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ПЛАН
роботи циклової комісії фізичного виховання
та технологій здоров’я
на 2017 – 2018 навчальний рік

Розглянуто та схвалено на засіданні
циклової комісії фізичного виховання та
технологій здоров’я
Протокол № ___ від „___” ________20___ р.
Голова циклової комісії _______І. О. Ткачук

Організаційна робота

Зміст заходів

Термін
виконання

1
1. Скласти робочі навчальні програми з
предметів та дисциплін циклу
2. Вдосконалювати професійну майстерність
викладачів, збагачуючи знання педагогів з
питань теорії та методики національного
виховання, психології, засвоєння концепцій
національного виховання, розвиток
професійних навичок.
З цією метою:
2.1. Збагачувати знання педагогів через
системне ознайомлення з новинами науковометодичних видань.
2.2. Систематично заслуховувати на
засіданнях циклової комісії огляд новинок
наукової і навчально-методичної літератури
2.3. Оформити постійно діючі виставки
методичних матеріалів до засідань циклової
комісії.
2.4. Брати участь в регіональних, обласних
науково-практичних конференціях,
семінарах, методичних об’єднаннях,
педагогічних радах, методичних радах
2.5. Взяти участь в огляді-конкурсі творчих
робіт викладачів
2.6. Продовжувати розробляти навчальнометодичне забезпечення предметів і
дисциплін циклу
3. Розробити та затвердити план спільної
роботи з інститутом фізичної культури та
реабілітації ПНПУ імені К. Д. Ушинського
4. Розробити та затвердити план спільної
роботи з Одеським обласним гуманітарним
центром позашкільної освіти та виховання
5. Вдосконалювати методику перевірки і
оцінювання знань студентів; з цією метою:
- систематично аналізувати результати
тестового, поточного контролю знань
студентів з предметів та дисциплін циклу
- заслухати на засіданнях циклової комісії
самозвіти студентів, які не виконали
навчальні плани та одержали незадовільні
оцінки

2
Серпень
2017 р.
Протягом
навчального
року

3
Всі викладачі
циклової комісії
Всі викладачі
циклової комісії

Протягом
навчального
року
Щомісячно

Всі викладачі
циклової комісії

Протягом
навчального
року
За графіком

Всі викладачі
циклової комісії

Квітень
2018 р.
Протягом
навчального
року
Листопад
2017 р.

Ткачук І. О.

Вересень
2017 р.

Ткачук І. О.

За графіком

Всі викладачі
циклової комісії
Всі викладачі
циклової комісії

Протягом
навчального
року
За планом
засідань
циклової
комісії

Виконавці

Всі викладачі
циклової комісії

Всі викладачі
циклової комісії

Всі викладачі
циклової комісії
Ткачук І. О.

Всі викладачі
циклової комісії

Відмітка
про
виконання
4

1
6. Систематично проводити:
- контроль за станом викладання навчальних
дисциплін та предметів циклу, виявлення
рівня відповідності викладання змісту
робочих навчальних програм;
- аналіз поточного контролю знань з метою
оперативного управління навчальним
процесом

2

3

Протягом
навчального
року

Всі викладачі
циклової комісії

За планом
засідань
циклової
комісії
- контроль за роботою навчального кабінету
Протягом
№ 39 та спортивної зали
навчального
року
а) підготовка до навчального року
Вересень
2017 р.
б) дотримування техніки безпеки в кабінеті та Протягом
спортивній залі
навчального
року
в) розробка заходів щодо обладнання
Вересень
2017 р.
кабінету та спортивної зали, забезпечення
науково-методичною літературою

Всі викладачі
циклової комісії

Федорова Н. С.,
керівник фіз.
виховання
Ткачук І. О.
Федорова Н. С.,
керівник фіз.
виховання
Федорова Н. С.,
керівник фіз.
виховання

4

Навчально-методична робота
Зміст заходів
Термін
виконання
1
1. Скласти та обговорити план роботи циклової
комісії на 2017-2018 навчальний рік
2. Обговорити та затвердити методичну тему, над
якою будуть працювати викладачі у 2017-2018
навчальному році
3. При плануванні своєї роботи на новий
навчальний рік викладачі циклової комісії повинні
керуватись:
- Законами України «Про освіту», «Про вищу
освіту», «Про фізичну культуру і спорт»;
- «Концепцією фізичного виховання в системі
освіти України»;
- Наказом Міністерства освіти і науки України
«Положення про організацію фізичного виховання
і масового спорту у вищих навчальних закладах»
(від 11.01.06 р. №4);
- Національною доктриною розвитку освіти
(затвердженою Указом Президента України від
17.04.2003 р. № 347);
- Національною доктриною розвитку фізичної
культури і спорту (затвердженою Указом
Президента України від 28.09.2004 р. №
1148/2004);
- Положенням про організацію навчального
процесу у вищих навчальних закладах,
затвердженим наказом Міністерства освіти
України від 02.06.1993 № 161;
- Програмою для загальноосвітніх навчальних
закладів 10-11 класи. Фізична культура. Рівень
стандарту, затвердженою Міністерством освіти і
науки України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021);
- Наказом Міністерства охорони здоров'я України
та Міністерства освіти і науки України "Про
забезпечення медико-педагогічного контролю за
фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах"№518/674 від 20.07.2009;
- Наказом Міністерства освіти і науки України
«Про невідкладні заходи щодо збереження
здоров’я учнів під час проведення занять з
фізичної культури, Захисту Вітчизни та
позакласних спортивно-масових заходів» (від
06.11.08 р. №1008);
- Наказом Міністерства освіти і науки України
«Про затвердження заходів, спрямованих на
реформування системи фізичного виховання учнів
та студентської молоді у навчальних закладах
України» (від 27.11.08 р. №1078);

Виконавці

2
30.08.2017 р.

3
Ткачук І. О.

30.08.2017 р.

Ткачук І. О.

Протягом
навчального
року

Всі викладачі
циклової
комісії

Відмітка
про
виконання
4

- Указом Президента України № 42/2016 від 9
лютого 2016 року «Про Національну стратегію з
оздоровчої рухової активності в Україні на період
до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб
життя – здорова нація»;
- Наказом Міністерства молоді та спорту України
від 15.12.2016 р. № 4665 «Про затвердження тестів
і нормативів для проведення щорічного
оцінювання фізичної підготовленості населення
України»
4. Скласти та схвалити інтегровану навчальну
програму з фізичної культури та з фізичного
виховання для студентів прийому 2017 р., з
урахуванням навчальної програми з фізичної
культури (рівень стандарту), рекомендованої
Міністерством освіти і науки України (лист №1/118297 від 31.08.2010р.) та навчальної програми для
вищих навчальних закладів України I–II рівнів
акредитації, затвердженої Міністерством освіти і
науки України 14.11.2003 р. № 757 „Фізичне
виховання” .
5. Розглянути та обговорити на засіданнях
циклової комісії:
- робочі навчальні програми;
- індивідуальні плани роботи викладачів циклової
комісії;
- план роботи навчального кабінету (№ 39);
- графік роботи спортивної зали
6. Скласти та обговорити графік проведення:
- відкритих навчальних занять;
- консультацій та додаткових занять з предметів та
дисциплін циклу;
- консультацій з педагогічної практики «Пробні
уроки і заняття»;
- консультацій з курсових робіт
7. Розглянути на засіданнях циклової комісії
виконання «Правил техніки безпеки в навчальних
кабінетах та спортивній залі»
8. Розглянути на засіданні циклової комісії стан
роботи кабінету (№ 39)
9. Провести роботу зі студентами нового набору:

- скласти і довести до відомості студентів нового
набору графіки додаткових занять і консультацій;
10. Удосконалювати професійну спрямованість
при написанні курсових робіт з дисципліни
«Методика фізичного виховання» для студентів 4
курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта, з
цією метою:
- розробити тематику курсових робіт (звернути
увагу на практичну спрямованість);

30.08.2017 р.

Ткачук І. О.

30.08.2017 р.

Всі викладачі
циклової
комісії

30.08.2017 р.

Ткачук І. О.

Вересень
2017 р.

Всі викладачі
циклової
комісії
Федорова Н.С.

Березень
2018 р.
Вересень
2017 р.
Вересень
2017 р.
Березень
2018 р.

Серпень
2017 р.

Всі викладачі
циклової
комісії
Всі викладачі
цикл. комісії
Ткачук І. О.

Ткачук І. О.

- систематично заслуховувати на засіданнях
циклової комісії інформацію про хід написання
курсових робіт
11. Скласти та схвалити екзаменаційну
документацію для проведення:
- екзамену з дисципліни «Анатомія, фізіологія
дітей шкільного віку» спеціальність 013 Початкова
освіта (гр. Ш-21, Ш-22, Ш-23);
- екзамену з дисципліни «Анатомія, фізіологія,
гігієна дітей дошкільного віку» спеціальність 012
Дошкільна освіта (гр. Д-21, Д-22, Д-23);
- екзамену з дисципліни «Охорона праці в галузі»:
спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта (гр. Д41, Д-42);
- екзамену з дисципліни «Охорона праці»,
спеціальність 5.01010201 Початкова освіта (гр. Ш31, Ш-32, Ш-33);
- екзамену з дисципліни «Охорона праці»,
5.01010101 Дошкільна освіта (гр. Д-31, Д-32)
12. Скласти та схвалити документацію для
проведення диференційованих заліків:
- з предмету «Фізична культура» спеціальність 012
Дошкільна освіта (гр. Д-11, Д-12);
- з предмету «Фізична культура» спеціальність 013
Початкова освіта (гр. Ш-11, Ш-12, Ш-13);
- з предмету «Фізична культура» спеціальність 013
Початкова освіта (гр. Ш-21, Ш-22, Ш-23);
- з дисципліни «Фізичне виховання» спеціальність
5.01010201 Початкова освіта (гр. Ш-31, Ш-32, Ш33);
- з дисципліни «Фізичне виховання» спеціальність
5.01010201 Початкова освіта (гр. Ш-41, Ш-42, Ш43);
- з предмету «Фізична культура» спеціальність 012
Дошкільна освіта (гр. Д-21, Д-22, Д-23)
- з дисципліни «Фізичне виховання» спеціальність
5.01010101 Дошкільна освіта (гр. Д-31, Д-32);
- з дисципліни «Фізичне виховання» спеціальність
5.01010101 Дошкільна освіта (гр. Д-41, Д-42);
- з дисципліни «Теорія і методика фізичного
виховання», спеціальність 5.01010201 Початкова
освіта ( гр. Ш-31, Ш-32, Ш-33);
- з дисципліни «Охорона праці в галузі»:
спеціальність 5.01010201 Початкова освіта (гр. Ш41, Ш-42, Ш-43);
- з дисципліни «Основи медичних знань»
спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта (гр. Д31, Д-32);
- з дисципліни «Основи медичних знань та
валеології» спеціальність 5.01010201 Початкова
освіта (гр. Ш-41, Ш-42, Ш-43);

За планом
циклової
комісії

Ткачук І. О.

Квітень
2018 р.

Федорова Н.С.

Квітень
2018 р.

Федорова Н.С.

Листопад
2017 р.

Біязі М. І.

Березень
2018 р.

Біязі М. І.

Листопад
2017 р.

Біязі М. І.

Квітень
2018 р.
Квітень
2018 р.
Квітень
2017 р.
Березень
2018 р.

Бондар С. В.,
Мераджі В. Ф.
Бондар С. В.

Листопад
2017 р.

Ткачук І. О.

Квітень
2018 р.
Березень
2017 р.
Листопад
2017 р.
Листопад
2017 р.

Кальчева Т. І.,
Мераджі В. Ф.
Мераджі В. Ф.

Квітень
2018 р.

Біязі М. І.

Березень
2018 р.

Федорова Н.С.

Квітень
2018 р.

Федорова Н.С.

Ткачук І. О.,
Кальчева Т. І.
Кальчева Т. І.

Кальчева Т. І.
Ткачук І. О.

1
-з дисципліни «Безпека життєдіяльності»
спеціальність 012 Дошкільна освіта (гр. Д-11, Д12), спеціальність 013 Початкова освіта (гр. Ш-11,
Ш-12, Ш-13);
- з дисципліни «Основи ритміки і хореографії з
методикою», спеціальність 5.01010201 Початкова
освіта (гр. Ш-41, Ш-42, Ш-43);
- з дисципліни «Ритміка», спеціальність
5.01010101 Дошкільна освіта (гр. Д-41, Д-42)

2

3

Листопад
2017 р.

Долинська
Т.Г.

Квітень
2018 р.

Босенко О. С.

Листопад
2017 р.

Босенко О. С.
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План засідань циклової комісії
Зміст заходів
Термін
виконання
1

2
I засідання
30.08.2017 р.

1. Оголошення річного навчального
навантаження.
2. Розгляд та перезатвердження робочих
навчальних програм, що входять до складу
циклу фізичного виховання та технологій
здоров’я.
3. Розгляд та схвалення індивідуальних
планів роботи викладачів
4. Розгляд та схвалення плану роботи
циклової комісії.
5. Розгляд і схвалення плану роботи
навчального кабінету захисту Вітчизни,
фізичного виховання та технологій здоров’я
(кабінет № 39).
6. Розгляд та схвалення тематики курсових
робіт на поточний навчальний рік.
7. Розгляд і схвалення консультацій з
педагогічної практики «Пробні уроки і
заняття».
8. Розгляд і схвалення графіку проведення
додаткових занять (консультацій) з
навчальних предметів та дисциплін, що
входять до складу циклу фізичного
виховання та технологій здоров’я.
9. Розгляд та схвалення графіку відкритих
навчальних занять викладачів циклової
комісії фізичного виховання та технологій
здоров’я.
10. Розгляд і схвалення графіку роботи
спортивних секцій в осінньому семестрі
2017/2018 навчального року.
11. Розгляд методичних рекомендацій про
викладання навчальних предметів у
2017/2018 навчальному році
12. Розгляд і схвалення плану проведення
Олімпійського тижня в училищі
13. Розгляд і затвердження плану проведення
«Дня здоров’я».
15. Поточні питання
II засідання
1. Розгляд і затвердження плану проведення
одноденного походу та спортивних
туристських змагань, присвячених
29.09.2017 р
Міжнародному Дню туризму.
2. Розгляд і затвердження положення про
проведення спортивних туристських змагань

Виконавці

3
Ткачук І. О.
Всі викладачі
циклової комісії

Всі викладачі
циклової комісії
Всі викладачі
циклової комісії
Федорова Н. С.

Ткачук І. О.
Ткачук І. О.

Всі викладачі
циклової комісії

Всі викладачі
циклової комісії

Керівник
фізичного
виховання
Ткачук І. О.

Ткачук І. О.
Всі викладачі
циклової комісії
Ткачук І. О.
Ткачук І. О.

Ткачук І. О.

Відмітка
про
виконання
4

3. Розгляд і затвердження техніки безпеки під
час проведення одноденного походу та
спортивних туристських змагань.
4. Розгляд плану проведення регіонального
методоб’єднання викладачів фізичного
виховання серед ВПНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Південного регіону України у 2017/2018
навчальному році
5. Розгляд календарного плану змагань
Одеської області для ВНЗ I-II рівня
акредитації
6. Поточні питання
III засідання
20.10.2017 р.
1. Заслухати звіт керівника фізичного
виховання про проходження медогляду
студентів училища
2. Адаптація студентів нового прийому до
навчання в педагогічному училищі

3. Поточні питання
IV засідання
1. Заслухати звіт голови керівника фізичного
10.11.2017 р.
виховання, щодо наради-семінару ВПНЗ І-ІІ
рівнів акредитації Південного регіону
України
2. Розгляд і схвалення екзаменаційної
документації з дисципліни «Охорона праці в
галузі»: спеціальність 5.01010101 Дошкільна
освіта (гр. Д-41, Д-42).
3. Розгляд і схвалення екзаменаційної
документації з дисципліни «Охорона праці»:
спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта
(гр. Д-31, Д-32).
4. Розгляд і схвалення документації для
проведення диференційованих заліків:
- з дисципліни «Теорія і методика фізичного
виховання» спеціальність 5.01010201
Початкова освіта ( гр. Ш-31, Ш-32, Ш-33);
- з дисципліни «Фізичне виховання»
спеціальність 5.01010201 Початкова освіта
(гр. Ш-41, Ш-42, Ш-43);
- з дисципліни «Фізичне виховання»
спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта
(гр. Д-41, Д-42).
5. Розгляд і схвалення документації для
проведення заліку з дисципліни «Безпека
життєдіяльності» спеціальність 012
Дошкільна освіта (гр. Д-11, Д-12);
спеціальність 013 Початкова освіта (гр. Ш-11,
Ш-12, Ш-13)

Ткачук І. О.

Ткачук І. О.

Керівник
фізичного
виховання
Ткачук І. О.
Керівник
фізичного
виховання
Кальчева Т. І.
Бондар С. В.,
Мераджі В. Ф.
Нарійчук М. Д.
Ткачук І. О.
Керівник
фізичного
виховання
Біязі М. І.

Біязі М. І.

Ткачук І. О.
Кальчева Т. І.

Долинська Т. Г.

6. Розгляд і схвалення документації для
проведення заліку з дисципліни «Ритміка»
спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта
(гр. Д-41, Д-42)
7. Заслухати звіти викладачів, щодо студентів
які не виконують навчальні плани та
отримали незадовільні оцінки з предметів та
дисциплін циклу

Босенко О. С.

8. Заслухати самозвіти студентів, які не
виконують навчальні плани та отримали
незадовільні оцінки з предметів та дисциплін
циклу
9. Поточні питання
V засідання
1. Заслухати інформацію про хід написання
22.12.2017 р.
курсових робіт з дисципліни «Методика
фізичного виховання» студентів 4 курсу
спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
2. Заслухати звіти викладачів циклової комісії
про виконання навчальних програм та планів
у осінньому семестрі 2017/2018 н. р.
3. Заслухати звіт голови циклової комісії про
підсумки роботи за осінній семестр 2017/2018
н.р.
4. Заслухати звіт керівника фізичного
виховання щодо організації фізичного
виховання і масового спорту в училищі за
осінній семестр 2017/2018 навчального року
5. Поточні питання
VI засідання
1. Розгляд і схвалення консультацій з
педагогічної практики «Пробні уроки і
заняття» у весняному семестрі 2017/2018
навчального року.
2. Розгляд і схвалення графіку проведення
додаткових занять (консультацій) з
навчальних предметів та дисциплін, що
Січень
входять до складу циклу фізичного
2018 р.
виховання і технологій здоров’я у весняному
семестрі 2017/2018 навчального року.
3. Розгляд і схвалення графіку роботи
спортивних секцій у весняному семестрі
2017/2018 навчального року.
4. Поточні питання
VII засідання
1. Заслухати інформацію про хід написання
Лютий
курсових робіт з навчальної дисципліни
2018 р.
«Методика фізичного виховання» студентів 4
курсу спеціальності 5.01010201 Початкова
освіта.

Всі викладачі
циклової комісії

Всі викладачі
циклової комісії

Ткачук І. О.
Ткачук І. О.

Всі викладачі
циклової комісії
Ткачук І. О.

Ткачук І. О.

Ткачук І. О.
Ткачук І. О.

Всі викладачі
циклової комісії

Керівник
фізичного
виховання
Ткачук І. О.
Ткачук І. О.

2. Заслухати звіт про стан роботи
навчального кабінету захисту Вітчизни,
фізичного виховання та технологій здоров’я
(кабінет № 39).
3. Поточні питання
VIII засідання
1. Розгляд і схвалення документації для
Березень
проведення диференційованих заліків:
2018 р.
- з дисципліни «Фізичне виховання»
спеціальність 5.01010201 Початкова освіта
(гр. Ш-31, Ш-32, Ш-33);
- з дисципліни «Фізичне виховання»
спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта
(гр. Д-31, Д-32).
2. Розгляд і схвалення документації для
проведення диференційованих заліків:
- з дисципліни «Основи медичних знань»
спеціальність 5.01010101 Дошкільна освіта
(гр. Д-31, Д-32).
3. Розгляд і схвалення екзаменаційної
документації з дисципліни «Охорона праці»,
спеціальність 5.01010201 Початкова освіта
(гр. Ш-31, Ш-32, Ш-33).
4. Поточні питання
IХ засідання
Квітень
2018 р.

Федорова Н. С.

Ткачук І. О.

Кальчева Т. І.
Мераджі В. Ф.

Федорова Н. С.

Біязі М. І.

Ткачук І. О.

1. Розгляд і схвалення екзаменаційної
документації для проведення:
- екзамену з дисципліни «Анатомія,
фізіологія і гігієна дітей з шкільного віку»,
спеціальність 013 Початкова освіта (гр. Ш-21,
Ш-22, Ш-23);
- екзамену з дисципліни «Анатомія,
фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку»,
спеціальність 012 Дошкільна освіта (гр. Д-21,
Д-22, Д-23).

Федорова Н. С.

2. Розгляд і схвалення документації для
проведення диференційованих заліків:
- з дисципліни «Основи ритміки і хореографії
з методикою» спеціальність 5.01010201
Початкова освіта (гр. Ш-41, Ш-42, Ш-43);
- з дисципліни «Основи медичних знань та
валеології» спеціальність 5.01010201
Початкова освіта (гр. Ш-41, Ш-42, Ш-43);
- з дисципліни «Охорона праці в галузі»:
спеціальність 5.01010201 Початкова освіта
(гр. Ш-41, Ш-42, Ш-43).

Босенко О. С.

Федорова Н. С.

Біязі М. І.

3. Розгляд і схвалення документації для
проведення диференційованих заліків:
- з предмету «Фізична культура»,
спеціальність 012 Дошкільна освіта (гр. Д-11,
Д-12);
- з предмету «Фізична культура»,
спеціальність 013 Початкова освіта (гр. Ш-11,
Ш-12, Ш-13);
- з предмету «Фізична культура»
спеціальність 013 Початкова освіта (гр. Ш-21,
Ш-22, Ш-23);
- з предмету «Фізична культура»
спеціальність 012 Дошкільна освіта (гр. Д21, Д-22, Д-23).

Бондар С. В.,
Мераджі В. Ф.,
Ткачук І. О.,
Кальчева Т. І.,

4. Розгляд і схвалення плану проведення
спортивного свята «Грація та здоров’я».
5. Поточні питання

Ткачук І. О.

Х засідання
1. Заслухати огляд новинок наукової і
Травень
2018 р.
навчально-методичної літератури
2. Заслухати звіти викладачів, щодо студентів
які не виконують навчальні плани та
отримали незадовільні оцінки з предметів та
дисциплін циклу
3. Заслухати самозвіти студентів, які не
виконують навчальні плани та отримали
незадовільні оцінки з предметів та дисциплін
циклу
4. Поточні питання
ХI засідання
1. Заслухати звіти викладачів циклової комісії Червень
про виконання навчальних програм та планів 2018 р.
у весняному семестрі 2017/2018 н. р.
2. Заслухати звіт голови циклової комісії про
підсумки роботи циклової комісії за весняний
семестр 2017/2018 навчального року.
3. Заслухати звіт про роботу навчального
захисту Вітчизни, фізичного виховання та
технологій здоров’я (кабінет № 39) у
2017/2018 навчальному році.
4. Заслухати звіт про роботу спортивної зали
у 2017/2018 навчальному році.
5. Розглянути тематику курсових робіт з
дисципліни «Методика фізичного
виховання», спеціальності 5.01010201
Початкова освіта на 2018/2019 навчальний
рік
6. Заслухати пропозиції щодо розподілу
навчального навантаження на 2018/2019
навчальний рік
7. Поточні питання

Ткачук І. О.
Всі викладачі
циклової комісії
Всі викладачі
циклової комісії

Всі викладачі
циклової комісії

Ткачук І. О.
Всі викладачі
циклової комісії
Ткачук І. О.

Федорова Н. С.

Ткачук І. О.
Ткачук І. О.

Ткачук І. О.

Ткачук І. О.

ПЛАН
проведення Олімпійського тижня 8-17 вересня 2017 року
1. Проведення виховних годин за єдиною темою: «Олімпійській урок».
Всі навчальні групи за розкладом
08-17 вересня 2017 р.
Відповідальні:
класні керівники груп
2. Організація та проведення конкурсу плакатів «Олімпіада очима студентів».
Всі навчальні групи
11-12 вересня 2017 р.
Відповідальні:
Ткачук І. О.
Босенко О. С.
класні керівники груп
3. Організація та проведення конкурсу презентацій «Олімпійські ігри».
Всі навчальні групи
13-14 вересня 2017 р.
Відповідальні:
Ткачук І. О.
Босенко О. С.
класні керівники груп
4. Організація та проведення змагань серед студентів училища з шахів.
Всі навчальні групи
12 вересня 2017 р.
Відповідальні:
викладачі фізичного
виховання,
класні керівники груп
5. Організація та проведення змагань серед студентів училища з шашок.
Всі навчальні групи
13 вересня 2017 р.
Відповідальні:
викладачі фізичного
виховання,
класні керівники груп
6. Організація та проведення змагань серед студентів училища з настільного тенісу.
Всі навчальні групи
14 вересня 2017 р.
Відповідальні:
викладачі фізичного
виховання,
класні керівники груп
7. Організація та проведення спортивно-масового заходу «День здоров’я».
Всі навчальні групи
15 вересня 2017 р.
Відповідальні:
Ткачук І. О.
Кальчева Т. І.
Бондар С. В.
Мераджі В. Ф.
Босенко О. С.
класні керівники груп

