
 Хто хоче багато знати,  

той мусить мало спати. 

Українське народне прислів’я 

 

З 2 грудня по 6 грудня 2019 року в 

коледжі був проведений традиційний 

методичний тиждень предметної (циклової) комісії викладачів фізичної 

культури та виховання з методикою навчання. Він видався напрочуд змістовним 

та насиченим. 

Метою проведення 

тижня  було виховання у 

студентів  ціннісної 

орієнтації на здоровий 

спосіб життя, професійне 

зростання педагогічного колективу, активізація творчості викладачів та 

студентів.  

Організація тижня потребувала  значної підготовчої роботи, ретельного 

відпрацювання сценаріїв і методик проведення заходів, визначення їх логічної 

послідовності, підготовки завдань до конкурсів, олімпіад, які б відповідали 

сучасним навчальним вимогам, були цікавими і захоплюючими.  Викладачі 

циклової комісії  будували  свою роботу так, щоб кожен студент зміг розкрити, а 

потім і проявити свої творчі нахили і здібності. 

Свою креативність студенти проявили  у дайджесті мудрість віків «За 

здоровий спосіб життя»,  складові якого було розміщено на усіх аудиторіях. 

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

корисними та неймовірними  фактами  з історії спорту. 

http://korpk.org.ua/uploads/Besedovska/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97/tuzden%20komisii%20tynik%204.12.17.pdf
http://korpk.org.ua/uploads/Besedovska/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97/tuzden%20komisii%20tynik%204.12.17.pdf
http://korpk.org.ua/uploads/Besedovska/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97/tuzden%20komisii%20tynik%204.12.17.pdf
http://korpk.org.ua/uploads/Besedovska/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97/tuzden%20komisii%20tynik%204.12.17.pdf


У конкурсі стінних газет 

найкращою  визнана робота  студенток 

122 групи Адріани Кузьмич та Єлизавети 

Коноплій.   

Шанувальники ігрових видів 

спорту взяли участь  у фінальних 

змаганнях із волейболу організації 

Всеукраїнського спортивного товариства «Колос» у м. Житомирі. У заліку 

наші викладачі Віктор Корзун, Олег Жигадло  та студенти – Дмитро 

Васильчук (341 гр.), Віталій Сусловець (321 гр.),   Ілля Рубан (331 гр.) 

Костянтин Лебідь, Максим Гречко (241 гр.), Павло Курильчук (231 гр.).        

Успішним був виступ цих же 

юнаків-волеболістів  коледжу 

проти спортсменів Черняхівської 

гімназії.  Студенти, як мовиться, на 

ділі  підтвердили, що оволодіти 

секретами гри допомагають 

наполегливі систематичні 

тренування. Перемогу  юні 

спортсмени  досягли завдяки настановам  тренера-викладача Віктора Корзуна. 

Студенти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) стали 

активними учасниками веб-квесту «Історія олімпійського руху». Метою цього 

дослідження було поглиблення знань із історії 

Олімпійських ігор, становлення та розвиток сучасного 

олімпійського руху, значущість  олімпізму для суспільства 

та кожної людини.  

Розміщення веб-квесту в мережі дозволило значно 

підвищити мотивацію студентів на досягнення кращих 

навчальних результатів, проявити свою  пізнавальну та пошукову діяльність.   



ІІІ науково-практична  конференція 

«Фізична культура дітей, підлітків, молоді та 

дорослого населення в сучасному світі» мала за 

мету стимулювати студентську молодь до 

обговорення актуальної проблеми значення  

фізичної культури дітей, підлітків, молоді та 

дорослого населення в сучасному світі. 

Конференція запам’яталася дружньою 

атмосферою та співпрацею. Вона показала, що спільна робота студентів і 

викладачів розвиває творчий потенціал майбутніх фахівців, дає можливість 

застосовувати набуті теоретичні 

знання на практиці та представляти 

результати власних досліджень. До 

початку конференції було видано 

збірник матеріалів, куди вміщено 

наукові статті сімох авторів.  

Сповнені вражень від почутого 

і побаченого, учасники зібрання мали бажання на подальші наукові дослідження 

та зустрічі на наступних конференціях. 

Доброю традицією є проводити  спортивно-розважальне свято "Старти 

патріотів" серед першокурсниць спеціальності 013 Початкова освіта. Дівчата 

перевіряли свої фізичні здібності під веселий музичний супровід у 



різноманітних  конкурсах та естафетах:  представлення команд,  «Відгадай 

країну»,  «М'яч між спинами», «Чоловік чи жінка»,  «Переправа», «Збери 

літери», «Стрибки жабкою», конкурс для капітанів   « Хто я».  

Змагання   між студентами стимулюють їх до  застосування творчого  

підходу, товариської взаємодопомоги  та взаємоповаги. 

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 розділили між собою команди 111 і 

113 групи, друге  місце завоювала 112 група. Переможці отримали грамоти та 

щирі оплески присутніх, багато позитивних емоцій, заряд бадьорості та гарного 

настрою отримали всі учасники змагань.   

 

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 гуманітарної гімназії 

№ 5  продемонструвала  

четвертокурсниця Оксана Осінська 

(методист Корзун В.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, правильно оцінювати досягнення 

учнів, спрямовувати їх на подальше самовдосконалення.  

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

художнє свято, приурочене 58 річниці Збройних сил України. 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. 

 Довести, що нинішня юнь є славними нащадками українського козацтва, 

вирішили команди «Нащадки козаків» (331 група), «Характерники» (341 група),  

«Січ» (збірна команда спеціальності "Технологічна освіта" 231 і 241 групи). 

Юнаки виборювали 

перемогу в цікавих конкурсах 

та естафетах: «Розвідник»,  

«Перенесення боєприпасів на 

вогневий рубіж», «Поранений», 

«Медична допомога»,  

«Доставка пораненого», «Мінне 

поле», «Влучний постріл», «Перетягування канату» та ін. Капітани команд 

змагалися у конкурсі «Відгадай слово на військову тематику». 



Багато позитивних емоцій, заряд бадьорості та гарного настрою отримали 

всі учасники змагань. Перемогу здобула  команда «Січ», друге місце посіл 

 

«Нащадки козаків», третіми  були «Характерники». 

 Додавали запалу численним глядачам і виступи учасників художньої 

самодіяльності: вокального ансамблю «Веселі музики», танцювального 

колективу «Міріданс». Справжнім сюрпризом для глядачів стала пісні «Я 

малюю світ», «Тримай» у виконанні Діани Павленко, студентки 321 групи. 

 На чорно-білих полях  захоплююче проходила матчева зустріч із шахів та 

шашок між студентами коледжу та вихованцями ДЮКФП м. Коростишева. 

 

У першому матчі чемпіонами стали вихованці ДЮКФП, а у другому -

студенти коледжу:  Євгенія Тарасюк, Людмила Черниш (142 гр.), Тетяна 



Гаврильчук (141 гр.),  Антон Жабровець (341 гр.), Андрій Плєшанов (211 гр.),  

Костянтин Лебідь (241 гр.). 

 

Формування професійної компетентності майбутнього спеціаліста 

показало відкрите навчальне заняття з волейболу з методикою навчання для 

студентів 341 групи. Цікаве практичне  заняття з використанням нестандартного  

 

обладнання (тренажер для нападаючого удару, тренажер – підвісний м’яч) 

сприяло розвитку швидкісно-силових здібностей, швидкості реакції та 

координації рухів. Викладач Олег Жигадло  на заняттях виховує пізнавальний 

інтерес у студентів до розвитку технічних умінь у процесі навчання волейболу 

та формує професійні якості майбутнього педагога.   

А «родзинкою» тижня став  конкурс педагогічної майстерності "Сучасний 

учитель: молодість + досвід = результат".  Захід проходив вперше серед 

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

Мета його -  сприяти формуванню активної життєвої позиції, 

удосконаленню  спортивної майстерності, гармонійному розвитку особистості. 



Конкурс педагогічної майстерності складався з 2-ох турів. Учасники 

впевнено пройшли І тур – тестування з фахових дисциплін: теорія і методика 

фізичного виховання, гімнастика з методикою викладання, легка атлетика з 

методикою викладання.  ІІ тур мав конкурси: «Візитка», «Проведення ЗРВ»,  

 

«Хобі», де учасники презентували себе, проводили  загальнорозвиваючі вправи,  

яскраво демонстрували  світ своїх захоплень і уподобань, проявляли свої творчі 

здібності.   

 

 

 

 

 

 

 

Компетентне журі у складі керівника фізичного виховання Віктора 

Корзуна,  завідувача відділення  "Технологічна освіта і фізичне виховання" 

Олени Корзун, методистів Олени Войналович, Мирослави Савіної, студента 321 

групи Назара Бородавки враховувало не тільки  рівень знань із фахових 

дисциплін, а й уміння висвітлити свою життєву позицію.   

….І ось  фінальні акорди. Під час урочистої церемонії закриття конкурсу 

журі оголосило переможців:  

 І місце: Максим Зубарев,    

 ІІ-е -  Дмитро Тімошик,   



ІІІ-є - Наталія Захарчук.  

Визначено номінації: «Спортивна майстерність» - Дем′ян Прокопчук,  

«Студент- творча особистість»  - Марина Шевчук.   

Конкурсантів активно підтримували куратори, одногрупники і 

прихильники  здорового способу життя, і це додавало їм неабияких впевненості 

та завзяття. 

Заключним заходом тижня  

циклової комісії викладачів фізичної 

культури та виховання з методикою 

навчання була методична кав′ярня, де 

підбивалися підсумки проведення 

методичного тижня. 

Із досвіду проведення методичного  

тижня  фізичної культури  видно, що на 

таких заходах краще засвоюється навчальний матеріал, викладач і студент 

отримують задоволення від спілкування, творчого пошуку.  

Тунік Н.Ц., голова циклової комісії викладачів  

фізичної  культури  та виховання  з методикою навчання 

 

 

 


