
Тиждень циклової комісії –  засіб 

узагальнення і поширення  кращого 

досвіду 

   Усім відомо: здоров'я - найбільший 

скарб людини. А фізична культура 

допомагає нам зберегти його.  Доброю 

традицією у коледжі стало проведення 

тижня викладачів циклової комісії 

фізичної культури та виховання з 

методикою навчання. 

План проведення був насичений та 

змістовний. Викладачі  відвідали та 

обговорили відкриті заняття з  волейболу з 

методикою викладання (викладач Кушнірчук Ю.М.) та підвищення 

спортивної майстерності з футболу (Жигадло О.М.).  

Готовність до майбутньої професії  

під час пробного уроку  з фізичної 

культури у 3-А класі НВК «Школи-ліцей»  

продемонстрував  третьокурсник  Євгеній  

Антонець (методист Войналович О.В.). Під 

час його обговорення  викладачі 

наголошували на правильності  і 

конкретності формулювання завдань, 

відповідності  підібраних  засобів, 

ефективності педагогічного керівництва 

класом, умінні практиканта  підсумовувати 

види діяльності, оцінювати правильно 

досягнення учнів, спрямовувати їх на 

подальше самовдосконалення.  



Студенти 311 групи  Денис Парит та Дмитро Ейсмонт проявили 

креативність при оформленні  презентації 

«Спортивна Україна» (керівник 

Мельниченко О.Я.). 

Любителі шахових баталій зійшлися 

на чорно-білих полях.  

Захоплююче проходила матчева 

зустріч із шахів між командами викладачів, 

студентів коледжу та вихованцями ДЮКФП.  

І місце здобула команда  ДЮКФП -1, 

друге - ДЮКФП - 2, третє – команда  

викладачів коледжу. Досвідчені  викладачі 

– А.О.Ярмоліцький, В.М. Корзун, 

С.В.Герасимчук  і надалі залишаються 

зразком для студентів Вадима Нагорного 

(341 гр.), Михайла Яковишина  (331 гр.), 

Віктора Ляшука  (241 гр.),  Віталія Філінського (231 гр.).  

Цікавими були змагання "Зростаємо патріотами" серед 

першокурсників спеціальності «Початкова освіта». Дівчата випробовували 

свої сили у різноманітних  конкурсах та естафетах:  представлення команд,  

«Зірка», «Вершники», «Переправа», «Снайпер»,  «Берегиня»,  «Розвідник», 

«Підйом», та ін.  

Креативним виявився конкурс  

«Секретний пакет»,  де учасники команд  з 

літер  складали  слова: Україна, патріот, 

відвага, 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 перемоги.                                        



Пальму першості  у  запеклій боротьбі 

виборола команда "Сало" (113 група) у складі 

Аліни Сігітової, Марії Грищенко,  Олени  

Дубенюк, Ольги  Босої,  Валентини 

Мартинчук, Наталії Примак, Світлани 

Тарасенко, Наталії Ярославець. Друге місце 

розділили команди «Акуна-Матата» (111 група) 

і «Живчик» (114 група). Третє 

загальнокомандне місце завоювала 112 група 

«ФІФ». 

Переможці отримали грамоти  та щирі 

оплески  присутніх. У кінці змагань учасники  

взялись за руки і дарували тепло один одному. 

Під час проведення панувала  атмосфера патріотичного піднесення, 

національної гордості за свій народ, за свою  

державу.   

Проведений захід сприяв формуванню 

духовних цінностей українського патріота: 

національної свідомості, любові до українського 

народу, його історії,   рідної землі, віру в краще 

майбутнє України.   

 Окрасою змагань став музичний 

сувенір «Моя Україна» від студентського  

вокального ансамблю «Юність» (музичний 

керівник  В.І. Гайдученко). 

Серед навчальних груп відділення 

"Технологічної освіти і фізичне виховання"   

проходили змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки. У командному 

заліку  переможцями змагань стали студенти 221 групи: Олександр 

Гордійчук , Микола Гунько,  Артур Дорожинець. 



ІІ-ге місце здобула  команда 311 групи у 

складі Артема Ломако, Максима Федотова, 

Максим Русанов. ІІІ-тє місце  у  студентів 331 

групи - Олександра Горобчука, Андрія 

Хомутовського, Юрія Шадури.  

З особистої першості чемпіоном став 

Микола Гунько (221 гр.), другим  і третім призерами   відповідно  Максим 

Русанов (311 гр.) і Єгор Хабаров  (321 гр.). 

Завершився спортивний тиждень 

відкритим обласним турніром з волейболу  

«Кубок міста  Коростишева».  Шанувальникам  

ігрових видів спорту було цікаво спостерігати 

за командами ВК  «Коростишів»,     

Коростишів – 2 (Студентська),  ВК «Брусилів», «Техно Хелп» (м. Житомир),  

ВК «Радомишль», містечка Городок. 

Честь нашого навчального закладу в цій 

грі  старанно захищали Микола Бондарчук 

(321 гр.),  Володимир Боровський, Костянтин  

Теслюк, Михайло Яковишин (331 гр.), Віктор 

Муравський, Вадим Нагорний, Геннадій 

Хоменко  (341 гр.) 

Між командами  тривала напружена боротьба. 

Щирими оплесками зустрічали присутні нагородження: І місце  

виборола команда «Техно Хелп», ІІ-ге – 

команда ВК  «Коростишів», ІІІ-тє -  команда  

містечка Городок. Студенти коледжу 

завоювали п’яте командне місце. 

Організатори проведення тижня 

фізичної культури і спорту залишилися 

задоволені тим, що молодь бере активну участь у спортивно-масових 



заходах, прагне до здорового способу життя.      

Та найбільшу перемогу святкували дружба  і 

любов до спорту, що надійним містком 

поєднали  учасників різних видів спорту.  

 

Тунік Н.Ц., голова циклової комісії  

викладачів фізичної  культури  та виховання  

з методикою навчання 

                 

 

          

 


