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№ з/п Найменування заходів 
Термін 

виконання 
Виконавець Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Проводити широку 

роз’яснювальну і 

ознайомчу роботу з питань 

фізичної культури і 

спорту, здорового способу 

життя 

протягом року Заст. директора 

з навчально-

виховної 

роботи, керівник 

та викладачі 

фізичного 

виховання, 

куратори 

 

2. Організувати та провести 
спортивне свято «Зимові 
забави» 
 

Січень 2021 Керівник та 

викладачі фіз. 

виховання 

 

3. Продовжувати  роботу 

спортивних секцій, 

максимально залучити 

студентів до занять у них 

Лютий 2021 Керівник та 

викладачі фіз. 

виховання 

 

4. Провести навчання для 

студентів груп нового 

набору на тему: 

"Про фізичне тренування" 

 

Протягом року Керівник та 

викладачі фіз. 

виховання 

 

5. Організувати туристичні 

походи зі студентами І 

курсу, присвячені Дню 

фізичної культури та 

спорту 

протягом року Викладачі фіз. 

виховання, 

куратори груп 

 

6. Проводити бесіди з питань 

правильного здорового 

харчування, уникнення 

простудних та інфекційних 

протягом року Заст. директора 

з навчально-

виховної 

роботи, 

 



захворювань, загартування 

тощо 

викладачі фіз. 

виховання, 

куратори 

7. Організувати роботу 

тренажерної зали 

лютий 2021 Заст. директора 

з навчально-

виховної 

роботи, керівник 

та викладачі фіз. 

виховання 

 

8. Організувати та провести 

спортивне свято «Здоровим 

будь!» до Всесвітнього дня 

здоров’я 

Квітень 2021 Заст. директора 

з навчально-

виховної 

роботи, керівник 

та викладачі фіз. 

виховання 

 

9. Брати участь у 

загальноколеджівських, 

міських, обласних, 

всеукраїнських та 

міжнародних спортивних 

змаганнях, турнірах 

протягом року Керівник та 

викладачі фіз. 

виховання  

 

10. Провести День здоров’я 

для викладачів та 

студентів 

квітень-травень 

2021 

Заст. директора з 

навчально-

виховної роботи, 

керівник 

викладачі фіз. 

виховання, 

культорганізатор 

 

11. Спортивне свято для 

дітей з нагоди 

Міжнародного дня захисту 

дітей 

 

Червень 2021 Заст. директора з 

навчально-

виховної роботи, 

керівник 

викладачі фіз. 

виховання, 

культорганізатор 

 

12. Систематично 

інформувати студентів про 

спортивні досягнення 

команд і окремих 

учасників 

протягом року Викладачі 

фізичного 

виховання 

 

13. Знайомити студентів з 

історією спортивного 

руху, з видатними 

досягненнями українських 

спортсменів, зі 

спортивними традиціями 

протягом року Викладачі фіз. 

виховання 

 



14. Поповнити спортивну залу 

необхідним спортивним 

інвентарем 

протягом року Викладачі фіз. 

виховання 

 

 

 

 

Керівник фізичного виховання                                                 Б.Б. Варгатюк 

 

 

 
 

 


