
Циклова комісія фізичного виховання: 
Основна метою циклової комісії фізичного виховання є формування та 

розвиток у здобувачів освіти наступних компетентностей:  

загальних: 

- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

- Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

- Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань. 
фахових: 
- Здатність вчитися і бути сучасно навченим впродовж життя. 

- Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу.  

- Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

Головним завданням циклової комісії фізичного виховання є впровадження 

сучасних наукових і спортивних тенденцій у формування здорового способу життя 

молоді та формування у здобувачів освіти основ теоретичних знань, практичних і 

методичних здібностей з фізичного виховання, набуття здобувачами освіти досвіду 

в застосуванні здобутих цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, 

професійній діяльності, в побуті та сім’ї. 

Навчально-методична робота є одним з головних розділів роботи циклової 

комісії, яка передбачає організацію навчально-виховного процесу зі здобувачами 

освіти та підвищення кваліфікаційного рівня викладачів. 

 

Робота та досягнення 
Кожен викладач циклової комісії фізичного виховання керує своєю спортивною 

секцією та займається підготовкою команди коледжу до щорічної обласної 

Спартакіади, яка включає такі види спорту: настільний теніс, крос, волейбол, 

футзал, баскетбол, легка атлетика шахи та пляжний волейбол. 

 

 



             
 

Протягом п’яти років викладачі циклової комісії досягли таких результатів: 

- Олег БОКОВ готує команду з настільного тенісу, яка щороку займає призові 

місця. 

- Наталя БЕРЕЖНА та Денис БОНДАР займаються підготовко команди з кросу, 

під керівництвом яких щороку виборює переможні та призові місця. 

- Сергій ГДАДКИЙ готує команду з футзалу, яка кожного року потрапляє в 

трійку лідерів. 

- Сергій МАЛЬЧИК займається підготовкою команди з баскетболу, яка 

протягом чотирьох років виборює перше місце на міських та обласних змаганнях. 

- Вадим БЕЗЛУЦЬКИЙ до щорічного заходу «Естафета морських поколінь» 

готує веслувальників на церемонію вшанування за загиблими за Незалежність 

України. 

 
Команда коледжу з легкої атлетики, яку готує Денис БОНДАР, чотири роки 

підряд виборює перше місце на обласних змаганнях. 



     

Диплом за ІІ місце у змаганнях з легкоатлетичного кросу 
 

        

Грамота за І місце у національно-патріотичному фестивалі «Козацький гарт», 

2019р. 
    

 



            

Дипломи за призові місця у змаганнях з волейболу 

 

        

Дипломи за ІІІ місце у фінальних змаганнях з тенісу 
 

 



    
Диплом за участь у Всеукраїнському забігу «Зелена миля» 

 

 

 

 


