
Графік проведення відкритих занять 

викладачів кафедри теорії та методики фізичної культури  

у 2018-2019 н.р. 
 

№ 

з/п 
ПІП викладача Захід (лекція/практичне) Курс/група 

Термін 

виконання, 

примітки 

1. 
Литвиненко О.М. 

 

Лекція з університетських студій за 

темою: «Фізична культура як суспільне 

явище. Міжнародний спортивний рух» 

І курс жовтень 2018 р. 

ауд. 04.101 

2. Лісенчук Г.А. 

Лекція з методики викладання ТМФВ у 

ЗВО «Значення, завдання і основні 

принципи побудови лекції з ТМФВ» 

513 група вересень 2018  

ауд. 04.107 

3. Рожков І.М. 

Лекція з анатомії людини за темою: 

«М’язи тулуба людини» 

 І курс 

 

вересень 2018 р. 

ауд. 04.101  

Лекція з анатомії людини за темою: 

«Ендокринна система людини» 

І курс 

 

лютий 2019 р. 

ауд. 04.101 

4. Гетманцев С.В. 
Лекція з дисципліни Фізіологія людини 

за темою: «Фізіологія травлення» 

ІІ курс 17.09.2018 

ауд. 01.124 

5. Борецька Н.О. 

Лекція з ритміки та хореографії за 

темою: «Особливості організації та 

проведення культурно-спортивних 

заходів, танцювальних заходів у 

молодших, середніх та старших класах 

школи» 

ІІ курс 18.09.2018  

ауд. 04.101 

6. Кулаков Ю.Є. 

Лекція з методики проведення секційних 

занять з настільного тенісу за темою: 

«Історія розвитку настільного тенісу» 

ІІ курс вересень 2018 р. 

ауд. 04.101 

7. Славітяк О.С. 

Лекція з ТМФВ за темою: «Фізичні 

якості. Загальна характеристика та 

методика розвитку гнучкості» 

ІІІ курс, 

313-343 гр. 

жовтень 2018 

ауд. 04.101 

Лекція з силового фітнесу за темою: 

«Типи будови тіла та методика 

складання програм» 

ІІІ курс, 

313-343 гр 

лютий 2019 

ауд. 04.103 

8. Вертелецький О.І.  

Практичне заняття зі спортивних ігор та 

методики викладання за темою: 

«Нападаючий удар у волейболі» 

ІІ курс,   

243 група 

жовтень 2018  

спорт. зала                  

НК  № 12,                         

вул. Морехідна,2а 

9. 
Богатир В.Г. 

 

Практичне заняття із футзалу за темою: 

«Передача м’яча внутрішньою стороною 

ступні. Зупинка м’яча підошвою. 

Двостороння гра» 

ІІІ курс, 

333 група 

березень, 2019 

спорт. майданчик 

МНУ, НК № 4 

10. Грохович О.М. 

Практичне заняття з гімнастики та 

методики викладання  за темою: 

«Методика навчанням вправам для 

загального розвитку» 

І курс,  

113 група 

лютий 2018  

спортивна зала  

НК № 4 

11. Демидова І.В. 

Практичне заняття з легкої атлетики та 

методики викладання за темою: 

«Навчання техніці бігу на короткі 

дистанції та стрибків у висоту» 

І курс,  

113 група 

жовтень 2018  

Центральний 

міський стадіон 

 

 

Завідувач кафедри                                                       О. М. Литвиненко 


