
«Затверджую» 

Декан факультету фізичної культури та спорту 

Миколаївського НУ ім. В.О.Сухомлинського 

 

_______________________  Г.Б.Жигадло 

 

“27”  серпня         2019 року 

 
 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 
факультету фізичної культури та спорту на 2018/2019 н.р. 

 
№ 
п/п 

Порядок денний Доповідач 
Дата про-
ведення 

1 1. Затвердження складу та плану роботи на-

вчально-методичної ради факультету фізич-

ної культури та спорту на 2019-2020 н.р. 

 

2. Затвердження навчальних програм та на-

вчально-методичних комплексів (НМК) з ди-

сциплін кафедр факультету 

 

3. Складання графіків перевірки самостійних 

робіт студентів з навчальних дисциплін для 

1-7 курсів. 

 

4. Про графіки відкритих занять викладачів фа-

культету фізичної культури та спорту 

 

5. Різне 

1) Затвердження програм практик: 

- навчальної практики ІІ курс спеціальність: 

014.11 Середня освіта (Фізична культура); 

-  виробничої практики ІІІ курс спеціальність: 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

- виробничої практики ІV курс, спеціальність: 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

- виробничої практики у ЗОШ V курс магіст-

ратура спеціальність 014.11 Середня освіта 

(Фізична культура);  

- стажування у ЗВО магістрів VI курсу спеціа-

льність: 014.11 Середня освіта (Фізична ку-

льтура); 

- навчальної практики ІІ курс спеціальність: 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

- виробничої практики ІІІ курс спеціальність: 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

- виробничої практики ІV курс спеціальність: 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

- виробничої практики за профілем майбутньої 

роботи І та ІІ курс (за скороченим терміном 

навчання) спеціальність: 017 Фізична куль-

Жигадло Г.Б. 

 

 

 

Завідувачі кафедр 

 

 

 

Завідувачі кафедр 

 

 

 

Завідувачі кафедр 

 
 

 

 

Завідувачі кафедр 

27.08.19 



тура і спорт) 

- навчальної практики ІІ курс спеціальність: 

017 Фізична культура і спорт 

- виробничої практики за профілем майбутньої 

роботи ІІІ курс спеціальність: 017 Фізична 

культура і спорт) 

- виробничої практики за профілем майбутньої 

роботи ІV курс спеціальність: 017 Фізична 

культура і спорт) 

 

2) Розгляд та затвердження методичних реко-

медацій щодо написання курсових робіт, а та-

кож тематики для даних робіт на 2019-2020 н.р. 

2 1. Обговорення нормативних документів, які 

регламентують навчально-виховний процес у 

МНУ імені В. О. Сухомлинського. 

 

2. Підготовка до перевірки національної агенції 

з якості вищої освіти. Стан складання тесто-

вих завдань зі спеціальностей. 

 

3. Стан розробки навчально методичних комле-

ксів із дисциплін, що викладаються на кафед-

рах факультету ФКіС. 

 

Литвиненко О.М. 

 

 

 

Завідувачі кафедри 
 
 
 

Завідувачі кафедри 
 

 

 

30.09.19 

3 1. Затвердження  варіантів ректорських контро-

льних робіт. 

 

2. Про стан викладання дисциплін варіативної 

частини. 

 

3. Про підсумки педагогічної практики студен-

тами 4 курсу та 6 курсу спеціальності 014.11 

Середня освіта (Фізична культура) 

 

Викладачі 

 

 

Литвиненко О.М. 

 

 

Борецька Н.О. 

24.10.19 

4 1. Про підсумки виконання ректорських конт-

рольних робіт студентами факультету ФКіС. 

  

2. Про затвердження програм комплексних ква-

ліфікаційних іспитів. 

 

3. Про підготовку до підсумкової атестації ви-

пускників ОКР «бакалавр» (заочна форма на-

вчання) та магістрів. 

 

Борецька Н.О. 

 

 

Литвиненко О.М. 

 

 

Завідувач кафедри 

ТМФК 

 

21.11.19 

5 1. Про стан ведення та заповнення індивідуаль-

них планів та залікових книжок студентів ви-

кладачами. 

 

2. Про виконання індивідуальних графіків сту-

дентами 

 26.12.19 

6 1. Про результати зимової  сесії студентами 

денної форми навчання та пропозиції щодо 

Борецька Н.О.  

 
23.01.20 



вдосконалення якості освіти. 

 

2. Про результати зимової  сесії студентами за-

очної форми та пропозиції щодо вдоскона-

лення якості освіти. 

 

 

 

Борецька Н.О. 

7 1. Про підготовку до перевірки навчально-

методичної документації на кафедрах та 

приведення у відповідність документації 

кафедр  згідно з  номенклатурними вимога-

ми. 

 

2. Складання графіків самостійної роботи сту-

дентів на 2 семестр 2019-2020 н.р. та її оці-

нювання. 

 

3. Різне 

Завідувачі кафедр 

 

 

 

 

 

Завідувачі кафедр 

 

20.02.20 

8 1. Обговорення пропозицій щодо самостійної 

роботи студентів на 2020-2021 н.р.: зміст і 

види, система контролю, критерії оцінки ре-

зультатів. 

 

2. Обговорення пропозицій щодо поточного ко-

нтролю (контрольні роботи  і перевірка са-

мостійної  роботи студентів, форми контро-

лю, критерії оцінювання) на 2020-2021 н.р. 

 

3. Розробка (оновлення) робочих програм нав-

чальних дисциплін на 2020-2021 н.р.: теми і 

кількість годин аудиторних занять, теми і 

кількість годин самостійної роботи студен-

тів, форми контролю, критерії оцінювання 

(пропозиції). 

Завідувачі кафедр 

 

 

 

 

Завідувачі кафедр 

 

 

 

 

Завідувачі кафедр 

 

19.03.20 

9 1. Затвердження  варіантів ректорських контро-

льних робіт. 

 

2. Планування навантаження викладачів на 

2020-2021 н.р. 

 

3. Затвердження програм підсумкової атестації  

бакалаврів. 

Борецька Н.О. 

 

 

Жигадло Г.Б. 

23.04.20 

10 1. Про стан методичного забезпечення і готов-

ності випускових кафедр Теорії та методики 

фізичної культури та кафедри спорту до під-

сумкової атестації 

 

2. Про результати виконання ректорських конт-

рольних робіт 

 

3. Про затвердження програми підсумкової ате-

стації та білетів кваліфікаційного екзамену 

студентів спеціальність: 014.11 Середня осві-

та (Фізична культура) та 017 Фізична культу-

ра і спорт 

Завідувачі кафедр 

 

 

 

  

Борецька Н.О. 

 

 

Завідувачі кафедр 

 

21.05.20 



 

11 1. Про забезпечення якості освіти студентів у 

2020-2021 н.р. викладачами факультету ФКіС 

 

2. Різне 

Завідувачі кафедр 

 
11.06.20 

 
 

Голова навчально-методичної ради  

факультету фізичної культури та спорту                   О. М. Литвиненко 

 

 

 


