
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВА РОБОТА 

за звітний період 2018-2019 н.р. 

ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Згідно плану на ЦК ФВ проведено 5 засідань. Прослухані доповіді 

ЧернихівськогоА.В., КульчицькогоВ.М. 

Розглянуті та затверджені методичні розробки та рекомендації викладачів ЦК ФВ.  

Згідно плану навчального закладу проведено 2 заходи: 

1. Відкриття Спартакіади коледжу – «Козацькі ігри»; 

2. Фізкультурно-оздоровче свято – «ФІЗКУЛЬТУРА – запорука здоров’я» для 

студентів спеціальної медичної групи. 

 

Навчально-методична робота ЦК ФВ 

 Методична розробка: спільна робота Кульчицького В.М., Чернихівського А.В., 

Ковальської Л.В. «Методи контролю за рівнем знань та вмінь з питань 

відновлення і зміцнення здоров’я засобами фізичної культури в 

спецмедгрупах для студентів навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації» 

 Викладачі ЦК ФВ є активними учасниками освітнього проекту «На Урок», 

«Дистанційна Академія» де виставляють свої розробки уроків та приймають 

участь у тематичних вебінарах, приймають участь у різноманітних освітніх 

конкурсах 

 Викладачі ЦК ФВ відвідували семінари проведені у КЗ ЛОР «Бродівський 

педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» 

 Кульчицький В.М. пройшов місячне підвищення класифікації (стажування) в 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка 

 

Наукова робота ЦК ФВ 

Наукова статті:  

 Романчишин О.М.. Спортивний вісник Придніпров’я. Науково-практичний 

журнал №2, 2018р. «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»» 

 Кульчицький В.М. Фізичне виховання, спорт та фізична реабілітація: проблеми і 

перспективи розвитку. м. Київ: Таврійський національний університет імені В.І. 

Вернадського. «ВПЛИВ НА ДІТЕЙ КОРИСНОЇ ТА ШКІДЛИВОЇ ЇЖІ»  

Конференції: 

 Кульчицький В.М., Чернихівський А.В. Луцький інститут розвитку людини 

університету Україна, Кременецька академія ім.Т. Г. Шевченка – 4  Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання різних груп населення, ерготерапія , інклюзивної освіти та спеціальної 

освіти».  «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ У ЗАКЛАДАХ 

ОСВІТИ» 



 Львівський обласний Будинок учителя «Українська тіловиховна і спортова 

традиція» з нагоди відзначення 125-річчя від заснування Українського 

гімнастичного товариства «Сокіл» у Львові. 2019рік. 

 

Відповідно до плану роботи, викладачі циклової комісії були організаторами 

загальноколеджної спартакіади, спортивних свят на табірних навчальних зборів, 

студенти – учасники Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних змагань; 

товариських зустрічей з командами району, області та інших навчальних закладів з 

окремих видів спорту.  

Результати участі  студентів педколеджу  в змаганнях серед вищих 

навчальних закладів Львівської області І-ІІ рівнів акредитації 2018-2019 н.р.: 

 пляжний волейбол / дівчата (викладач Кульчицький В.М.) – І місце;  

 баскетбол / юнаки (викладач Ковальська Л.В.) – ІІІ місце;  

 шахи / юнаки (викладач Кульчицький В.М.) – ІІ місце;  

 волейбол / дівчата (викладач Кульчицький В.М.) – І місце;  

 футзал / дівчата (викладач Станкевич Р.І.) – І місце;  

 футзал / юнаки (викладач Станкевич Р.І.) – І місце. 

 мініфутбол / юнаки (викладач Станкевич Р.І.) – ІІ місце. 

Результати участі  студентів педколеджу  в змаганнях у Спортивних іграх України 

серед технікумів та коледжів у 2018-2019н.р. 

 волейбол / дівчата (сезон 2017-2018, листопад 2018 (м.Вінниця)) – ІІІ місце; 

 шахи / юнаки (сезон 2017-2018, грудень 2018 (м.Вінниця)) – І місце; 

 волейбол / дівчата (сезон 2018-2019, травень 2019 (м.Львів)) – ІІ місце; 

 шахи / юнаки (сезон 2018-2019, червень 2019 (м.Львів)) – І місце; 

 

Також наші вихованці виступали на міжнародних та всеукраїнських турнірах: 

 XXІІ-й Всеукраїнський (V Міжнародний) волейбольний турнір серед жіночих 

команд пам’яті Б. Завальського (ІІ місце); 

 XXVІІІ-й Міжнародний волейбольний турнір серед дівчат «Волинь зустрічає 

друзів – 2018» (4 місце); 

 традиційний міжобласний турнір з волейболу присвячений Міжнародному 

жіночому Дню 8-го Березня м. Сарни (І місце); 

 циклова комісія фізичного виховання 12 травня 2019 року провела у місті Броди 

міжобласний турнір з волейболу серед дівчат «Студентська весна - 2019» де 

приймало участь 8 команд з 3 областей (І місце). 

 

 

 

 


