
 

№ 

з/п 
Назва дисципліни Курс 

Шифр і назва спеціальності 

(освітньої програми) 
Прізвище викладача 

Ступінь бакалавра 

1 
Адаптивне фізичне 

виховання  
3 014.11 СО (Фізична культура) Борецька Н.О. 

2 Анатомія людини 1 
014.11 СО (Фізична культура) 

Рожков І.М. 
017 Фізична культура і спорт 

3 Валеологія та МВ 1 014.11 СО (Фізична культура) Гетманцев С.В. 

4 Гандбол 
3 014.11 СО (Фізична культура) Кулакав Ю.Є., 

Вертелецький О.І. 4 6.010201 Фізичне виховання* 

5 
Гімнастика та методика 

викладання                       

1,2,3 014.11 СО (Фізична культура) Борецька Н.О., 

Грохович О.М. 

 
1, 2 017 Фізична культура і спорт 

6 Історія фізичної культури    1 014.11 СО (Фізична культура) Борецька Н.О. 

7 
Менеджмент спортивних 

змагань 
4 6.010201 Фізичне виховання* Борецька Н.О. 

8 

Методика організаційно-

туристичної роботи, 

краєзнавчого та 

рекреаційного туризму 

4 6.010201 Фізичне виховання* 

Тіхоміров А.І., 

Усатюк Г.Ф. 

 

9 

Методика проведення 

секційних занять з 

настільного тенісу  

2, 3 014.11 СО (Фізична культура) 

Кулакав Ю.Є., 

Вертелецький О.І.,  

Богатир В.Г. 

10 
Методика проведення 

рухливих ігор 

2 014.11 СО (Фізична культура) Кулакав Ю.Є., 

Вертелецький О.І. 

11 
Педагогічні технології у 

фізичному вихованні  

2,3 014.11 СО (Фізична культура) 
Литвиненко О.М. 

4 6.010201 Фізичне виховання* 

12 
Психолого-педагогічний 

супровід роботи з батьками 
4 6.010201 Фізичне виховання* Адаменко О.О. 

13 Рекреаційні ігри 
5 бак. 

зфн 

6.010201 Фізичне виховання*  
Жигадло Г.Б. 

14 Ритміка та хореографія                        1 
014.11 СО (Фізична культура) Борецька Н.О. 

Грохович О.М., 

15 Силовий фітнес 

2 014.11 СО (Фізична культура) 

Славітяк О.С.  

 

5 бак. 

зфн 

6.010201 Фізичне виховання*  

3 017 Фізична культура і спорт 

4 6.010202 Спорт 

1СК 017 Фізична культура і спорт 

16 
Спортивні ігри та методика 

викладання                    

1, 2 014.11 СО (Фізична культура) Кулакав Ю.Є., 

Вертелецький О.І., 

Богатир В.Г. 1 017 Фізична культура і спорт 

17 Спортивна фізіологія 
1Ск,  

2 Ск 
017 Фізична культура і спорт Гетманцев С.В. 

18 Стрітбаскетбол 
4  6.010201 Фізичне виховання* Кулакав Ю.Є., 

Вертелецький О.І., 4 6.010202 Спорт 

19 
Теорія і методика фізичного 

виховання  

2 014.11 СО (Фізична культура) Литвиненко О.М.  

3 014.11 СО (Фізична культура) Славітяк О.С. 

4, 5 6.010201 Фізичне виховання* Славітяк О.С. 

2 017 Фізична культура і спорт Литвиненко О.М.  



20 

Теорія та методика 

спортивно-масової фізичної 

культури 

3 014.11 СО (Фізична культура) Литвиненко О.М.  

21 Університетські студії                       1 
014.11 СО (Фізична культура)  

Литвиненко О.М. 
017 Фізична культура і спорт 

22 

Управління  у сфері 

фізичного виховання та 

спорту   

4 6.010201 Фізичне виховання* Борецька Н.О. 

23 Фізіологія людини 2 
014.11 СО (Фізична культура) 

Гетманцев С.В. 
017 Фізична культура і спорт 

24 Футзал 

5 бак. 

зфн 

6.010201 Фізичне виховання*  
Жигадло Г.Б., 

Богатир В.Г. 
3 017 Фізична культура і спорт 

25 Навчальна практика  2 014.11 СО (Фізична культура) Борецька Н.О. 

26 Виробнича практика 3 014.11 СО (Фізична культура) Борецька Н.О. 

27 Виробнича практика 4 6.010201 Фізичне виховання* Борецька Н.О. 

28 

Курсова робота з теорії та 

методики фізичного 

виховання 

3 
014.11 СО (Фізична культура) 

 
Славітяк О.С. 

Ступінь магістра 

29 

Адаптивне фізичне 

виховання у системі вищої 

освіти 

5 014.11 СО (Фізична культура) Борецька Н.О. 

30 

Використання 

здоров’язберігаючих 

технологій у сфері освітніх 

закладів 

6 014.11 СО (Фізична культура) Литвиненко О.М. 

31 
Документація та діловодство 

викладача ЗВО 
5 014.11 СО (Фізична культура) Литвиненко О.М. 

32 
Лікарсько-педагогічний 

контроль студентів у ЗВО 
5 014.11 СО (Фізична культура) Гетманцев С.В. 

33 
Маркетинг фізичної 

культури в системі освіти 
5 014.11 СО (Фізична культура) Борецька Н.О. 

34 

Методика викладання теорії 

та методики фізичного 

виховання у закладах вищої 

освіти 

5 014.11 СО (Фізична культура) Лісенчук Г.А. 

35 

Методологія і методи 

наукових досліджень у 

фізичній культурі та спорті 

5 014.11 СО (Фізична культура) Рожков І.М. 

36 

Моніторинг 

функціонального стану у 

процесі занять фізичною 

культурою і спортом 

5 014.11 СО (Фізична культура) Рожков І.М. 

37 

Професійно-педагогічна 

майстерність викладача 

фізичного виховання 

6 014.11 СО (Фізична культура) Литвиненко О.М. 

38 
Сучасні популярні системи 

фізичних вправ 
6 014.11 СО (Фізична культура) Литвиненко О.М. 

39 Сучасні технології 5,6 014.11 СО (Фізична культура) Лісенчук Г.А. 



викладання спортивних 

дисциплін 

40 
Теорія і практика управління 

навчальним закладом 
5 014.11 СО (Фізична культура) Борецька Н.О. 

41 Теорія спортивного відбору 6 014.11 СО (Фізична культура)  Лісенчук Г.А. 

42 
Фізичне виховання в історії 

педагогічної думки 
6 

014.11 СО (Фізична культура) 

 
Адаменко О.О. 

43 Виробнича практика у ЗОШ 6 014.11 СО (Фізична культура) Борецька Н.О. 

44 Стажування у ЗВО 6 014.11 СО (Фізична культура) Борецька Н.О. 

45 
Курсова робота з Методики 

викладання ТМФВ у ЗВО 
6 014.11 СО (Фізична культура) Лісенчук Г.А. 

 

2. Повідомила про необхідність внести до навчальних програм дисциплін з підвищеним 

ризиком травмування, а саме: гімнастика та методика викладання, спортивні ігри та МВ, 

рухливі ігри та МВ, стрітбаскетбол, баскетбол, футзал та силовий фітнес компетентності з 

ОПП та пункти з техніки безпеки. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. затвердити навчальні програми та навчально-методичні 

комплекси із дисциплін кафедри теорії та методики фізичної культури. 

2. Внести до навчальних програм дисциплін з підвищеним ризиком травмування, а 

саме: гімнастика та методика викладання, спортивні ігри та МВ, рухливі ігри та МВ, 

стрітбаскетбол, баскетбол, футзал та силовий фітнес компетентності з ОПП та пункти з 

техніки безпеки. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: про організацію проходження педагогічної практики за профілем 

майбутньої роботи студентів 4-го курсу. 

ВИСТУПИЛИ: заступник декана з навчально-методичної роботи, методист 

практики Борецька Н.О., повідомила, що студенти 4-го курсу проходитимуть практику за 

профілем майбутньої роботи. Надала рекомендацію методистам заздалегідь підготувати 

всю необхідну документацію, вживати заходи з її перевірки до заключної конференції. У 

цьому році захист педагогічної практики буде приймати комісія у складі:  

Керівник – доц. Борецька Н.О. 

Члени: доц. Жигадло Г.Б., доц. Литвиненко О.М. 

Запропонувала з метою ефективної організації роботи методистів, провести 

методичний семінар із документообігу практики. 

 

Результати голосування: 

«За»  – 10 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Виконувати надані рекомендації; 

2. Провести методичний семінар із документообігу педагогічної практики 

найближчим часом. 

 

4.СЛУХАЛИ: про розгляд питання щодо планування наукових публікацій у 

Scopus та Web of Science, монографій та участі у грантових програмах на ІІ півріччя 2018 

року відповідно до розпоряджень по університету № 92 та № 93 від 19.07.2018 р. 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри Литвиненко О.М., повідомила, що необхідно 

подати скласти планування наукових публікацій у Scopus та Web of Science, монографій 



та участі у грантових програмах на ІІ півріччя 2018 року відповідно до розпоряджень по 

університету № 92 та № 93 від 19.07.2018 р. 

Відповідно до діючих контрактів НПП та індивідуальних планів роботи, наукові 

статті у наукометричних базах на ІІ півріччя 2018 року не заплановані працівниками 

кафедри. Натомість, заплановані статті у інших базах, зокрема, Index Copernicus, а 

монографія професора Рожкова І.М. запланована у 2019 році. 

Запропонувала керівникам науково-дослідних тем знайти шляхи вирішення 

питання та розглянути можливість внести до плану роботи пункт про виконання 

публікації у даних базах. 

 

Результати голосування: 

«За»  – 10 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: розглянути можливість внести до плану роботи пункт про 

виконання публікації у базах Scopus та Web of Science. 

 

5.СЛУХАЛИ: завідувача кафедри Литвиненко О.М., яка повідомила, що 

оголошено конкурс на заміщення посади професора кафедри теорії та методики фізичної 

культури 

ВИСТУПИЛИ: - завідувач кафедри Литвиненко О.М., ознайомила із 

кандидатурою професора Лісенчука Г.А. 

Документи на посаду професора кафедри подав доктор наук з фізичного виховання 

та спорту (спеціальність – олімпійський і професійний спорт), професор Лісенчук 

Геннадій Анатолійович. Має базову вищу освіту, у 1979 році закінчив Сімферопольський 

державний університет імені М.В. Фрунзе за спеціальністю «Фізичне виховання» та 

отримав кваліфікацію вчитель фізичного виховання. 

Вчене звання професора присвоєно у 1997 році. 

У 1989 захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за темою «Змагальні мікроцикли у підготовці кваліфікованих 

футболістів» 

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з 

фізичного виховання та спорту за спеціальністю олімпійський і професійний спорт за 

темою «Змагальні мікроцикли у підготовці кваліфікованих футболістів». 

Наукова діяльність Лісенчука Геннадія Анатолійовича пов’язана з дослідженнями 

теоретико - методичних аспектів управління підготовкою спортсменів різної кваліфікації 

у футболі та міні-футболі, а також побудовою навчально-тренувального процесу у збірних 

командах з міні-футболу. 

Підвищення кваліфікації проходив у Національному університеті фізичної 

культури і спорту України у 2013 році. 

- доцент кафедри Кулаков Ю.Є., підтримав кандидатуру Лісенчука Г.А., 

охарактеризував його, як активного діяча у сфері фізичної культури та спорту. Лісенчук 

Геннадій Анатолійович має звання майстра спорту СРСР, заслуженого тренера України, 

Заслуженого працівника фізичної культури та спорту України, Відмінника освіти України. 

У своїй роботі дотримується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність осіб, які 

навчаються у вищому навчальному закладі, виховує їх у дусі українського патріотизму, 

поваги до Конституції України та державних символів України. 

Пропоную  рекомендувати Вченій раді університету обрати на посаду професора 

кафедри теорії та методики фізичної культури доктора наук з фізичного виховання і 

спорту, професора Лісенчука Геннадія Анатолійовича. 

 



Результати голосування: 

«За»  – 10 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

  

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Вченій раді університету  обрати на посаду 

професора кафедри теорії та методики фізичної культури доктора наук з фізичного 

виховання і спорту, професора Лісенчука Геннадія Анатолійовича. 

 

6.СЛУХАЛИ: завідувача кафедри Литвиненко О.М., яка повідомила, що 

необхідною умовою навчального процесу є ознайомлення із правилами техніки безпеки 

під час проведення занять із дисциплін кафедри.  

ВИСТУПИЛИ: лаборант кафедри Хроменкова І.Є., яка провела інструктаж із 

техніки безпеки для викладачів та навчально-допоміжного персоналу кафедри. 

Наголосила на необхідності дотримуватись даних правил та інструктажів, гарантуючи 

безпечний навчальний процес студентам факультету. 

 

Результати голосування: 

«За»  – 10 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Враховувати правила безпеки при проведенні навчальних занять в 

аудиторіях, у спортивних залах та майданчиках. 

 

7.СЛУХАЛИ:про клопотання перед навчально-методичною комісією університету 

щодо викладання Адаменко О.О. дисциплін кафедри теорії та методики фізичної культури 

факультету фізичної культури та спорту 

ВИСТУПИЛИ: - завідувач кафедри Литвиненко О.М., ознайомила із результатами 

роботи ст. викладача кафедри Адаменко О.О., яка у 2017-2018 н.р. виконувала посадові 

обов’язки старшого викладача кафедри теорії та методики фізичної культури. 

На достатньому методичному рівні викладала дисципліни: «Нові технології у 

фізичному вихованні і спорті» та «Використання здоров’язберігаючих технологій у сфері 

освітніх закладів». 

Перераховані дисципліни забезпечені методичним супроводом у вигляді 

навчально-методичних комплексів, відповідно до вимог і розміщені на сайті факультету. 

Відкрита лекція проведена відповідно до графіка відкритих занять із застосуванням 

сучасних мультимедійних технологій на достатньому науково-методичному рівні та 

оцінена позитивно засіданням кафедри ТМФК (пр. № 8 від 15.03.18 р.) 

Науково-дослідна робота здійснювалася у рамках Тематичного плану науково-

дослідної роботи Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського 

за темою «Організаційно-методичні засади формування здорового способу життя 

студентської молоді засобами фізичної культури» та виконана у запланованому обсязі. 

Результати роботи висвітлені у розділі колективної монографії та двох фахових статтях. 

Завідувач кафедри Литвиненко О.М., повідомила, що за списком рейтингового 

оцінювання діяльності за 2017/2018 н.р. ст. викладач Адаменко О.О. посіла 6 місце із 11 й 

отримала 129 балів. 

Згідно із ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

Адаменко О.О. входить до групи забезпечення і повинна мати 4 показники. Наявні 

показники за пунктами (Додаток):  

- п. 2. Наявні 5 наукових публікацій, включених до переліку наукових фахових 

видань України, 1 з яких вийшла у 2018 році за науково-дослідною темою кафедри. 



- п. 3. Є співавтором 2-х монографій, 1 з яких  - за науково-дослідною темою 

кафедри. 

- п. 8. Є виконавцем наукової теми кафедри «Організаційно-методичні засади 

формування здорового способу життя студентської молоді засобами фізичної культури». 

- п. 10. Виконує організаційну роботу на факультеті фізичної культури і спорту на 

посаді заступника декана по роботі зі студентами. 

- п. 12. Наявні 5 авторських свідоцтв. 

У зв’язку із тим, що у Адаменко О.О відсутня базова освіта за спеціальністю 

«Фізичне виховання», запропонувала внести до індивідуального плану викладача у 2018-

2019 н.р. виконання ще двох пунктів ліцензійних умов,  а саме: п. 13 умов – підготовку 

навчально-методичного посібника із дисципліни «Педагогічні технології у фізичному 

вихованні» та п. 14 – керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком або 

проблемною групою за науковою темою кафедри «Технології формування здорового 

способу життя студентської молоді». 

А також зобов’язати Адаменко О.О. пройти стажування протягом місяця у 2019 

році на базі Херсонського державного університету на кафедрі теорії та методики 

фізичного виховання. 

- декан факультету фізичної культури та спорту Жигадло Г.Б., зазначив, що 

протягом навчального року ст. викладач Адаменко О.О. сумлінно виконувала обов’язки 

заступника декана по роботі зі студентами. Результати продуктивної роботи згідно із 

планом виховної роботи факультету висвітлені на сайті факультету. Викладач здійснював 

індивідуальний підхід до студентів, що сприяло плідній співпраці. 

- заступник декана з навчальної роботи, доцент кафедри ТМФК Борецька Н.О. 

зазначила на тому, що ст. викладач Адаменко О.О. у роботі дотримувалася професійної 

етики, продемонструвала високу педагогічну майстерність та дисциплінованість. 

Враховуючи це, рекомендувала клопотати перед навчально-методичною комісією 

університету щодо викладання Адаменко О.О. у 2018-2019 н.р. дисциплін кафедри теорії 

та методики фізичної культури. 

 

Результати голосування: 

«За»  – 10 

«Проти» – немає. 

«Утрималися» – немає. 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Клопотати перед  навчально-методичною комісією університету 

розглянути кандидатуру Адаменко О.О. щодо викладання у 2018-2019 н.р. дисциплін 

кафедри теорії та методики фізичної культури. 

2. Для забезпечення вимог відповідності займаній посаді, внести у індивідуальний 

план викладача на 2018-2019 н.р. виконання 13 та 14 ліцензійних умов, проходження 

стажування у Херсонському державному університеті на кафедрі теорії та методики 

фізичного виховання та підготовку навчально-методичного посібника із дисципліни 

«Педагогічні технології у фізичному вихованні». 

 
Завідувач кафедри                                                        О. М. Литвиненко 

 

Секретар                                                                         Е. А. Арутюнян 

 

 

 

 

 

 



 


