
 

План роботи деканату 

факультету фізичної культури та спорту 

на 2018 – 2019 н.р. 

 

Вересень 2018 року 

 

1. Організація навчально-виховного процесу  на 2018-2019 н.р. 

     Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло 

 

 

2. Затвердження плану  виховної роботи  факультету на 2018-2019 н.р 

                    Доповідає:  заст. декана по роботі зі студентами  Адаменко О.О.. 

 

3. Організація профорієнтаційної роботи на факультеті. 

               Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло 

 

      4. Різне. 

 

  

Жовтень 2018 року 

 

 

1. Затвердження плану підготовки та випуску навчально-методичної 

літератури. 

        Доповідає: голова  метод.комісії факультету Литвиненко О.М. 

 

2. Профорієнтаційна робота  серед населення  з метою залучення 

абітурієнтів  до вступу  на факультет  на 2018-2019 н.р. 

            Доповідає: заст. декана по роботі зі студентами  

Адаменко О.О.. відповідальний за профорієнтаційну роботу на  факультеті  

Семерджян М.Г.  

 

 

3. Різне 

 

 

Листопад 2018 року 

 

      1.  Про підготовку матеріально-технічної бази факультету до роботи в 

зимовий період. 

                 Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло 



 

2. Стан профорієнтаційної роботи  навчальних структурних підрозділів 

факультету за потребами регіону. 

                Доповідає :    відповідальний за профорієнтаційну роботу на  

факультеті  Семерджян М.Г., викладачі факультету. 

  

    3 . Різне 

 

 

Грудень 2018 року  

 

           1. Ефективність роботи науково-педагогічних працівників навчальних 

структурних підрозділів факультету по наданню освітніх послуг, понад 

обсяги, встановлені навчальними планами, для студентів денної форми 

навчання. 

                    Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло 

 

2. Про підготовку до підсумкової атестації у січні 2019 року. 

                         Доповідає: заступник декана  Борецька Н.О. 

 

 

         3. Обговорення складу відбіркових, фахових атестаційних, предметних 

екзаменаційних комісій  2019 р. 

                    Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло 
           

   4. Різне. 

 

 

 

Січень 2019 року 

 

     1.   Про організацію навчального процесу у ІІ семестрі 2018–2019 н. р. 

                    Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло 

 

 

2. Стан профорієнтаційної роботи навчальних структурних підрозділів  

     факультету за потребами регіону. 

                  Доповідають: декан факультету Г.Б.Жигадло, відповідальний 

за профорієнтаційну роботу на  факультеті  Семерджян М.Г., викладачі 

факультету. 

 

      3.. Різне 

 

 

 



 

Лютий 2019 року 

 

      1. Стан видання статей у фахових журналах, які входять до 

наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection, інших 

наукометричних базах, визнаних Міністерством освіти і науки України, 

індексів Гірша 

               Доповідають: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М. 
         

 2. Планування навчального навантаженя на 2019-2020 н.р. 

              Доповідає: заступник декана  Борецька Н.О 

 

 

3. Різне 

      

 

Березень 2019 року 

 

     1.   Стан профорієнтаційної роботи навчальних структурних підрозділів 

університету, за потребами регіону. 

     Доповідають: декан факультету Г.Б.Жигадло, відповідальний за 

профорієнтаційну роботу на  факультеті  Семерджян М.Г., викладачі 

факультету.  

 

     2. Про проходження педагогічної практики  в ЗОШ  м Миколаєва (ІІ курс) 

                   Доповідає: заступник декана  Борецька Н.О. 

 

 

 3. Різне. 

 

 

Квітень 2019 року 

 

1. Готовність навчальних структурних підрозділів факультету 

      до 2019-2020 н. р. 

                      Доповідають: декан факультету Г.Б.Жигадло 

 зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М., Бахтін А.М.. 

 

 

       2.  Організація та проведення табірних зборів у  СОТ «Моряна» у 2018-

2019 н. р.  

Доповідаєь: зав. кафедрами: Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М., Демидова І.В. 

 

.   

3. Різне 



 

Травень 2019 року 

 

          1.  Стан підготовки навчальних структурних підрозділів факультету  до 

підсумкової атестації випускників факультету 

          Доповідає : заступник декана  Борецька Н.О. 

 

      

       2.   Різне 

 

Червень 2019 року 

 

  

      1. Підведення підсумків роботи факультету  у ІІ півріччі  за 2018-2019 н.р. 

                       Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло 

 

       2. Результати роботи  комісії з підсумкової атестації у 2018 – 2019 році 

                  Доповідає : заступник декана  Борецька Н.О 

 

       3.  Різне 

 

 

 

        Декан факультету                                                     Г.Б. Жигадло 


