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Завдання фізичної культури  
Фізична культура – невід'ємна складова загальної і 
спеціальної культури особистості сучасного фахівця, що 
становить фундамент його фізичного, духовного 
благополуччя й успіху у виробничій діяльності. Вона 
служить якісною динамічною характеристикою рівня 
розвитку й реалізації можливостей  людини, забезпечує 
біологічний потенціал її життєдіяльності, необхідний для 
гармонійного розвитку, прояву соціальної активності, 
творчої праці. 

Головне завдання занять фізичної культури  – всебічний 
розвиток організму.  Поточні педагогічні завдання: 
виховання у студентів соціально значущих якостей; 
засвоєння оздоровчих програм із використанням різних 
форм фізичної культури, формування навичок здорового 
способу життя. 

 



Організація і зміст фізичного виховання в Галицькому 

коледжі  регламентується Законами України "Про освіту 

”, "Про загальну середню освіту ”, "Про професійно-

технічну освіту ”, "Про фізичну культуру і спорт ”, 

листами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, нормативно-правовими та іншими актами 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров`я України, Міністерства України у 

справах молоді та спорту щодо фізичного виховання 

дітей та учнівської молоді 

. 

 

Організація і зміст фізичного виховання в 
Галицькому коледжі  регламентується 
Законами України "Про освіту ”, "Про загальну 
середню освіту ”, "Про професійно-технічну 
освіту ”, "Про фізичну культуру і спорт ”, 
листами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, нормативно-правовими та 
іншими актами Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства охорони здоров`я 
України, Міністерства України у справах молоді 
та спорту щодо фізичного виховання дітей та 
учнівської молоді 

 



Напрямки діяльності 

Організаційна діяльність спрямована на вдосконалення фізкультурно-
оздоровчої, навчально-спортивної роботи, зміцнення здоров’я, 
формування навичок здорового способу життя, професійної діяльності 
та складається з: 

 - обов’язкового компоненту (урок або заняття, фізкультурно-оздоровчі 
заходи в режимі навчального дня); 

 - позаурочного компоненту (заняття у гуртках спортивного 
спрямування, самостійні заняттям спортом, участь у фізкультурно-
оздоровчих та спортивно-масових заходах). 

Крім занять з фізичного виховання в навчальному закладі діє система 
організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи. Ця 
система передбачає ряд заходів, які проводяться з метою пропаганди і 
широкого використання засобів фізичної культури та 
спорту. Фізкультурно-оздоровча робота серед учнів  та студентів 
коледжу  має на меті створення умов для збереження та зміцнення 
фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я учнівської 
молоді. 

.  
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Спортивно – масова робота в навчальному  закладі невід’ємно пов’язана з 

організацією та проведенням спортивно – масових  заходів протягом 

навчального року. 
Олімпійський тиждень   



Олімпійський урок 



Флешмоб студентів і 

викладачів 

. 



Змагання з футболу 
 



Змагання з волейболу 



Настільний теніс на першість Галицького 

коледжу 



Змагання з бадмінтону  



Стрільби  з автомата АК-74 



Кубок Шухевича 



“Рух- здоров`я “ присвячений 

до дня захисту дітей  



Сплав по Дністру 



Підвищення професійної 

майстерності 



Активно завершуємо 

навчальний рік 



Спорт стає засобом виховання тоді, коли 

він є улюбленим заняттям кожного. 
Сухомлинський В.О. 



Дякую за увагу 


