
ЗВІТ ПРО РОБОТУ 
 КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

за 2017 – 2018 н.р. 
 

№ 
з/п Показники контракту 

Вимоги 
контракту 

Виконання 
пункту 

контракту  

При- 
міт- 
ка 

1. Виконання посадових обов’язків (наказ 
від 25.08.2016 р. № 349), наказів МОН 
України, постанов Кабінету Міністрів 
України, законів України, рішень 
конференцій трудового колективу, 
Статуту, колективного договору 
університету, наказів та розпоряджень 
університету 

Виконання 

посадових 

обов’язків  

згідно  пунктів 

контракту 

Посадові 

обов’язки 

виконуються 

згідно  

пунктів 

контракту у 

повному 

обсязі. 

 

2. 2.1 Рівень викладання дисциплін, закріплених за кафедрою, що відповідає тимчасовому 
галузевому стандарту якості освіти з підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних 
рівнів, ступенів  

          Для забезпечення виконання освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів вищої освіти наказом МНУ 

імені В.О.Сухомлинського за кафедрою ТМФК закріплено 

38 навчальних дисциплін, з них: 

- ступінь «бакалавра» – 24 дисципліни; 

- ступінь «магістра» – 14 дисциплін. 

     Всі викладачі кафедри мають відповідну базову освіту, 

щодо дисциплін які викладають.  

     На високому методичному рівні проводили лекції та 

практичні заняття проф. Рожков І.М., доц. Борецька Н О., 

доц. Гетманцев С.В., доц. Литвиненко О.М., ст. викладач 

Адаменко О.О., викладач Вертелецький О.І. 

     З метою виявлення рівня викладання дисциплін всіма 

викладачами кафедри проводились відкриті заняття, які 

обговорювались на засіданнях кафедри. 

     Окрім того, завідувачем кафедри протягом навчального 

року вибірково відвідувались заняття з метою перевірки 

якості підготовки викладачів до практичних та лекційних 

занять, про що є відповідні записи у журналі відвідування 

занять завідувачем кафедри.  

     * Примітка - рейтинг викладачів кафедри ТМФК та 

журнал відвідування занять – додаються. 

належний 

рівень 

викладання  

Оприлюднено на 

сайті 

університету  

2.2 Навчальний план (денна та заочна форми навчання) спеціальностей  
     Колективом кафедри ТМФК розроблені навчальні та 

робочі плани для  всіх ОКР і ступенів:  

ступінь бакалавр (1,2 курс):  
- спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

(денна й заочна форми навчання); 

ОКР бакалавр ( ІІІ, IV курс): 

- напрям підготовки   6.010201 Фізичне виховання* (денна й 

заочна форми навчання); 

ступінь магістр (VІ-VІІ курс): 

- спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

(денна й заочна форми навчання). 

розроблені 

для  всіх ОКР 

і ступенів 

 

 

 

Оприлюднені 

на сайті 

університету 

2.3 Програми дисциплін  
     До всіх дисциплін, що закріплені за кафедрою ТМФК 

розроблені навчальні та робочі програми згідно з вимогами 

освітньо-професійних програм підготовки фахівців усіх 

розроблені 

для  всіх ОКР 

і ступенів 

Оприлюднені 

на сайті 

університету 
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освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів  

     Програми навчальних дисциплін містять відповідні 

кредити, які забезпечують формування знать, умінь та 

навичок, зазначених в ОПП. 

2.4 Навчально-методичні комплекси  

     Відповідно до навчального навантаження, яке отримали 

викладачі на 2017/1 навч. рік, доповнювались й  

розроблялися навчально-методичні комплекси.  

розроблені 

для  всіх ОКР 

і ступенів 

Оприлюднені 

на сайті 

університету 

2.5 Графік навчального процесу для студентів  

Розроблені графіки навчального процесу та виконання 

самостійної роботи для кожної дисциплін 

розроблені 

для  всіх ОКР 

і ступенів 

Оприлюднено на 

сайті 

університету  

3. Використання навчально-методичних комплексів із дисциплін, закріплених за кафедрою 

(перелік навчально-методичних комплексів та виконавців) та видання навчально-методичних 

посібників до кожної навчальної дисципліни, закріпленої за кафедрою (згідно з планом 

видань) 

 

План та виконання навчально-методичних видань на 2017/2018 н.р додається 

     

4. Тематичне планування науково-дослідницької роботи працівників кафедри (на поточний 

навчальний рік і наступні роки), реєстрація, виконання планів НДР, своєчасні звіти про 

результати виконаних наукових досліджень та про їхнє впровадження в педагогічній і 

виробничій сферах (тематичний план НДР) 

Всі викладачі кафедри ТМФК залучені до 

виконання наукових тем. 

Звіти кафедри ТМФК з НДР за 2017/2018 

н.р. – додаються. 

  Оприлюднено на 

сайті 

університету  

(Додаток 1 ) 

5. Публікація матеріалів за результатами тематичних досліджень у фахових виданнях, передусім 

тих, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus, а також до інших 

наукометричних баз (Web of Science, Index Copernikus) (не менше однієї статті на рік на 

викладача кафедри відповідно до плану публікацій) 

Наукові статті та наукові видання 

викладачів кафедри ТМФК за 2017/2018 

н.р.   

 

 

 

 Список наук. 

статей додається 

(Додаток 2 ) 

У колективі кафедри 
6. Дотримання норм педагогічної етики, 

виховання у студентів почуття власної 

гідності, громадянського обов’язку та 

любові до України (план виховних заходів 

на навчальний рік)  

 

Виховна робота у звітньому періоді 

проводилася згідно з планом виховної 

роботи кафедри ТМФК на 2017-2018 н.р. 

+ + план виховних 

заходів на 

навчальний рік 

(додається) 

 

Оприлюднено на 

сайті 

університету та 

кафедри 

7. Поліпшення якісного складу науково-

педагогічних працівників кафедр згідно з 

планом роботи факультету щодо 

приведення кадрового складу до 

ліцензійних вимог  
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     - підвищення кваліфікації особисто та 

науково-педагогічних працівників 

кафедри 

не планувалось не 

планувалось 

 

     - захист дисертацій 

Славітяк О.С. захист кандидатської 

дисертації на тему: «Удосконалення 

тренувального процесу спортсменів у 

бодібілдингу на основі оптимального 

застосування базових та формуючих вправ 

у мезоциклах підготовки» на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук з 

фізичного виховання та спорту за 

спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і 

професійний спорт, який відбувся 5 

червня 2018 року у Національному 

університеті фізичного виховання і спорту 

України. 

не планувалось виконано Оприлюднено на 

сайті 

університету та 

кафедри 

     - стажування за кордоном – не менше  

6-и місяців, починаючи із 2017 року із 

виданням навчального посібника із 

закріпленої дисципліни або монографії.  

не планувалось не 

планувалось 

 

     - стажування в Україні відповідно до 

затвердженого Положення про 

підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників 

Викладач Богатир В.Г. (Херсонський ДУ) 

 

+ виконано  

     - отримання сертифікату встановленої 

форми на рівень знання англійської мови – 

В2 

не планувалось не 

планувалось 

 

8. Планування міжнародного 

співробітництва із зарубіжними 

партнерами в галузі навчально-методичної 

та наукової роботи (відповідно до угод) 

не планувалось не 

планувалось 

 

9. Щорічна підготовка документів для участі 

в конкурсах на отримання грантів. 

не планувалось не 

планувалось 

 

10. Організація та проведення практичної 

підготовки студентів, звітність про 

виконану роботу.  

      Відповідно до навчальних планів 

педагогічна практика заплановано на 2, 3 , 

4, 6 ,7 курсах     

      Практика проводилась у базових ЗОШ 

м. Миколаєва з якими укладено 

тристоронню угоду про співпрацю: ЗОШ 

№№ 10, 12, 20, 42, 51, 53, гімназії № 4, 

Муніципальному колегіумі.  

      Вчасно складено рапорти про розподіл 

студентів на педпрактику та вказані 

методисти шкіл й методисти від баз 

практик; вчасно проведено настановні та 

+ 

 

виконано  
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підсумкові конференції.  

      Проведено захист педпрактики з 

наданням звітної документації, 

презентацій та стінних газет.   

     Звітна документація здана студентами 

вчасно і відповідає нормативним вимогам. 

11. Сприяння працевлаштуванню 

випускників, зв’язки з роботодавцями. 

Працевлаштовано на посади вчителів 

фізичної культури: 

Литвиненко О.М.: 

- Голіяк Ірину  у загальноосвітню школу-

інтернат № 5 для дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування в 

м. Миколаєві м.Миколаєва; 

- Єрємєєва Євгена  

Борецькою Н.О. 

- Попадюк Анжела ЗОШ № 25 

м.Миколаєва; 

   

 Виконання державного замовлення на 

підготовку та випуск фахівців  

У 2017-2018 році ліцензійний обсяг 

набору студентів  на спеціальність 014.11 

Середня освіта (Фізична культура) денної 

форми навчання виконано: 41 із 110 – 

бакалавр; заочна форма навчання – 21 із 

90.  

20 із 20 – магістрів денної та заочної форм 

навчання;  

До випуску планується 72 бакалаври та 8 

магістрів ДФН;  40 бакалаврів та 5 

магістрів ЗФН 

   

 Виконання побажань студентів щодо 

варіативної частини навчального плану 

 

     У 2018 році за побажаннями студентів 

до варіативної частини навчальних планів 

освітнього рівня «бакалавр», 

спеціальності 014.11 Фізична культура і 

спорт (1, 2 курс) та напряму підготовки 

6.010203 Фізичне виховання (3,4 курси) на 

2018-2019 навчальний рік були включені 

дисципліни за вільним вибором студентів:  

психолого-педагогічний супровід роботи з 

батьками, силовий фітнес, гандбол,  

кульова стрільба з методикою навчання, 

військово-спортивні ігри,  стрітбаскетбол,  

бадмінтон, оздоровчий фітнес, оздоровча 

хатха-йога (протокол засідання кафедри 

№ 7 від 15.02.2018) 

+ + Оприлюднено на 

сайті 

університету  

12. Підготовка додатків до дипломів  

     Лаборантом кафедри Арутюнян Е.А. 

факультету готуються додатки до 

дипломів випускникам: 
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ОКР бакалавр (IV курс): 

- напрям підготовки   6.010201 Фізичне 

виховання* (денна форма навчання); 

Ступінь магістра (VІІ курс): 

- спеціальність 014.11 Середня освіта 

(Фізична культура) (денна й заочна форми 

навчання);  

13. Забезпечення виконання плану прийому 

абітурієнтів на 1 та 5 курси 

У 2017-2018 році ліцензійний обсяг 

набору студентів  на спеціальність 014.11 

Середня освіта (Фізична культура) денної 

форми навчання виконано: 41 із 110 – 

бакалавр; заочна форма навчання – 21 із 

90.  

Жигадло   

14. Залучення студентів до виконання 

наукових досліджень, передбачених 

тематичним планом НДР університету 

(вказати теми та прізвища студентів) 

За підсумками наукової роботи у 

2017/2018 році, викладачами кафедри 

здійснювалось керівництво науково-

дослідною роботою студентів,  

опубліковано 35 статей  (42 студенти) у 

співавторстві зі студентами.  

Студенти взяли участь у: 

- ХІІ Всеукраїнській студентській 

науково-практична конференції 

“Проблеми формування здорового 

способу життя у студентської молоді”,  

присвяченої 100-річчю з дня народження 

В.О.Сухомлинського – ( 18-19 травня 2018 

р., МНУ ім. В.О. Сухомлинського, м. 

Миколаїв); опубліковано 27 статей,   

– Регіональній науково-практичній 

студентській конференції «Актуальні 

проблеми спорту, фізичного виховання, 

здоров'я людини» ( 16-17 квітня 2018 

року, Національний університет 

кораблебудування імені адмірала С.О. 

Макарова,          м. Миколаїв); 

опубліковано 6 статей; 

- Всеукраїнській конференції "Дидактико-

методичні аспекти фізичної культури", 

збірник наукових праць I тур ХІ 

Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції 2017 роки м. 

Херсон; опубліковано 2 статі; 

+ + Звіт з наук. 

роботи  

студентів 

додається 

 

Додаток  3 

15. Участь студентів і молодих вчених у 

щорічних конкурсах наукових робіт, 

предметних та фахових олімпіадах, 

конференціях, виставках.  

не планувалось не 

планувалось 
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16. Підготовка документації для ліцензування 

(акредитації) для ЄДБО спеціальності 

кафедри 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) першого (бакалаврського) і 

другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти за спеціальністю 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура) 

 

Розробка освітньо-професійної програми 

для першого (бакалаврського) і другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти за 

спеціальністю 014.11 Середня освіта 

(Фізична культура) 

не планувалось 

 

 

 

 

 

 

 

не планувалось 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

виконано 

 

 

 

 

 

17. Захист службової інформації (закріплення 

комп’ютера (наказ № __, № комп’ютера) 

 виконується 

лаборантами 

 

18. Щорічне оновлення пакету діагностики 

якості знань у тестовій формі.  

+  (протоколи 

засідання 

кафедри  № 3 

від 10.10.2017 

р. та  № 8 від 

15.03.2018 р. ) 

 

Здійснення поточного, проміжного та 

підсумкового контролю якості освіти 

(компетенцій) зі спеціальності  

розроблено, оновлено та апробовано 

пакети діагностики якості знань у тестовій 

формі 

 

для  студентів: 

- 2 курсу спеціальності 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура)  

- 3,4 курсу напряму підготовки 6.010201 

Фізичне виховання 

- 6 курсу спеціальності 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура)  

+  

відповідно до «Положення про 

комп’ютерне тестування знань і 

компетенцій у МНУ імені 

В.О.Сухомлинського»)  

- складено та завантажено на освітній 

портал університету рівневі тести з 

дисциплін, які закріплені за кафедрою 

ТМФК та виносяться на екзаменаційний 

контроль 

+ виконано портал 

університету 

Реалізація програми якості освіти з 

надання плану роботи щодо її 

забезпечення (план кафедри)  

 

Робота щодо забезпечення якості освіти 

виконувалася згідно з планом кафедри по 

реалізації Програми якості освіти 

+ +  

19. Надання вченій раді щорічного 

письмового звіту про результати 

виконання умов, передбачених 

контрактом  

 

Письмовий звіт підготовлений та наданий 

вченій раді факультету фізичної культури 

+ +  
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та спорту 

20. Положення про кафедру;  у наявності  

21. Посадові інструкції працівників (копії);  у наявності  

22. Протоколи засідань кафедри;  у наявності  

23. План роботи кафедри на навчальний рік;  у наявності  

24. Концепція (стратегія) розвитку кафедри на 

2015-2020 рр.; 

 у наявності  

25. Навчальні програми з усіх нормативних і 

вибіркових навчальних дисциплін 

(затверджені) 

 у наявності  

26. Робочі навчальні програми із дисциплін 

кафедри. 

 у наявності  

27. Тимчасові галузеві стандарти вищої освіти 

за відповідним професійним 

спрямуванням (кваліфікаційний рівень 

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр») 

(освітньо-кваліфікаційна характеристика 

та освітньо-професійні програми); 

 у наявності  

28. Індивідуальні плани роботи викладачів;  у наявності  

29. План роботи навчальних кабінетів, 

лабораторій на навчальний рік; 

 у наявності   

30. План науково-дослідної роботи 

викладачів (включений в план роботи 

університету  у сферах наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності, а 

також грантові програми); 

 у наявності  

31. Звіти кафедри за навчальний рік;  у наявності  

32. Звіти з наукової роботи кафедри за 

півріччя та навчальний рік (копії); 

 у наявності  

33. Звіти викладачів про виконання 

індивідуальних планів роботи; 

 здані до 

відділу кадрів 

 

34. Інструктивно-методичні розробки до 

семінарських, практичних та 

лабораторних занять (копії); 

 у наявності Оприлюднено 

на сайті 

35. Положення про індивідуальні завдання 

для самостійної роботи студентів з 

навчальних дисциплін (копія); 

 у наявності Оприлюднено 

на сайті 

36. Методичні вказівки щодо складання 

контрольних завдань до семінарських, 

практичних і лабораторних занять (копії); 

 у наявності Оприлюднено 

на сайті 

37. Методичні рекомендації щодо написання 

курсових та дипломних робіт (копії); 

 у наявності Оприлюднено 

на сайті 

38. Тематика дипломних і курсових робіт 

(згідно тематики наукової роботи 

викладачів кафедри); 

 у наявності Оприлюднено 

на сайті 

39. Тестові завдання з навчальних дисциплін 

для перевірки рівня засвоєння студентами 

матеріалу; 

 у наявності  

40. Поточні контрольні роботи;  у наявності  

41. Журнал контрольних відвідувань занять 

викладачів завідувачем кафедри; 

 у наявності  

42. Графік проведення відкритих занять;  виконано Оприлюднено 

на сайті 
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43. Журнал взаємовідвідування занять 

викладачами; 

 у наявності  

44. Графік проведення консультацій 

викладачами кафедри; 

 виконано Оприлюднено 

на сайті 

45. Графік роботи навчально-допоміжного та 

навчально-виробничого персоналу 

кафедри; 

 у наявності  

46. Списки наукових публікацій викладачів;  у наявності Оприлюднено 

на сайті 

47. Журнал обліку виконання навчального 

навантаження; 

 у наявності  

48. Курсові роботи;  у наявності  

49. Навчально-методичні комплекси з 

дисциплін кафедри (НМКД) в 

друкованому та електронному форматі:  

+ у наявності Оприлюднено 

на сайті 

 - Титульну сторінку; + у наявності  

 - Зміст НМК; + у наявності  

 - Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; + у наявності  

 - Навчальна  програма дисципліни; + у наявності  

 - Робоча навчальна програма дисципліни; + у наявності  

 - Програма практичної підготовки; + у наявності  

 - Засоби діагностики навчальних 

досягнень студентів; 

+ у наявності  

 - Навчальні-наочні посібники, технічні 

засоби навчання тощо; 

+ у наявності  

 - Конспект лекцій з дисципліни; + у наявності  

 - Комплекс контрольних робіт (ККР) для 

визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для кредитних 

контрольних робіт, тестові контрольні 

роботи (які завантажені на освітній 

простір); 

+ у наявності  

 - Інструктивно-методичні матеріали до 

семінарських, практичних і лабораторних 

занять; 

+ у наявності  

 - Завдання на курсові та дипломні 

проекти; 

+ у наявності  

 - Контрольні завдання до семінарських, 

практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків; 

+ у наявності  

 - Питання до екзаменаційних білетів, 

екзаменаційні білети, тести для 

підсумкового контролю (що завантажені 

на освітній простір); 

+ у наявності  

 - Методичні рекомендації та розробки 

викладача; 

+ у наявності  

 - Методичні матеріали, що забезпечують 

самостійну роботу студентів; 

+ у наявності  

 - Методичні матеріали щодо виконання 

контрольних робіт для заочної форми 

навчання; 

+ у наявності  

50. За підсумками роботи у 2017/2018 

навчальному році рейтинг науково-

  Додаток 4 
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педагогічних працівників кафедри ТМФК 

за умовами виконання контракту та 

індивідуальних плані наступний: 

1. Рожков І.М. 

2. Литвиненко О.М. 

3. Борецька Н.О. 

4. Гутманцев С.В. 

5. Славітяк О.С. 

6. Адаменко О.О. 

7. Богатир В.Г. 

8. Вертелецький О.І. 

9. Кулаков Ю.Є. 

9. Грохович О.М. 

10. Лебєдєва В.К. 

51. Антиплагіат.  

     У межах боротьби з таким явищем, як 

плагіат у науковій сфері та на виконання 

розпорядження навчальної частини 

університету, курсові роботи з дисципліни 

«Теорія і методика фізичного виховання», 

які виконували студенти 313, 343 груп, 

були подані до бібліотеки для перевірки 

на плагіат. До захисту були допущені 

лише ті роботи, які успішно пройшли 

перевірку. 

  

виконано 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ТМФК      О.М.Литвиненко                                  

 
 

Затверджено: 
Декан факультету       Г.Б.Жигадло  

 

 

 

 

 


