
Графік проведення відкритих занять 

викладачами кафедри теорії та методики фізичної культури  

у 2017-2018 н.р. 

№ 

з/п 
ПІП викладача Захід (лекція/практичне) 

Курс, 

група 

Термін  

виконання, 

примітки 

1. Литвиненко О.М. 

 

Лекція з педагогіки за темою: 

«Педагогічна система Я.А. Коменського» 

ІІ курс 10.10.2017 

2. Рожков І.М. Лекція з анатомії людини за темою: 

«Нервова система» 

 І курс 

 

04.10.2017 

ауд. 04.101  

3. Гетманцев С.В. Лекція з дисципліни Методи відновлення 

працездатності у фізичній культурі і 

спорті за темою: «Загальна 

характеристика та механізми втоми» 

ІІ курс лютий 2018 

ауд. 02.124 

4. Борецька Н.О. Лекція з ритміки та хореографії за темою: 

«Техніка виконання та методика 

навчання танцювальним крокам» 

І курс 26.09.2017 

ауд. 04.101 

5. Адаменко О.О. Лекція з дисципліни нові технології у 

фізичному вихованні та спорту 

«Технології психоемоційного 

оздоровлення» 

ІV курс Березень 2018  

ауд. 04.101 

6. Кулаков Ю.Є. Лекція зі спортивних ігор та методики 

викладання за темою: «Техніка й тактика 

гри у баскетбол» 

І курс лютий-березень 

2018 року 

ауд. 04.101 

7. Богатир В.Г. 

 

Практичне заняття із футзалу за темою: 

«Удар внутрішньою стороною стопи. 

Зупинка м’яча підошвою. Введення м’яча 

із-за бокової лінії в футзалі» 

ІV курс, 

413 група 

 

березень, 2018 

спорт. майданчик 

МНУ, НК № 4 

8. Вертелецький О.І.  Практичне заняття зі спортивних ігор та 

методики викладання за темою: 

«Блокування у волейболі» 

ІІ курс,   

213 група 

листопад 2017 

спорт. зала                  

НК  № 12,                         

вул. Морехідна,2а 

9. Грохович О.М. Практичне заняття з Методика 

проведення секційних занять  в ЗОШ 

(гімнастика) за темою: «Перешикування, 

зведення, розведення, дріблення, злиття» 

ІІІ курс,          

313 група 

27.10.2017 

спортивна зала  

НК № 4 

10 Славітяк О.С. Практичне заняття з ТМФВ за темою: 

«Фізичне виховання учнів поза школою» 

ІV курс, 

 423 група 

06.12.2017 

ауд. 04.107 

11 Лебедєва В.К. Практичне заняття з Валеології та 

методики викладання за темою: 

«Планування та відбір змісту уроків 

шкільного курсу «Основи здоров’я». 

Вивчення та аналіз шкільної програми з 

основ здоров’я» 

І курс,  

143 група 

11.12.2017 

ауд. 02.124 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                       О. М. Литвиненко 


