
Графік проведення відкритих занять 
викладачів кафедри теорії та методики фізичної культури  

у 2019-2020 н.р. 
 

 

№ 

з/п 

ПІП викладача Захід (лекція/практичне) Курс/група Термін 

виконання, 

примітки 

1. Лісенчук Г.А. Лекція з дисципліни «Сучасні технології 

викладання спортивних дисциплін» за 

темою: «Сутність та особливості 

педагогічної технології, її елементи у 

фізичній культурі та спорті». 

VІ курс, 

613 гр 

вересень 2019 

ауд.06.01.107 

2. Литвиненко О.М. 

 

Лекція з дисципліни «Професійно-

педагогічна майстерність викладача 

фізичного виховання» за темою: 

«Поняття про педагогічні конфлікти: 

види, причини виникнення та їх 

усунення» 

VІ курс, 

613 гр 

вересень 2019 

ауд.06.01.107 

3. Борецька Н.О. Лекція з дисципліни «Менеджмент 

спортивних змагань» за темою: «Процес 

управління в організації» 

 V курс 

 

 

листопад 2019 

ауд. 06.01.206  

 

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

людини» за темою:«Фізіологія 

травлення» 

І курс 

 

вересень 2019 

ауд. 01.124 

5. Кулаков Ю.Є. Лекція з дисципліни «Стрітбаскетбол»  

за темою: «Історія виникнення 

стрітбаскетболу та правила гри». 

ІV курс жовтень 2019 

ауд. 01.124 

6. Лелека В.М. Практичне заняття з дисципліни 

«Початкова військова підготовка»  

Тема 2. «Стройова підготовка. Стройові 

прийоми і рухи без зброї». 

Заняття 1. «Строї та їх елементи. 

Стройове положення. Повороти на місці. 

Рух стройовим і похідним кроком». 

ІІ курс,  

243 гр 

вересень – 

жовтень 2019,  

майданчик для 

відпрацювання 

стройових 

прийомів 

Практичне заняття з дисципліни «Теорія 

та методика викладання предмету 

«Захист Вітчизни»» 

Тема 9. «Організація та методика 

проведення уроку з вогневої підготовки». 

Заняття 5. «Призначення та загальна 

будова АК». 

ІІ курс,  

243 гр 

березень – 

квітень 2020  

ауд.06.01.107 

7. Вертелецький О.І. Практичне заняття з дисципліни 

«Спортивні ігри та методика 

викладання» за темою: «Техніка гри 

волейбол. Подача м’яча». 

ІІ курс листопад  2019  

спортивна зала 

 

Практичне заняття з дисципліни 

«Спортивні ігри та методика 

викладання» за темою: «Техніка гри 

баскетбол». 

 

ІІ курс лютий 2020 

спортивна зала 

 



8. Войчун О.В. Практичне заняття з дисципліни 

«Методика організаційно-туристичної 

роботи, краєзнавчого та рекреаційного 

туризму» за темою: «Організація та 

проведення туристичних походів» 

IV курс, 

413 гр 

травень 2020,  

ауд.01.124 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                       О. М. Литвиненко 


