної культури 

та виховання з методикою навчання було засідання, де підбивалися підсумки 

проведення методичного тижня. 

Отже, творчий підхід до 

організації тижня циклової комісії 

дозволяє забезпечити належні умови 

для виявлення та розвитку творчої 

активності та зацікавленості 

студентів, а також вдосконалення 

рівня педагогічної майстерності 

викладачів. 

Тунік Н.Ц., голова циклової комісії викладачів 

 фізичної  культури  та виховання  

 

 

 

 

 


