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Робочий час 

 

1. Проведення навчальних занять 

І зміна  

I пара 08.30 – 09.50 перерва 10 хв. 

II пара 10.00 – 11.20 перерва 30 хв. 

 ІІ зміна  

III пара 11.50 – 13.10 перерва 10 хв. 

IV пара 13.20 – 14.40 перерва 30 хв. 

 

V пара 15.10 – 16.30 перерва 10 хв. 

VІ пара 16.30 – 17.50 перерва 10 хв. 

VIІ пара 18.00 – 19.20  

 

1.1. Ректорські контрольні роботи проводяться за графіком факультету  з 

06.11.2018 р. по 17.11.2018 р.  Результати передаються до 

навчального відділу університету  до  30.11. 2018 р. 

1.2. До 05.01.2019 р. завершуються теоретичні заняття в І семестрі та 

             подаються до навчального відділу університету залікові відомості та    

             результати ПМК. 

    1. 3   Надати до навчального відділу до 05.01.2019 р.  залікові відомості . 

    1.4  Екзаменаційна сесія проводиться :          

             -  для    студентів  І. У курсів у вигляді комп’ютерного  тестування. з     

                 08.01.2019 р. до 23.01.2019 р.  

            -  для випускників освітнього ступеня «магістр» (з терміном навчання  

               1 рік і чотири місяці)     з 19.11.2018  до 01.12.2018р. 

    1.5   Провести  екзамени підсумкової атестації: 

          -  для студентів освітнього ступеня «магістр» (з терміном навчання  

               1 рік і чотири місяці)     з 03.12.2018  до 20.12.2018р. 

         - для студентів ОКР «бакалавр»  ЗФН    з 03.01.2019  по 20.01.2019 р. 

    1.6   Вручення дипломів випускникам про вищу освіту :   

            29.12.2018о –   «магістр» 

            31.01.2019 р – «бакалавр» 



     

1.7  Зимові канікули - з 24.01.2019 р. до 03.02.2019 р.  

1.8  Розпочати  з 04.02.2019 р.  заняття у ІІ семестрі. 

1.9. Провести літню екзаменаційну сесію: 

               -  для випускників освітнього ступеня «магістр» (з терміном навчання  

               1 рік і дев’ять  місяців)     з 22.04.2019  до 03.05.2019р. 

           -  для  випускників  ОКР «бакалавр»  з 20.05.2019  по 31.05.2019 р. 

           -   для    студентів  І - У курсів  з 10.06.2019  по 22.06.2019 р. 

     1.10  Термін проведення літніх канікул : 

           -  з 01.07.2019  по 31.08.2019 р. 

 

2. Робочий тиждень для студентів та викладачів інституту:  

а) на денній формі навчання заняття проводяться з понеділка до суботи 

(включно); 

б) на заочній формі навчання під час сесії заняття проводяться 

впродовж усіх календарних днів, відведених на сесію. 

 

3. Режим роботи керівного складу навчально-наукового інституту 

фізичної культури та спорту: 

 

Жигадло Г.Б., декан  факультету: 

 робочий час                                                                          - 08.30-17.00 

 обідня перерва               - 13.00-13.30 

 прийом відвідувачів   - щоденно                    - 15.00-17.00 

Заступник декана з навчальної роботи: 

 робочий час                                                                          - 08.30-17.00 

 обідня перерва               - 13.00-13.30 

 прийом відвідувачів   - щоденно                    - 15.00-17.00 

 Заступник декана по роботі зі студентами: 

 робочий час                                                                          - 08.30-17.00 



 обідня перерва               - 13.00-13.30 

 прийом відвідувачів   - щоденно                       - 15.00-17.00 

 

 

ТИЖНЕВИЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ  

ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

Дні тижня Заходи  Тижні, час 

Понеділок Наради з завідувачами кафедр 1, 2, 3, 4 – 14.00 

Вівторок  Засідання кафедр 2  визначає кафедра 

Апаратна нарада 1 – 14.00 

Наукові та методичні семінари на 

кафедрах 

4 , визначає кафедра 

Середа  Засідання вченої ради факультету 3 – 15.00 

Четвер Робота зі студентською 

організацією самоврядування 

1,2,3,4 – 15.00 

Засідання наукових студентських 

гуртків 

2 та 4 – 15.00 

П'ятниця  Зібрання аспірантів науковими 

керівниками 

2 – 14.00 

Субота  Спортивно-масова та культурно-

масова робота  

1, 2, 3, 4 – з 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План роботи Вченої ради 

факультету фізичної культури та спорту 

 

Вересень 2018 року 

1. Результати прийому студентів на 1 і 5 курси факультету денної і 

заочної форм навчання.  

Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло 

 

2. Про структуру  навчальних  структурних підрозділів факультету  на 

2018-2019 н.р. 

         Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло 

 

 3.  Затвердження планів проведення  наукових конференцій  та семінарів 

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

 

 

4. Різне. 

 

Жовтень 2018 року 

 

1. Формування  спецфонду фінансових надходжень  факультету  за 

2018 та  на 2019 р.  

Доповідає:  декан факультету Г.Б.Жигадло 

 

2. Про міжнародне співробітництво та академічну мобільність 

викладачів і студентів. 

Доповідають:: декан факультету Г.Б.Жигадло, зав.кафедрами : Тупєєв 

Ю.В., Литвиненко О.М. 

 

3. Різне. 

 

Листопад 2018 року 

 

      1.  Про виконання плану роботи кафедр  у сферах наукової та 

інноваційної діяльності 

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

 

 

     2. Виконання навчально-методичного та інформаційного  забезпечення     

кафедр ТМФК та фізичної культури та спорту 

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

 

3. Різне 



 

Грудень 2018 року  

 

1. Результати НДР працівників кафедр за 2018 р 

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

    2.   Про систему підвищення кваліфікації  науково-педагогічних 

працівників  факультету та її ефективність (за результатами 2018 р.) 

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

 

3 Про склад приймальної комісії факультету  на 2019 – 2020 н.р. 

  Доповідає: декан факультету Г.Б.Жигадло 

 

4. Різне. 

 

 

Січень 2019 року 

 

     1.   Про підсумки роботи факультету у сферах  наукової, науково-

технічної  та інноваційної діяльності за 2018 р. 

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

 

     2. Затвердження  програм  вступних випробувань  на 2018 – 2019н.р. 

                  Доповідає: заступник декана  Борецька Н.О. 

 

3.Різне 

 

 

Лютий 2019 року 

 

      1. Про підвищення якості роботи факультету  у сферах  наукової та 

інноваційної діяльності на 2019 р. 

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

 

 

     2.   Стан НДР студентів факультету фізичної культури та спорту. 

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

 

3 Різне 

 

 

 

 

 

 

 



 

Березень 2019 року 

 

1. Ефективність роботи  наукового  товариства студентів  та ради 

молодих учених, шляхи її підвищення. 

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

 

2. Планування навчальної, методичної, організаційної та  виховної роботи  

на 2019-2020 н.р. 

Доповідають: заступник декана  Борецька Н.О., заст. декана по роботі зі 

студентами  Адаменко О.О., завідуючі випускових кафедр. 

 

3. Різне. 

 

Квітень 2019 року 

 

1. Стан готовності  факультету до вступної кампанії  на 2019 - 2020 н.р. 

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

 

2 Проблеми підготовки  магістрів  та її ефективність.  

    Доповідають: заступник декана  Борецька Н.О.,  Литвиненко О.М. 

 

3. Різне. 

 

Травень 2019 року 

 

1. Робота із забезпечення  якості вищої освіти на факультеті. 

 

   Доповідають: заступник декана з навчальної роботи Борецька Н.О.,              

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

 

2. Стан наукової роботи  на факультеті  за   2018-2019 н.р. 

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

 

3. Різне.  

 

Червень 2019 року 

 

1.  Готовність навчальних структурних підрозділів  

 факультету  до 2019-2020 н.р. 

 

    Доповідає : декан факультету Г.Б.Жигадло 

 

          2.  Затвердження звітів  про виконання умов контракту декана, 

завідувачів кафедр  за  2018-2019 н.р. 



         

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

  

        3.Затвердження звітів  за підсумками роботи екзаменаційних комісій з 

підсумкової атестації. 

Доповідає : заступник декана  Борецька Н.О. 

 

4. Різне 

 

                                             Серпень   2019 року 

 

1. Обрання за конкурсом  науково-педагогічних працівників. 

 

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

 

2. Затвердження регламенту роботи  факультету на 2019-2020 н.р. 

  

          Доповідає : декан факультету Г.Б.Жигадло 

 

3. Різне. 

 

 

 

Декан факультету                                                     Г.Б. Жигадло 


