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1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ
1.1. штат науково-педагогічного персоналу кафедри на навчальний рік затверджено у
кількості 7,35 ставок, усього 8 НПП.
професорів доцентів ст. викладачів
1

5

-

викладачів
2

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджений у кількості 4 ставки.
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1.3. Обсяг навчальної роботи кафедри, циклової комісії становить _____7911_____ год., з них:
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План засідань кафедри у І семестрі 2019-2020 н.р.
№
з/п
1

2

3

4

5

Основні питання
- затвердження кафедральних документів планування та індивідуальних планів роботи викладачів;
- затвердження плану роботи кафедри на 2019-2020 н.р.;
- затвердження графіків проведення консультацій та відкритих занять викладачів;
- обговорення та схвалення навчальних та робочих програм та НМК з дисциплін кафедри;
- розподіл навчальної роботи;
- організація та проходження педагогічної практики в ЗОШ м. Миколаєва та області студентами 4 курсу
спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура);
- про вибіркову компоненту для студентів V курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 014.11
Середня освіта (Фізична культура);
- інструктаж із техніки безпеки під час проведення занять.
- обговорення проблемних питань з наукових тем кафедри;
- внесення змін та доповнень до контрактів викладачів;
- план видання навчально-методичних посібників відповідно до контрактів НПП;
- затвердження тематики курсових робіт з дисципліни теорія та методика фізичного виховання для
студентів 3 та 5 курсів денної та заочної форм навчання;
- про організацію та проходження стажування та науково-дослідної практики студентами освітнього
ступеня магістр (6 курс);
- затвердження тестових завдань для контролю знань студентів 1-4 курсів;
- затвердження планів науково-дослідної роботи студентських наукових гуртків;
- про персональну відповідальність за взяття хабара.
- про організацію профорієнтаційної роботи кафедри;
- про організацію самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри;
- про підготовку до проведення ректорських контрольних робіт.
- про наповнення інформаційного сайту кафедри;
- про підсумки педагогічної практики студентів 4 курсу; 5 курсу магістрів;
- про підсумки моніторингу якості освіти на засадах тестових методів оцінювання;
- затвердження екзаменаційних білетів до підсумкової атестації бакалаврів;
- про стан підготовки курсових робіт студентів 3 курсу з ТМФВ;
- підготовка до І туру Всеукраїнської олімпіаді з ТМФВ.
- підсумки ректорських контрольних робіт з дисциплін кафедри;
- про підготовку до XIX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медико-біологічні проблеми
фізичної культури, спорту та здоров’я людини». (грудень 2019)
- про підготовку до зимової екзаменаційної сесії;
- звіт викладачів про наукову роботу за 2019 р.;

Строки проведення

27.08.2019 р.

11.09.2019 р.

15.10.2019 р.

14.11.2019 р.

16.12.2019 р.

6

- про підсумки зимової екзаменаційної сесії;
- звіт викладачів про роботу у І півріччі 2019-2020 н.р.;

23.01.2020 р.

План засідань кафедри у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.
№
з/п
8

9

10
11

12

Основні питання
- звіт про результати проведення підсумкової атестації ОКР бакалавр 5 курсу ЗФН
- обговорення відкритих занять викладачів кафедри за планом;
- про підготовку навчальних планів та програм на 2020-2021 н.р.;
- затвердження екзаменаційних вимог до літньої атестації;
- підсумки педагогічної практики студентів 3 курсу;
- затвердження плану стажування викладачів на 2019-2020 н.р.
- про заходи щодо профорієнтаційної роботи викладачів;
- про хід підготовки до проведення ХІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
«Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді».
звіт викладачів про роботу протягом навчального року
- звіт викладачів про профорієнтаційну роботу;
- звіти викладачів про виконання умов контракту та індивідуального плану;
- про організацію і проведення підсумкового контролю знань студентів у вигляді комп'ютерного тестування
- про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії на денній та заочній формах навчання
- про попереднє планування на 2020-2021 н. р.

Строки проведення
14.02.2020

19.03.2020

20.04.2020

22.05.2020

19.06.2020

План методичних семінарів кафедри у 2019-2020 н.р.
№
з/п

1
2
3
4

Теми

Виконавці

Використання гімнастичної термінології у підготовчій частині уроку фізичної
культури
Методика викладання ігрових спортивних дисципліни
Проблеми покращення ефективності організації навчального процесу з дисципліни
«Теорія та методика фізичного виховання»
Особливості методики проведення предмету «Захист Вітчизни», згідно розділів
програми для навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Строки
проведення

доц. Борецька Н.О.

жовтень 2019 р.

доц. Кулаков Ю.Є.

березень 2020 р.

доц. Литвиненко О.М.

березень 2020 р.

доц. Лелека В.М.

квітень 2020 р.

План наукових семінарів кафедри у 2019-2020 н.р.
№
з/п
1
2

Теми
Використання здоров’язберігаючих технологій у спеціальних медичних
групах студентів закладів вищої освіти.
Теорія та практика формування патріотичної особистості майбутнього
учителя з предмету «Захист Вітчизни»

Виконавці

Строки проведення

доц. Литвиненко О.М.

квітень 2019 р.

доц. Лелека В.М.

жовтень 2019 р.

Методична робота кафедри на 2019-2020 н.р.
№ з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид роботи
Розробка та внесення змін до навчальних та робочих програм з
дисциплін кафедри згідно останніх вимог Міністерства освіти і
науки України.
Розробка та внесення змін до навчально-методичних комплексів із
дисциплін кафедри
Складання плану засідань кафедри
Складання плану підготовки до друку навчально-методичної
літератури викладачами кафедри
Тестові завдання із розділу «Футбол» навчальної дисципліни
«Спортивні ігри та методика навчання»
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Сучасні
популярні системи фізичних вправ»
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Управління у
сфері фізичного виховання та спорту»
Методичні рекомендації до дисципліни «Методика роботи в ДОЗ»
Теорія та методика стройової підготовки: навчально-методичний
посібник для дисциплін: «Початкова військова підготовка» та
«Теорія та методика викладання предмету «Захист Вітчизни»»
Методичні рекомендації для студентів факультету фізичної
культури та спорту з волейболу «Тактика гри у волейбол»

Підсумковий результат
(рукопис, друкована
праця, обсяг, тираж тощо)

друковані примірники

Виконавець
Зав. кафедри,
викладачі

Строки виконання
до 01.09.19

план засідань кафедри

Зав. кафедри,
викладачі
Зав. кафедри

план друку

Викладачі

вересень 2019

друковані примірники

Лісенчук Г.А.

травень 2020

друковані примірники

Литвиненко О.М.

травень 2020

друковані примірники

Борецька Н.О.

травень 2020

друковані примірники

Войчун О.В.

грудень 2019

друковані примірники

Лелека В.М.

травень 2020

друковані примірники

друковані примірники

11

Проведення та обговорення відкритих лекцій, практичних занять

протоколи обговорення

12

Оновлення пакетів тестових завдань для перевірки якості знань
студентів

пакети тестів у
електронному вигляді

Кулаков Ю.Є.,
Вертелецький О.І.
Зав. кафедри,
викладачі
Зав. кафедри,
викладачі

до 01.09.19
01.09.2019

травень 2020
протягом року
вересень - квітень
2019-2020 н.р.

Наукова діяльність кафедри на 2019-2020 н. р.
№
з/п
1

Вид роботи
Напрямок 1.
Фундаментальна наукова тема кафедри теорії та методики фізичної
культури " Оцінка функціональних можливостей спортсменів в
циклічних та ігрових видах спорту " (0119U00153)

Підсумковий результат (рукопис,
друкована праця, обсяг, тираж тощо)

Дослідження швидкості спортсменів в
циклічних та ігрових видах спорту.

2

Напрямок 2.
Прикладна наукова тема кафедри теорії та методики фізичної
культури «Організаційно-методичні засади формування
здорового способу життя студентської молоді засобами фізичної
культури»
(0118 U003980)

Другий етап дослідження (формувальний етап)

Строки
виконання

Гетманцев С.В.
Жигадло Г.Б.
Кулаков Ю.Є.,
Вертелецький О.І.

01.09.201931.12.2019

Гетманцев С.В.
Жигадло Г.Б.
Кулаков Ю.Є.,
Вертелецький О.І.

1.01.2020 –
30.06.2020

Розробка
теоретичної
моделі Литвиненко О.М.
формування здорового способу життя Борецька Н.О
студентської молоді з використанням
засобів фізичної культури на основі
аналізу результатів констатувального
етапу.
Наукова стаття у науко метричній базі
Scopus – 1 ;
Отримання авторського свідоцтва – 1.

01.09.201931.12.2019

Статті у фахових наукометричних
виданнях, доповіді на фахових науковопрактичних конференціях.

ІІ етап – Дослідження витривалості спортсменів в циклічних та Показники

ігрових видах спорту

Виконавець

фізичних
якостей
витривалості та координованості рухів
у спортсменів в циклічних та ігрових
видах спорту при моделюванні умов
тренувальної і змагальної діяльності.
Статті у фахових наукометричних
виданнях,
доповіді
на
фахових
науково-практичних конференціях.
Науковий звіт по темі.

3

1.01.2020 –
30.06.2020

Третій етап. Результати дослідження

Литвиненко О.М.
Проведення контрольного зрізу
Борецька Н.О
після завершення формувального
етапу експерименту.
Застосування комплексу
діагностичних засобів (анкети, тести,
контрольні роботи). Проведення
спостережень; бесід та анкетування
студентів та викладачів; вивчення та
аналіз продуктів науково-творчої
діяльності студентів.
Виявлення рівня готовності до
формування здорового способу життя
у студентів експериментальних та
контрольних груп. Порівняльний
аналіз результатів експерименту.
Розробка методичних рекомендацій
з формування здорового способу
життя студентської молоді.
Отримання авторського свідоцтва;
Участь
у
всеукраїнських
конференціях; Публікація статей за
участю студентів – 5;
Стаття у фаховому виданні.

Напрямок 3.

Аналіз
результатів
дослідження. керівник НДР
01.09.2019Опрацювання основних принципів, Шикиринська О.В. 31.12.2019
підходів та методика здійснення Войчун О.В.
експериментальної
роботи
дослідження. Розробити методичні
рекомендації
з
формування
громадянської активності студентів
університету засобами студентського
самоврядування.
Наукові статті у науково метричних
виданнях Index Copernicus – 1 ;
тези доповідей міжнародної
конференції – 1

«Формування
громадянської
активності
студентів
університету засобами студентського самоврядування»
(дисертаційне дослідження).
Дослідження (опрацювання контрольно-результативного
блоку)

4

Напрямок 4.

5

Керівництво студентською проблемною групою

6

XІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Медикобіологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини»
(грудень 2019)
ХІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Проблеми формування здорового способу життя у студентської
молоді».

7

«Військово-патріотичне виховання молоді в освітньовиховному просторі університету»
Підтема: «Теорія та практика формування патріотичної
особистості майбутнього учителя з предмету «Захист
Вітчизни»

Етап «Шляхи та засоби формування
патріотизму майбутніх учителів з
предмету «Захист Вітчизни» в умовах
освітньо-виховного
простору
університету».
Методика дослідження формування та
розвитку майбутнього учителя з
предмету «Захист Вітчизни» в умовах
освітньо-виховного
простору
університету,
як
патріотичної
особистості.
Стаття у фаховому виданні.

Академік НАПН
України, доктор
техн. наук,
професор
Будак В.Д.,
Лелека В.М.

01.09.201931.12.2019

участь у конференціях, написання
наукових статей
збірник матеріалів конференції

Литвиненко О.М.

Протягом року

Гетманцев С.В.,
викладачі кафедри

грудень 2019 р.

збірник матеріалів конференції

Гетманцев С.В.,
викладачі кафедри

травень 2020 р.

Організаційна робота кафедри на 2019-2020 н.р.
№
з/п
1

2
3

Вид роботи

Підсумковий результат

Виконавець

Строки виконання

Розглянути на засіданні кафедри, затвердити та
забезпечити виконання нормативних кафедральних
документів на 2019-2020 н. р.:
- план роботи;
- індивідуальні плани викладачів;
- програми та робочі програми навчальних дисциплін;
НМК з дисциплін кафедри;
Здійснити взаємо відвідування лекцій та практичних занять
викладачів з дисциплін кафедри

документація згідно з
номенклатурою кафедри

Зав. кафедри, викладачі

вересень 2019

Журнал взаємо відвідувань
занять

Зав. кафедри, викладачі

І-ІІ півріччя

Провести відкриті лекції та практичні заняття з дисциплін
кафедри

Протоколи засідань кафедри,
протоколи обговорення
відкритих занять

Зав. кафедри, викладачі

І-ІІ півріччя за
графіком

4

Заслухати звіти викладачів за І та ІІ півріччя.

Звіти

Зав. кафедри, викладачі

І-ІІ півріччя

5

Заслухати звіти викладачів про результати зимової та
літньої екзаменаційних сесій
Заслухати звіти викладачів про підсумки практик

Звіти

Зав. кафедри, викладачі

І-ІІ півріччя

Звіти

Борецька Н.О., викладачі

7

Розробити графіки проведення консультацій та
здійснювати контроль за самостійною роботою студентів

Графік консультацій

Викладачі

Протягом року, за
планом практик
вересень 2019

8

Скласти перспективний план підвищення кваліфікації
викладачів
Використовувати у навчальному процесі технічні засоби
навчання (відеофільми, слайди, таблиці, комп’ютерні та
мультимедійні технології).
Прийняти участь у роботі ректорату, Вченої Ради
університету, Ради факультету фізичної культури та
спорту, засіданнях кафедри
Надати практичну допомогу у проведенні районних,
міських, обласних та республіканських змагань з футболу,
футзалу, баскетболу, волейболу
Підготувати звіт про роботу кафедри за І та ІІ півріччя
2019-2020 н. р.
Проводити профорієнтаційну роботу серед учнів ЗОШ,
ВУФК, ДЮСШ, ШВСМ та СДЮШОР
Здійснювати керівництво студентами у громадських
заходах МНУ імені В.О.Сухомлинського.
Проводити виховну роботу під час лекцій, лабораторних,
практичних, семінарських та індивідуальних занять з
дисциплін кафедри
Проводити виховну роботу в академічних групах І курсу.
Брати участь у виховних заходах на рівні університету,
факультету

План підвищення кваліфікації

Зав. кафедри, викладачі

до 01.10.19

Матеріали на електронних
носіях

Зав. кафедри, викладачі

Протягом року

Регламент роботи
університету

Зав. кафедри, викладачі

Протягом року

План
Звіти

Богатир В.Г.,
Кулаков Ю.Є,
Вертелецький О.І.
Зав. кафедри

Списки абітурієнтів

Зав. кафедри, викладачі

За графіком
проведення
змагань
січень, червень
2020 р.
Протягом року

План заходів МНУ

Зав. кафедри, викладачі

Звіт

Викладачі

Звіт
Звіт

куратори-координатори груп
Зав. кафедри, викладачі

6

9

10

11

12
13
14
15

16
17

вересень-жовтень
2019
Протягом
навчального року
Протягом року
Протягом року

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри у 2019-2020 н.р.

№ з/п

Форма підвищення професійного рівня

Прізвище та ініціали
працівника

Строк виконання

1

Стажування

Борецька Н.О.

Квітень 2020

2

Стажування

Кулаков Ю.Є.

Квітень 2020

3

Стажування

Вертелецький О.І.

Травень 2020

