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І. ШТАТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ КАФЕДРИ  

На 01.09.2018 кадровий склад кафедри складався із 11 штатних 

викладачів та 4 - з погодинною оплатою, із них: професорів - 2, доцентів – 4; 

старших викладачів – 1, викладачів – 4. 

Посадові обов’язки НПП виконували у повному обсязі згідно  пунктів 

контракту (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. 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

2.1 Виконання навчального навантаження НПП. Всі викладачі 

кафедри виконали навчальне навантаження за 2018-2019 навчальний рік 

згідно затверджених карток навантаження та індивідуальних планів роботи у 

такому обсязі: 

№ 

п/п 

Прізвище та 

ініціали 
Посада 

Навчальне навантаження у 2018/2019 н.р. 
З

ап
л
ан

о
в
ан

о
 

В
и

к
о
н

ан
о
 

відхилення 

Штатні працівники 

1 Литвиненко О.М. зав.кафедри 600 600  

2 Лісенчук Г.А. професор 600 410 190 год. (знято, лікарняний) 

3 Рожков І.М. професор 600 600 
* роботу припинено у зв’язку зі 

смертю. 

4 Гетманцев С.В. доцент 600 600  

5 Борецька Н.О. в.о.доцента 600  190 год. (знято, лікарняний) 

6 Кулаков Ю.Є. доцент 600 600  

7 Славітяк О.С. ст. викладач 600 600  

8 Богатир В.Г. викладач 600  190 год. (знято, лікарняний) 

9 Вертелецький О.І. викладач 600  190 год. (знято, лікарняний) 

10 Грохович О.М. викладач 600 600  

11 Демидова І.В. викладач (0,8 ст.)    

12 Войчун О.В.     

Погодинна оплата 

1 Жигадло Г.Б. доцент 240 240  

2 Рожков І.М. професор 200 200 
* роботу припинено у зв’язку зі 

смертю. 

3 Литвиненко О.М. зав. кафедри 240 240  

4 Борецька Н.О. в.о.доцента 200 200  

 

Всі викладачі кафедри виконали навантаження за 2018-2019 

навчальний рік згідно затверджених карток навантаження та індивідуальних 
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планів роботи. Про зміну навчального навантаження внесені відповідні 

записи до індивідуальних планів НПП. 

 

2.2 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» – 34 дисципліни; 

- ступінь «магістра» – 17 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., проф. Лісенчук Г.А., доц. Борецька Н О., 

доц. Гетманцев С.В., доц. Литвиненко О.М., доц. Кулаков Ю.Є., 

вик. 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. 

 

2.3 Навчальні плани (денна та заочна форми навчання) 

спеціальностей 

Проектними групами кафедри ТМФК розроблені навчальні та робочі 

навчальні плани для  всіх ОКР і ступенів: 

- ступінь бакалавра спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) (денна й заочна форми навчання) (1, 2, 3 курс); 

- ОКР бакалавра напрям підготовки   6.010201 Фізичне виховання* ( IV 

курс очної та заочної форм навчання, V курс заочної форми навчання); 

- ступінь магістра спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) (денна й заочна форми навчання) (VІ-VІІ курс). 

Розроблено інформаційні пакети спеціальностей, які оприлюднено на 

сайті університету. 

 

2.4 Організація та проведення практичної підготовки студентів, 

звітність про виконану роботу.  

Відповідно до навчальних планів практики 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 складались рапорти про розподіл студентів на педпрактику та 
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вказані методисти шкіл й методисти від баз практик; вчасно проведено 

настановні та підсумкові конференції.  

Проводились захисти практики з наданням звітної документації, 

презентацій та стінних газет.   

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Методична робота у 2018/2019 н.р. 

3.1 Програми дисциплін 
До всіх дисциплін, що закріплені за кафедрою ТМФК розроблені 

навчальні та робочі програми згідно з вимогами освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів  

Програми навчальних дисциплін містять відповідні кредити, які 

забезпечують формування відповідних компетентностей, зазначених в ОПП. 

 

3.2 Навчально-методичні комплекси 

Відповідно до навчального навантаження викладачами на 2018/2019 

навч. рік, доповнювались й  розроблялися навчально-методичні комплекси. 

Всі складові навчально-методичних комплексів оприлюднено на сайті 

університету у зручному, для студентів, форматі. 

 

3.3 Графік навчального процесу та самостійної роботи для 

студентів 

Протягом навчального року розроблені графіки навчального процесу, а 

також графіки виконання самостійної роботи для кожної дисциплін та картки 

самостійної роботи. 

 

3.4 Видання навчально-методичних посібників (станом на 

29.05.2019) 

№ 

з/п 
План друку Виконавець 

Відмітка про 

виконання 

1 Професійно-педагогічна майстерність 

викладача фізичного виховання: 

навчально-методичний посібник 

Литвиненко О.М. 

Лісенчук Г.А. 

планується подати 

рукопис на розгляд 

навчально-методичної 

ради університету у 

червні 2019 

2 Адаптивне фізичне виховання: 

навчально-методичний посібник 

Борецька Н.О. планується подати 

рукопис на розгляд 

навчально-методичної 

ради університету у 

червні 2019 

3 Методологія і методи наукових дослід-

жень у фізичній культурі та спорті 

Рожков І.М. * роботу припинено у 

зв’язку зі смертю.  
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4 Вікова анатомія (Внутрішні органи) Рожков І.М. 

5 Особливості лікарсько-педагогічного 

контролю у студентів-спортсменів: 

навчально-методичний посібник 

Гетманцев С.В. планується подати 

рукопис на розгляд 

навчально-методичної 

ради університету у 

червні 2019 

6 Практикум з ТМФВ: навчальний 

посібник 

Славітяк О.С. планується подати 

рукопис на розгляд 

навчально-методичної 

ради університету у 

червні 2019 

7 Методичні рекомендації для студентів 

ІІ курсу з волейболу 

Богатир В.Г., 

Вертелецький О.І. 

планується подати 

рукопис на розгляд 

навчально-методичної 

ради університету у 

червні 2019 

8 Спортивні ігри (волейбол): навчально-

методичний посібник 

Вертелецький О.І. 

Кулаков Ю.Є.,  

Богатир В.Г. 

подано на розгляд 

навчально-методичної 

ради університету 

9 Інструкторсько-методичні вказівки для 

виконання практичних занять з 

гімнастики та методики викладання 

Грохович О.М. планується подати 

рукопис на розгляд 

навчально-методичної 

ради університету у 

червні 2019 

 

3.5 Проведення методичних семінарів кафедри 

№ 

з/п 
Теми Виконавці Дата проведення 

1 Методика оформлення планів-конспектів 

та формулювання завдань уроків 

фізичної культури у загальноосвітніх 

навчальних закладах  

доц. Борецька Н.О. вересень 2018 р. 

2 Особливості методики викладання у 

магістратурі та робота з творчою 

молоддю 

проф. Рожков І.М. жовтень 2018 р. 

3 Сучасні підходи до реалізації 

інформаційно-комунікаційних 

технологій у фізичному вихованні 

проф. Лісенчук Г.А. * знято у зв’язку з 

хворобою 

4 Методика викладання ігрових 

спортивних дисципліни  

доц. Кулаков Ю.Є. березень 2019 р. 

5 Професійна майстерність викладача – 

основа професійної майстерності 

студента 

доц. Литвиненко О.М. квітень 2019 р. 

6 Інноваційні технології викладання 

дисципліни теорія і методика фізичного 

виховання 

ст. викл. Славітяк О.С. травень 2019 р. 

 

 

3.6 Підвищення кваліфікації НПП 

Підвищення кваліфікації на 2018/2019 н.р. не планувалось. 
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IV. Наукова робота 

4.1 Науково-дослідні теми кафедри 

Всі викладачі кафедри ТМФК залучені до виконання наукових тем. 

Звіти кафедри ТМФК з НДР за 2018/2019 н.р. вчасно подавались до 

наукового відділу МНУ імені В.О.Сухомлинського. 

 
 

Назва наукової 

теми 

Керівник та 

виконавці 

Очікувані 

результати 

Отримані 

результати 

Оцінка 

функціональних 

можливостей 

спортсменів в 

циклічних та 

ігрових видах 

спорту 

 

Гетманцев С. В., 

кандидат 

біологічних наук, 

доцент; 

 

Виконавці: 

доц.Кулаков Ю.Є., 

викл.Богатир В.Г., 

викл. Вертелецький 

О.І. 

Динаміка змін серцево-

судинної, дихальної, 

нервової систем та опорно-

рухового апарату при 

фізичних навантаженнях в 

циклічних та ігрових видах 

спорту 

Статті у фахових науко-

метричних виданнях, 

доповіді на фахових 

науково-практичних 

конференціях. 

Вдосконалення 

тренувального процесу 

спортсменів з різних 

видів спорту, як наслідок 

– підвищення 

ефективності підготовки 

та досягнення високих 

результатів участі у 

змаганнях різного  рівня. 

Організаційно-

методичні засади 

формування 

здорового 

способу життя 

студентської 

молоді засобами 

фізичної культури 

 

доцент  

Литвиненко О.М. 

 

Виконавці: 

доц. Борецька Н.О., 

доц.Славітяк О.С., 

ст.викл. Адаменко 

О.О. 

викл. Грохович О.Ю. 

 

Визначити існуючий стан 

формування здорового 

способу життя студентської 

молоді в умовах ВНЗ; 

- Виявити якісні показники 

та критерії рівнів готовності 

студентської молоді до 

формування здорового 

способу життя за засобами 

фізичної культури; 

- Розробити теоретичну 

модель формування 

здорового способу життя 

студентської молоді з 

використанням засобів 

фізичної культури. 

Розроблена теоретична 

модель формування 

здорового способу життя 

студентської молоді з 

використанням засобів 

фізичної культури на 

основі аналізу 

результатів 

констатувального етапу. 

Розроблено методичне 

забезпечення  з 

використання засобів 

фізичної культури, які 

підвищують якість 

формування здорового 

способу життя 

студентської молоді. 

Формування 

громадянської 

активності 

студентів 

університету 

засобами 

студентського 

самоврядування 

Шикиринська О.В., 

доцент 

 

Виконавець - 

Войчун О.В. 

Впровадження авторської 

моделі: спецкурс 

«Вдосконалення 

громадянської активності 

студентів університету», 

використання ІКТ 

спостерігається та 

аналізується динаміка рівнів 

громадянської активності 

студентів університету. 

Статті у фахових виданнях, 

доповіді на фахових 

науково-практичних 

конференціях. 

Опрацювані основні 

принципи, підходи та 

методика здійснення 

експериментальної 

роботи дослідження. 

Розроблені методичні 

рекомендації з 

формування 

громадянської 

активності студентів 

університету засобами 

студентського 

самоврядування. 
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4.2 Перелік публікацій викладачів кафедри теорії та методики фізичної 

культури за 2018/2019 н.р. 

№ 

з/

п 

ПІБ НПП Наукові праці 

1. Литвиненко 

О.М. 

1) Литвиненко О. М., Грохович О.М.  Проблеми здоров’я та 

організація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів у 

країнах Європи. О.М.Литвиненко, О.М.Грохович // Молодий 

вчений. — 2018. — №11 (63). — С. 679-682. IndexCopernicus 

2) Адаменко О., Литвиненко О., Борецька Н. Шляхи реалізації 

моделі формування здорового способу життя студентської молоді 

засобами фізичної культури у закладах вищої освіти // Науковий 

вісник Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. № 2 (65), травень 2019.  

Фахове видання (статтю прийнято до друку). 

3) Лісенчук Г.,Жигадло Г., Литвиненко О., Борецька Н., Лісенчук С. 

Особливості залучення школярів до оздоровчо-рекреаційної 

діяльності з використанням засобів футболу //  Теорія і методика 

фізичного виховання і спорту. 2019. № 2. С. 22-30. Фахове 

видання(статтю прийнято до друку). 

4) Шелестюк Д., Литвиненко О. Стан та умови оптимізації процесу 

досягнення успіху в формуванні культури здоров’я студентів // 

Науковий вісник Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. № 2 (65), травень 

2019.  Фахове видання (статтю прийнято до друку). 

 

Матеріали конференцій: 

Адаменко О., Борецька Н., Литвиненко О. Модель формування 

здорового способу життя студентської молоді засобами фізичної 

культури в умовах ВНЗ // ADVANCESOFSCIENCE. Proceedings of 

articles the international scientific conference Karlovy Vary –5 April 

2019. Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 2019. 299-309 

      Литвиненко О.М., Артюхов О.С., Косенко Х.М. Проблеми 

здоров’я та фізичної активності студентів європейських вишів та 

шляхи їх вирішення // ХVІІІ Всеукраїнська наук.-практ. конференція 

”Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я 

людини“. — Зб. наук. праць. — Вип. 18 / Під ред. С. В. Гетманцева. 

— Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2018. — С. 65-69. 

2. Лісенчук Г.А. 1) Лісенчук Г.,Жигадло Г., Литвиненко О., Борецька Н., Лісенчук С. 

Особливості залучення школярів до оздоровчо-рекреаційної 

діяльності з використанням засобів футболу //  Теорія і методика 

фізичного виховання і спорту. 2019. № 2. С. 22-30. Фахове видання 

(статтю прийнято до друку). 

2) Лісенчук Г.А., Славітяк О.С. ,Грохович О.М. Вплив різновидів 

тренувальних програм на динаміку силових здібностей студентської 

молоді засобами силового фітнесу // Молодий вчений. — 2019. — 

№2 (66). — С. 340-344. IndexCopernicus 

3. Гетманцев С.В. 1) Критерии оценки показателей быстроты движений у юношей в 

гребле на байдарках / Богуш Владимир, Гетманцев Сергей, 

Богатырев  Константин, Колоскова Ирина, Сокол Ольга, Резниченко 
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Оксана // Слобожанськийнауково-спортивнийвісник: наук.-теорет. 

журн. – Харків: ХДАФК, 2018. – № 4 (66) – С.37-46. (Фахове 

видання, IndexCopernicus) 

2) Функциональное состояние спортсменов-гребцов на байдарках 

(юношей) при моделировании тренировочной деятельности / 

Владимир Богуш,  Сергей Гетманцев, Ольга Кувалдина, Александр 

Косенчук, Евгений Яцунский // Слобожанський науково-спортивний 

вісник: наук.-теорет. журн. – Харків: ХДАФК, 2018. – № 6 (68)  – 

С.21-30. (Фахове видання, IndexCopernicus) 

3) Исследование функционального состояния гребцов на байдарках в 

группах начального обучения / Богуш В. Л., Гетманцев С.В., 

Яцунский А. С., Смирнова И. Н., Веселова И. Н. // Вісник 

Чернігівського нац. пед. ун-ту. Випуск 154. Том ІI. Чернігів, 2018. – 

С.201- 207.(Фахове видання) 

4) Гетманцев С.В. Дослідження функціонального стану спортсменів 

під час фізичних навантажень // У збірнику матеріалів звітної 

науково-практичної університетської конференції  «Наукові 

дослідження університету 2018: результати та перспективи», МНУ 

ім. В.О.Сухомлинського, Миколаїв, 2019. – С. 62-68. 

5) Функциональное состояние гребцов на байдаркахна этапе 

специальной базовой подготовки // Богуш В.Л., Тарасова А.К., 

Кулаков Ю.Е.,Яцунский Е.А.  Слобожанський науково- спортивний 

вісник: наук.-теорет. журн. – Харків: ХДАФК, 2019. – № 2 (70) 

(Фахове видання, IndexCopernicus). 

 

Матеріали конференцій: 

1) Стартовая скорость в академической гребле у юношей / Гетманцев 

С.В., Богуш В. Л., Вертелецкий О.И. // У збірнику наукових праць 

"Гуманітарний вісник НУК", випуск 11, Миколаїв, 2018. – С. 48-51. 

2) Скоростные способности в академической гребле у юношей / 

Гетманцев С.В., Богатырев К.А., Веселова И. Н.// У збірнику 

наукових праць      "Гуманітарний вісник НУК", випуск 11, 

Миколаїв, 2018. – С. 54-57. 

3) Критерии оценки стартовой скорости у юношей в гребле на 

байдарках/ Богуш В.Л., Гетманцев С.В., Сокол О.В., Резниченко 

О.И., Яцунский Е.А.// У збірнику матеріалів ХVІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Медико-біологічні проблеми 

фізичної культури, спорту та здоров’я людини» (Миколаїв, МНУ ім. 

В.О.Сухомлинського, 21-22 грудня 2018 р. Випуск 18. Миколаїв, 

2018.– С. 45–49. 

4) Критерии оценки скоростных способностей у юношей в гребле на 

байдарках / Гетманцев С.В., Вертелецкий О.И., Кувалдина О.В., 

Ижицкий В.Б.// У збірнику матеріалів ХVІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Медико-біологічні проблеми фізичної 

культури, спорту та здоров’я людини» (Миколаїв, МНУ ім. 

В.О.Сухомлинського, 21-22 грудня 2018 р. Випуск 18. Миколаїв, 

2018.– С. 55–59. 

5) Критерии оценки скоростной выносливости у юношей в гребле на 

байдарках / Гетманцев С.В., Кулаков Ю.Е.,  Косенчук В.А., 

Яцунский А.С.// У збірнику матеріалів ХVІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Медико-біологічні проблеми 
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фізичної культури, спорту та здоров’я людини» (Миколаїв, МНУ ім. 

В.О.Сухомлинського, 21-22 грудня 2018 р. Випуск 18. Миколаїв, 

2018.– С. 60–64. 

4. Борецька Н.О. 1)Лісенчук Г.,Жигадло Г., Литвиненко О., Борецька Н., Лісенчук С. 

Особливості залучення школярів до оздоровчо-рекреаційної 

діяльності з використанням засобів футболу //  Теорія і методика 

фізичного виховання і спорту. 2019. № 2. С. 22-30. Фахове 

видання(статтю прийнято до друку). 

2) Адаменко О., Литвиненко О., Борецька Н. Шляхи реалізації 

моделі формування здорового способу життя студентської молоді 

засобами фізичної культури у закладах вищої освіти // Науковий 

вісник Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. № 2 (65), травень 2019.  

Фахове видання (статтю прийнято до друку). 

3) Борецька Н.О. Фізична культура і спорт як один із пріоритетних 

напрямків державної політики. // Молодий вчений. — 2018. — №11 

(63). — С. 530-533. Index Copernicus 

 

Матеріали конференцій: 

Адаменко О., Борецька Н., Литвиненко О. Модель формування 

здорового способу життя студентської молоді засобами фізичної 

культури в умовах ВНЗ // ADVANCESOFSCIENCE. Proceedings of 

articles the international scientific conference Karlovy Vary –5 April 

2019. Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 2019. 299-309 

5. Кулаков Ю.Є. 1) Кулаков Ю.Є.,  Богатир В.Г., Вертелецький О.І. Корекція 

підготовки висококваліфікованих баскетболістів з урахуванням 

об’єктивної оцінки їх діяльності під час змагань // Молодий вчений. 

№ 11 (63),  листопад, 2018. С. 559-564. Index Copernicus 

2) Критерии оценки скоростной выносливости у юношей в гребле на 

байдарках / Гетманцев С.В., Косенчук В.А., Яцунский А.С., Кулаков 

Ю.Є. // Збірник матеріалів ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Медико-біологічні проблеми фізичної культури, 

спорту та здоров’я людини». Збірник наукових праць. Випуск 18. 

Миколаїв, 2018. 

3) Кулаков Ю.Є Функциональное состояние гребцов на байдарке на 

этапе специализированной базовой подготовке (Богуш В.Л., 

Гетманцев С.В., Тарасова А.К. Яцунский Е.А.) Слобожанський 

науково-спортивний вісник (фахове видання; Index Copernicus) 

Харків: ХДАФК 2019 - №2. 

6. Славітяк О.С. 1) Лісенчук Г.А., Славітяк О.С. ,Грохович О.М. Вплив різновидів 

тренувальних програм на динаміку силових здібностей студентської 

молоді засобами силового фітнесу // Молодий вчений. — 2019. — 

№2 (66). — С. 340-344. IndexCopernicus 

2) Олешко В, Чернозуб А, Славитяк О, Иванов А. Сочетание базовых 

и формирующих упражнений в тренировочном процессе 

спортсменов, специализирующихся в бодибилдинге. Наука в 

олимпийском спорте. № 1, 2018. С. 4-10. 

 

Матеріали конференцій: 

Славітяк О.С. Адаптаційні зміни в організмі юнаків в умовах 

силового фітнесу залежно від тривалості періодів м’язового 
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напруження та відновлення. Матеріали ХІІ міжнародної науково-

практичної конференції, 13-14 вересня 2018 - м. Одеса. 

7. Богатир В.Г. 1) Кулаков Ю.Є.,  Богатир В.Г., Вертелецький О.І. Корекція 

підготовки висококваліфікованих баскетболістів з урахуванням 

об’єктивної оцінки їх діяльності під час змагань // Молодий вчений. 

№ 11 (63),  листопад, 2018. С. 559-564. Index Copernicus 

2) Вертелецький О.І., Богатир В.Г., Грохович О.М. Чинники 

результативності змагальної діяльності баскетболістів / 

В.Г.Богатир, // Молодий вчений. №5 (69), травень, 2019. С. 295-

298. Index Copernicus 

8. Вертелецький 

О.І. 

1) Кулаков Ю.Є.,  Богатир В.Г., Вертелецький О.І. Корекція 

підготовки висококваліфікованих баскетболістів з урахуванням 

об’єктивної оцінки їх діяльності під час змагань // Молодий вчений. 

№ 11 (63),  листопад, 2018. С. 559-564. Index Copernicus 

2) Вертелецький О.І., Богатир В.Г., Грохович О.М. Чинники 

результативності змагальної діяльності баскетболістів / В.Г.Богатир, 

// Молодий вчений. №5 (69), травень, 2019. С. 295-298. Index 

Copernicus  

9. Грохович О.М. 1) Литвиненко О. М., Грохович О.М.  Проблеми здоров’я та 

організація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів у країнах 

Європи. О.М.Литвиненко, О.М.Грохович // Молодий вчений. — 

2018. — №11 (63). — С. 679-682. Index Copernicus 

2) Лісенчук Г.А., Славітяк О.С., Грохович О.М. Вплив різновидів 

тренувальних програм на динаміку силових здібностей студентської 

молоді засобами силового фітнесу // Молодий вчений. — 2019. — 

№2 (66).  С. 340-344. Index Copernicus 

3) Вертелецький О.І., Богатир В.Г., Грохович О.М. Чинники 

результативності змагальної діяльності баскетболістів / В.Г.Богатир, 

// Молодий вчений. №5 (69), травень, 2019. С. 295-298. Index 

Copernicus 

10. Демидова І.В. 1) Демидова І.В., Бірюк С.В., Решетілова Н.В.Структура 

тренувальних навантажень стрибунів у висоту в річному циклі 

підготовки // Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. № 2 

(65), травень 2019.  Фахове видання (статтю прийнято до друку). 

11 Войчун О.В. 1) Войчун О.В. Формування громадянської активності студентів 

університету засобами студентського самоврядування // Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня.  – Київ, 2018. 

2) Войчун О.В. Способи розвитку когнітивно-інформаційного 

компонента громадянської активності студентів університету // Збірник 

наукових праць «Педагогічні науки»  - Вип. 86 — Херсон, 2019. — С. 

160-165. 

3) Войчун О.В. Способи розвитку когнітивно-інформаційного 

компонента громадянської активності студентів університету // 

EastEuropeanScientificJournal– № 10 (38), 2018 part 5. Poland, Warsaw, 

P.10-14 
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4.3 Залучення студентів до виконання наукових досліджень, 

передбачених тематичним планом НДР університету 

 

За підсумками наукової роботи у 2018/2019 році, викладачами кафедри 

здійснювалось керівництво науково-дослідною роботою студентів,  

опубліковано: 

 -  3 статті у  співавторстві зі студентами; 

 - опубліковано 24 статті студентів.  

Студенти взяли участь у: 

- ХІІІ Всеукраїнській студентській науково-практична конференції 

“Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді”,  

(17-18 травня 2019 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 Макарова, м. Миколаїв). 

 

Результати наукової роботи зі студентами: 
№ 

з/

п 

ПІБ Наукові праці 

1. Литвиненко 

О.М. 

Публікація статей разом із студентами 

Фахові видання 

Шелестюк Д., Литвиненко О. Стан та умови оптимізації процесу 

досягнення успіху в формуванні культури здоров’я студентів // 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. № 2 (65), травень 2019.  

(статтю прийнято до друку). 

 

Матеріали конференцій  

Публікація статей разом із студентами:  

      Литвиненко О.М., Артюхов О.С., Косенко Х.М. Проблеми 

здоров’я та фізичної активності студентів європейських вишів та 

шляхи їх вирішення // ХVІІІ Всеукраїнська наук.-практ. конференція 

”Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я 

людини“. — Зб. наук. праць. — Вип. 18 / Під ред. С. В. Гетманцева. 

— Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2018. — С. 65-69. 

 

ХІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Проблеми формування здорового способу життя у студентської 

молоді», Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 18-19 травня 

2019 р. 

1. Анікін І.С., Діденко  Р.Ю. Засобиоздоровлення у 

дошкільнихнавчальних закладах 

2. Гордієнко І. І.Засобифізичного  виховання  та фізичнівправи  як  

фактор здорового  способу  життястудентів 

3. Блищик А.А.,  Дорошенко О.М.Засоби фізичного  виховання  в  

початковійшколі 
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4. Ковальчук О.В., Колодій О.Е.Роль діяльності спортивного клубу 

в закладах освітиукраїни для розвиткустудентського спорту 

 

Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука. 

Студентство. Сучасність. Патріотичне і громадянське виховання 

студентської молоді: проблеми, традиції, стратегічні орієнтири». 

Миколаїв, 16-17 травня 2019. 

5. Бєздєтний О.О. Військовослужбовці 79-ої окремої десантно-

штурмової бригади – студенти факультету фізичної культури та 

спорту – на варті миру та спокою 

6. Лунгу С.В. Студенти факультету фізичної культури та спорту на 

стражі миру 

2. Гетманцев С.В. Четверта Регіональна науково-практична студентська конференція 

«Актуальні проблеми спорту, фізичного виховання, здоров'я 

людини» (10-11 квітня 2019 року, Національний університет 

кораблебудування імені адмірала С.О. Макарова,  м. Миколаїв)  

1. Галіба В.О.  Індивідуальне здоров’я студента. – с. 22-25. 

2. Головатенко А. І.  Мотивація навчальної та фізкультурно-

оздоровчої діяльності студентів. – с. 29-32. 

3. Кліщук А.  Роль фізичної культури у підтриманні здорового 

способу життя. – с. 40-43. 

4. Ковальчук О.В. Технології зміцнення та збереження  здоров’я  

у підготовці майбутнього вчителя. – с.45-50. 

5. Комарова В.О. Формування у студентів уявлення про 

здоровий спосіб життя. – 58-60. 

6. Комінар Я.  Стрес в  житті студента. – с. 63-66. 

7. Москаленко А.С. Мотивації формування здорового способу 

життя у студентської молоді. – с. 71-75. 

8. Ніколаєнко Є.В. Формування здорового способу життя 

студентської молоді засобами фізичної культури. – с. 78-81. 

 

ХІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

“Проблеми формування здорового способу життя у студентської 

молоді” – Миколаїв: МНУ (17-18 травня 2019 р.). 

1. Авдієнко Н. К.  Психологічна  підготовка  спортсменів. 

2. Головатенко А.І.  Формування здоров'я  студентської молоді. 

3. Донських І. С. Вплив фізичних вправ на організм людини. 

4. Кліщук  А. Здоровий  спосіб  життя — простий  шлях  до  

довголіття 

5. Ковальова А. О. Здоровий  спосіб  життя  серед  студентської  

молоді 

6. Нікітіна К.В.  Особливості  здорового  харчування  спортсменів. 

3. Борецька Н.О. Публікація статей разом із студентами 

Фахові видання 

Ковальчук О.В., Борецька Н.О. Стан та умови оптимізації процесу 

досягнення успіху в формуванні культури здоров’я студентів // 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. № 2 (65), травень 2019.  

(статтю прийнято до друку). 
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ХІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

“Проблеми формування здорового способу життя у студентської 

молоді” – Миколаїв: МНУ (17-18 травня 2019 р.). 

1. Головатенко А.І.,  Ковальчук О.В. Зародження та розвиток 

спортивного студентського руху в Україні 

2. Комарова  В.О.,  Галіба  В.О. Аквааеробіка  як  засіб  

оздоровлення  молоді 

4. Славітяк О.С. ХІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

“Проблеми формування здорового способу життя у студентської 

молоді” – Миколаїв: МНУ (17-18 травня 2019 р.).          

1. Вакульчик  С. Аналіз  методів  та  засобів  функціонального  

тренування  

2. Ковальова Н. Моделювання  принципів  інтенсифікаторів  в  

тренувальній діяльності  спортсменів – культуристів 

 

 

4.4 Організація та проведення Всеукраїнських науково-практичних 

конференцій 

У 2018/2019 н.р. проведено: 

- ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-

біологічні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини», 

21-22 грудня 2018 р.  

- Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Проблеми 

формування здорового способу життя у студентської молоді» 17-18 

травня 2019 р. 

 

4.5. Отримано авторські свідоцтва: 

1) №83573 11.12.2018 про реєстрацію права на статтю:  Фізична культура як 

засіб формування здорового способу життя студентської молоді у вищому 

навчальному закладі / О.М.Литвиненко, О.О.Адаменко, Н.О.Борецька // 

Молодий вчений.  2018.  №4.  С. 283-286. Index Copernicus 

 

4.6. Проведено наукові семінари 

№ 

з/п 
Теми Виконавці Дата проведення 

1 

Динаміка змін серцево-судинної та 

дихальної систем при фізичних 

навантаженнях 

доц. Гетманцев С.В. листопад 2018 

2 

Зміни нервової системи та опорно-

рухового апарату при фізичних 

навантаженнях у веслувальних видах 

спорту 

доц. Гетманцев С.В. квітень 2019 

3 

Формування у студентів 

здоров’язбережувальних 

компетенцій на заняттях зі 

спортивних дисциплін 

доц. Литвиненко О.М., 

доц. Борецька Н.О. 
березень 2019 
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V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА 
Виховна робота у звітному періоді проводилася згідно з планом виховної роботи 

кафедри ТМФК на 2018-2019 н.р. 

 

№ 

з/

п 

ПІБ Назва заходу звітність 

1. Литвиненко 

О.М. 

- Проведення волонтерської акції «Добро 

жменями» (допомога воїнам, родинам-

переселенцям, дітям-сиротам) (3-31.12.2018 р.)  

- Проведення спортивного свята до Дня 

українського козацтва «Козацькі розваги» 

(19.10.2018 р.)  

- Олімпійський тиждень у ЗОШ № 12 (10-

14.09.2018)  

- «За чисте довкілля» - участь у заходах по 

озелененню території біля спортивного 

комплексу (28.11.2018) 

- Участь у Х Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Наука. Студентство. 

Сучасність. Патріотичне і громадянське 

виховання студентської молоді: проблеми, 

традиції, стратегічні орієнтири». Миколаїв, 16-

17 травня 2019. 

     Статті студентів:  

- Бєздєтний О.О. Військовослужбовці 79-ої 

окремої десантно-штурмової бригади – 

студенти факультету фізичної культури та 

спорту – на варті миру та спокою 

- Лунгу С.В.. Студенти факультету фізичної 

культури та спорту на стражі миру 

- Участь у профорієнтаційній роботі. 

Розміщено на сайті 

МНУ 

 

 

 

 

 

 

 

Розміщено на сайті 

МНУ 

 

Програма конференції 

2. Гетманцев С.В. - Організація та проведення ХІІІ Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції 

«Проблеми формування здорового способу 

життя студентської молоді» – Миколаїв: МНУ 

(17-18 травня 2019 р.) -  Голова оргкомітету. 

ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Медико-біологічні проблеми 

фізичної культури, спорту та здоров’я людини», 

21-22 грудня 2018 р. -  Голова оргкомітету. 

Розміщено на сайті 

МНУ 

Програма конференції 

 

 

 

 

Програма конференції 
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3. Борецька Н.О. - Проведення волонтерської акції «Добро 

жменями» (допомога воїнам, родинам-

переселенцям, дітям-сиротам) (3-31.12.2018 р.)  

- Проведення спортивного свята до Дня 

українського козацтва «Козацькі розваги» 

(19.10.2018 р.)  

- Олімпійський тиждень у ЗОШ № 12 (10-

14.09.2018)  

- «За чисте довкілля» - участь у заходах по 

озелененню території біля спортивного 

комплексу (28.11.2018) 

- Участь у Х Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Наука. Студентство. 

Сучасність. Патріотичне і громадянське 

виховання студентської молоді: проблеми, 

традиції, стратегічні орієнтири». Миколаїв, 16-

17 травня 2019. 

Розміщено на сайті 

МНУ 

 

 

 

 

 

 

 

Розміщено на сайті 

МНУ 

 

Програма конференції 

4. Кулаков Ю.Є. - Виконував обов’язки члена в оргкомітету  ХІІ 

Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції «Проблеми формування здорового 

способу життя студентської молоді» – Миколаїв: 

МНУ ( 17-18 травня 2019 р.). 

- Проведення першості університету по 

баскетболу, волейболу, настільного тенісу. 

- Підготовка команди університету з баскетболу 

(жінки) до участі у  спартакіаді області серед 

вузів III та IV рівня акредитації де команда посіла 

I місце. 

- Приймав участь в організації та проведенні на 

факультеті фізичної культури та спорту таких   

заходів: 

 Вересень 2018 - День фізичної культури і 

спорту; 

 Проведення першості факультету з 

баскетболу, футболу, настільного тенісу; 

 Участь у спартакіаді області з баскетболу 

(жінки); 

 Протягом року   –  Участь у 

профорієнтаційній роботі 

Розміщено на сайті 

МНУ 

Програма конференції 

 

 

 

Протоколи змагань у 

спорт. клубі 

Грамота за 1 місце 

 

 

 

Інформація на кафедрі 

5. Славітяк О.С. - Організація заходів військово-патріотичного 

виховання студентів 

 Похід до музею іменні Ольшанського 

 Військово- патріотичні ігри «Козацькі 

розваги» 

 Похід до кінотеатру на кінофільм 

«Круті1844» 

- Допомога в проведенні волонтерської акції по 

збору коштів для бійців АТО «Повернись 

живим». 

- Організація заходу до Дня чистоти 

навколишнього середовища «За чисте довкілля» 

- Зустріч з учасниками АТО 

Розміщено на сайті 

МНУ 

 

 

 

 

 

 

Розміщення на сайті 

 

 

Розміщено на сайті 

МНУ 
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Фотокартки з заходу 

6. Богатир В.Г. - Підготовка спортивно-масових заходів. 

Першість університету з футзалу, міні футболу. 

60 

Розміщено на сайті 

МНУ 

 

7. Вертелецький 

О.І. 

- Підготовка спортивних змагань та заходів 

агітаційного характеру: Першість університету з 

баскетболу, волейболу. Змагання з рухливих 

ігор. 

Розміщено на сайті 

МНУ 

 

8. Грохович О.М. - Проведення волонтерської акції «Добро 

жменями» (допомога воїнам, родинам-

переселенцям, дітям-сиротам) (3-31.12.2018 р.)  

- Проведення спортивного свята до Дня 

українського козацтва «Козацькі розваги» 

(19.10.2018 р.)  

Розміщено на сайті 

МНУ 

 

9. Демидова І.В. - Підготовка студентських волонтерських 

бригад для надання допомоги в організації, 

проведенні та суддівстві змагань з легкої 

атлетики: 

 Всеукраїнських змагань зі стрибків у 

висоту «Меморіал І.Д.Ковпака»; 

 Обласних, міських та районних змагань з 

легкої атлетики; спортивно-масових 

заходів: змагань «Миколаївська миля», 

«Олімпійського дня» та інших. 

 

10. Войчун О.В. - Організація та участь у заходах військово-

патріотичного виховання студентів: «Військові 

події на території Миколаївщини» - похід в 

обласний краєзнавчий музей. До Дня перемоги 

зі студентами 213 та 243 групи відвідали 

народний музей бойової слави моряків 

десантників  К.Ф. Ольшанського.  

- Травень 2019 разом з викладачем Славітяком 

О.С. підготували команду до участі у військово-

патріотичному заході на університетському 

рівні «Козацькі ігри». На цьому заході команда 

нашого факультету зайняла призове місце. 

30 

Розміщено на сайті 

МНУ 

 

 

 

 

 

 

Розміщено на сайті 

МНУ 

 

 

 
 

Завідувач кафедри 

теорії та методики фізичної культури     О.М.Литвиненко                                   

 

 

Затверджено: 

Декан факультету фізичної культури 

та спорту         Г.Б.Жигадло  

 

 

 

 

 


