
                                                                                     Вчитель живе доти, доки  

 вчиться, як тільки він перестає  

вчитись, у ньому вмирає вчитель.  

                      Костянтин Ушинський 

 

Традиційним у  педагогічному коледжі стало проведення  тижня фізичної 

культури та виховання з метою професійного зростання педагогічного 

колективу, активізації творчості викладачів, поширення передового 

педагогічного досвіду.  

План  проведення був цікавим  та 

змістовним.  

     Вихованцям запам’ятаються заходи, 

що були запропоновані викладачами ЦК. 

Свою креативність студенти проявили  у 

виставці-презентації  «Гордість 

Житомирщини» (Наталія Захарчук, 311 

група)», «Параолімпіада Ріо-де-Жанейро 

– 2016», «Подорож до Закарпаття» (Богдан Прищепа, Єгор  Хабаров, 331 група),  

«XXXІ літні ігри в Ріо-де-Жанейро» (Вікторія Рой, 341 група). 

Любителі шахових баталій зійшлися на чорно-білих полях. Захоплююче 

проходила матчева зустріч із шахів 

між командами викладачів та 

студентів коледжу.  

Досвідчені  викладачі В.М. 

Корзун, А.О.Ярмоліцький, 

С.В.Герасимчук  і надалі залишаються 

зразком для студентів Антона 

Жабровця,  Олексія Лозовіка (311 гр.), 

Михайла Яковишина  (341 гр.),  Віталія Філінського (241 гр.).  

Захоплюючими  були змагання "Ігри  патріотів" серед першокурсників 

спеціальності «Початкова освіта». Дівчата перевіряли свої фізичні здібності  у 



різноманітних  конкурсах та естафетах:  представлення команд,  «Зірка», 

«Уперед із скакалкою», «Вершники», 

«Підйом», «Снайпер»,  «Секретний пакет» 

та ін.  

Креативним виявився конкурс  

«Секретний пакет»,  де учасники команд  із 

літер  складали  слова: Україна, патріот,  

героїзм.  

Під час змагань дівчата показали не лише спритність, вправність 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 112 групи. Друге 

місце завоювала  111 група, а третє загальнокомандне місце  зайняла 113 група. 

Переможці отримали грамоти  та щирі оплески  присутніх. Під час 

проведення панувала  атмосфера 

патріотичного піднесення, 

національної гордості за свій народ, 

за свою  державу.  Адже проведений 

захід сприяв формуванню духовних 

цінностей українського патріота: 

національної свідомості, любові до 

українського народу, його історії,   

рідної землі, віру в краще майбутнє України.   

Вікторина для уболівальників  перевірила знання з історії виникнення 

Олімпійських ігор Стародавньої Греції.  

Готовність до майбутньої професії  під час пробного уроку  з фізичної 

культури у 2-А класі НВК гімназії імені Олега Ольжича   продемонструвала  

четвертокурсниця  Валентина Севрук (методист Кушнірчук Ю.М.). Під час його 

обговорення викладачі наголошували на правильності та конкретності 

формулювання завдань, відповідності підібраних засобів, ефективності  



 педагогічного керівництва класом, 

умінні практиканта  підсумовувати 

види діяльності, оцінювати 

правильно досягнення учнів, 

спрямовувати їх на подальше 

самовдосконалення.  

Завершальним акордом 

спортивного тижня  стало засідання  

методичного об’єднання керівників фізичного виховання ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації Житомирської області. Для спілкування з колегами й удосконалення 

своєї педагогічної майстерності на базі навчального закладу зустрілися 

викладачі фізичної культури та 

керівники фізичного виховання ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації Житомирської 

області.  

Заступник директора  з навчальної 

роботи ВКНЗ «Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я Франка»  

О.Л.Сушицька ознайомила гостей із 

сьогоденням закладу, керівник фізичного виховання В.М.Корзун познайомив з 

матеріально-технічною базою закладу. Учасники методоб’єднання із 

задоволення оглянули виставку 

виробів народного декоративно-

прикладного мистецтва Малої 

академії «Криниченька» «Розмаїття 

орнаментів Поліського краю».  

Під час круглого столу 

учасники методичного об'єднання 

жваво обговорювали доповідь голови 

ЦК викладачів фізичної культури та 



виховання з методикою навчання 

Тунік Н.Ц. «Технології навчання та їх 

практичне застосування у підвищенні 

рухової активності й удосконаленні 

фізичного здоров’я студентів».  

Змістовні майстер-класи  із 

застосування новітніх технологій  

навчання провели викладачі Жигадло О.М. (волейбол з методикою викладання) 

та  Мельниченко О.Я. (заняття спортивної секції -  аеробіка із флексбендами). 

Креативністю вирізнялася 

спортивно-мистецька програма «Поруч 

з олімпійцями» за участі студентів 

спеціальності «Фізичне виховання». 

Усі захоплено переглядали слайди,  

присвячені  XXXІ  Олімпіаді  в  Ріо-де-

Жанейро. Святковому настрою сприяв 

і виступ художньої самодіяльності 

викладачів та студентів  коледжу.  

На оптимістичній ноті  голова обласного методичного об’єднання 

викладачів фізичного виховання ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації Житомирської області 

Гринчук О.М. підсумував здобутки 

коледжу. Щирі здоровлення із 

побажаннями успіхів  і пісня від душі 

Олександра Миколайовича додала 

мажорної тональності, подарували 

незабутні враження  й налаштувала 

педагогів на плідну працю у царині знань. 

Тунік Н.Ц., голова циклової комісії викладачів 

 фізичної  культури  та виховання  



                 

 

          

 


