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1.   Прийом студентів. 

     Забезпечував прийом студентів на спеціальності факультету відповідно до 

ліцензованого обсягу прийому. 

      На І курс   спеціальності  014 Середня освіта  (Фізична культура)  

  було зараховано 27  студентів, з них  на державну форму навчання – 14, за кошти 

фізичних та юридичних осіб –  13. 

      На І курс  спеціальності  017 Фізична культура і спорт   зараховано – 24 

студента, з них  - 9  студентів  на державну форму навчання та 15 -  за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 

   

      На 5 курс  спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) зараховано  - 

10 студентів, з них на державну форму навчання  - 6  і   за кошти фізичних та 

юридичних осіб – 4. 

     Прийом студентів на заочну форму навчання : 

І курс –  8, з них  на державну форму навчання  - 0 та  8 - за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

У курс – 10  - за кошти фізичних та юридичних осіб. 

            
   Чисельність студентів  факультету на 01.12.2019 р.: 

ДФН 
ВСЬОГО     
266 
 

 

014.11 Середня освіта(Фізична 
культура)  

  ДФН (на 06.08.19) Усього 
 Б К 

Бакалавр  
103 14 13 27 
213 7 15 22 
243 11 13 24 
313 11 7 18 
343 11 5 16 
413 19 6 25 
443 7 2 9 

Усього: 141 
Магістратура  

513 6 4 10 
613 3 7 10 

ДФН (на 06.08.19) Усього 
 Б К 

Бакалавр  
103 9 15 24 

123ск 3 1 4 
233 13 16 29 

223ск 0 5 5 
333 10 4 14 
433 11 18 29 
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КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ 
заочної форми навчання  

01.12.  2019 р. 
Спеціальність Курс К-ть  студентів 

всього 
Бюджет Контракт 

014 Середня освіта 
 014.11 Фізична  
культура 

І  8 0 8 

014 Середня освіта 
 014.11 Фізична  
культура 

       ІІ           14           0         14 

014 Середня освіта 
 014.11 Фізична  
культура 

       ІІІ           35           10         25 

014 Середня освіта 
 014.11 Фізична  
культура 

      ІУ           42            23         19 

Напрям підготовки 
6.010201 «Фізичне 
виховання» 

       У б           25            4         21 

014.11 Середня освіта 
Фізична культура 

       УІ           10           0         10 

014.11 Середня освіта 
Фізична культура 

       УІІ           8          0         8 

ВСЬОГО :  142 
 

2. Безпосередньо керує навчальною, науково-методичною, науково-

дослідною та виховною роботою на факультеті разом із заст. декана з  

наукової роботи  Гетманцевим С.В. та  заступником  по роботі зі 

студентами  Семерджяном М.Г.  Є в наявності план  роботи факультету на 

2019 – 2020 н.р. 

План виховної роботи: 

№ 
п/п 

Заходи 
Термін 

проведення 
Відповідальний 

 І. Організаційно - методичне забезпечення 
1.  Проведення лекції  студентам I курсу на тему: -  

« Від проголошення Незалежності до нової 
України»  
-„Права  та обов’язки студентів у ВНЗ”. 

1 вересня Куратори груп. 
 

2.    Проведення зборів студентського  активу 
факультету. Вибори старост академічних груп. 

До 
6.09.2019. 
 
 
 

Студентська 
рада , старости 
груп. 
 

3. Проведення  лекцій на тему: Вересень Куратори. 
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- «  Студентський етикет».  
 

4.    Підготовка до святкування річниці від Дня 
заснування університету 
Лекція на тему: «Історія МНУ імені 
В.О.Сухомлинського» 
Екскурсія  для 1 курсу до музею університету 
 

Вересень 
Жовтень 

        2019. 
 
 

Декан,  
зав. кафедрами,  
викладачі, студ. 
рада. 
 

5 Лекція на тему: «В.О.Сухомлинський і 
сучасність» до дня народження 
В.О.Сухомлинського 

27 вересня 2019 
р 

Куратори 1 
курсу 

6. Проведення змагань на першість факультету   
присвячених  до «Дня університету» з : 
- міні футболу; 
- волейболу; 
- баскетболу; 

 
09-14.09.19 
16-21.09.19 
23-28.09.19 

Кафедра ТМФК 
 

7. Проведення змагань на першість університету   
присвячених  до «Дня університету» з : 
- міні футболу; 
- волейболу; 
- баскетболу; 

 
07-12.10.19 
14-19.10.19 
21-26.10.19 

Кафедра ТМФК 
 

8. Контроль за відвідуванням занять та успішністю 
навчання студентів. 

Протягом  
навчального 
року. 

 Студ. рада. 
Куратори 
 

9. Залучання студентів до участі в факультетських,  
університетських та міських масових виховних 
заходах. 

Протягом  
навчального 

року 

Заст. декана, 
куратори.  
 

10. Участь в  «Осінньому балі» університету. Вересень 
2019. 

Студ. Рада 
 

11. Проведення лекції « Пам’яті про  Голокосту» Жовтень 
2019. 

Студ. рада. 
 

12  Поклад квітів до пам’ятника жертв Голодомору.  Жовтень 
2019. 

Студ. рада.  

13. Проведення лекцій студентам І та ІІ курсу на 
теми: 
- «Зовнішній вигляд студента – віддзеркалення  
внутрішнього світу»; 
– « Особливості педагогічної роботи в закладах 

освіти»; 
- « Педагогічна практика як засіб формування 
особистості майбутнього вчителя». 

Вересень 
 

Жовтень 
 

Грудень. 

Куратори,  
студ. рада. 

14. Проведення батьківських зборів для студентів 1 
курсу. 
 

Листопад  
2019р. 

Деканат, 
студ. рада, 
зав. кафедр, 
куратори груп. 

15 Прийняття  участі  в заходах присвячених  Дню 
міста Миколаєва 

12 вересня. Студ. рада.  

16 Заходи до Міжнародного дня миру « Молитва за 
мир» Виховні години 

 

27.09 2019 Куратори 

17    Проведення спортивно – патріотичного свята « Жовтень Військова 
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Козацькі розваги» 
 

кафедра, 
викладачі 
кафедр 

18 Лекція до свята Покрови «Козацькому роду нема 
переводу» 

Жовтень 2019 Куратори 

19 Заходи до Дня захисника України та Дня 
українського козацтва « Від Сечі-до 
Майдану»:кураторськи  години ( зустріч із 
воїнами АТО); 
 Кінолекторії                  « Козацька тема в 
українському та світовому кінематографі»;   

Жовтень, 
грудень 2019 

Куратори 

20 Проведення заходів до Дня пам’яті жертв 
Голодомору 1932-1933 рр. та участь у міських, 
обласних та всеукраїнських заходах Бесіда 
пам’яті: «Уроки голодомору. Сучасна Україна»; 
участь у свічковій ході; покладання квітів до 
Меморіалу пам’яті жертв голодомору» 

Листопад 2019  

21 Організація заходів присвячених  річниці 
визволення України у ІІ Світовій війні. 

Жовтень 
28.10.2019. 

 Викладачі,  
студ. рада  

22 Відвідування музеїв м. Миколаєва:  
– «Миколаївський музей суднобудування і 

флоту»,  
– «Миколаївський обласний краєзнавчий 

музей», 
– «Миколаївський обласний художній музей 

імені В.В.Верещагіна».  

Жовтень 
2019р. 

 
Березень 

2020р. 

Викладачі, 
Куратори 

23 Проведення  лекцій зі студентами І та ІІ курсів на 
тему: 
– „ Державні та народні символи України”; 
– „ Європа і Україна. Перспективи 

євроінтеграції ”. 

 
 

22.09.2019. 
 

27.10.2019. 

Заст. декана, 
куратори. 

24 Заходи до Дня гідності та Свободи: кураторські 
години; 

 

21.11 2019 Заст. декана, 
куратори. 

25 Організація і проведення заходів до Дня Збройних 
Сил України: волонтерська акція організація 
привітання та передачі подарунків воїнам-
захисникам; кураторські години; 

06.12 2019  

26 Відвідування місць  бойової та трудової слави 
Миколаївщини. Екскурсія в парк Перемоги 

Травень 2020 
року 

Куратори,  
Студ. рада. 

27 Прийняття участі у заходах до дня 
«Партизанської слави Миколаївщини». 
 
 

Жовтень 
20.09.2019. 

Заступник 
декана, 
куратори,  
Студ. Рада 

28 Проведення заходів до відзначення Дня 
Соборності України: кураторські години 

22.01.2020 Заступник 
декана, 
куратори,  
Студ. Рада 

29 Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні: покладання 
квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної 
Сотні; хвилина мовчання; кураторські години 

20.02.2020 Заступник 
декана, 
куратори,  
Студ. Рада 
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30 Участь у обласних, міських та університетських 
заходах, присвячених   річниці визволення 
Миколаєва від нацизму 

28.03.2020 Заступник 
декана, 
куратори,  
Студ. Рада 

31 Участь у обласних, міських та університетських 
заходах, присвячених  Дню пам’яті та примирення 
і Дню Перемоги у Другій світовій війні: 
покладання квітів до Вічного вогню. 

Травень 2020 Заступник 
декана, 
куратори,  
Студ. Рада 

32 Заходи до Дня Конституції України: тематична 
бесіда «Конституція- фундамент правового 
суспільства»; Правоосвітницький проект « Я знаю 
свої права та обов’язки!» 

Червень 2020 Заступник 
декана, 
куратори,  
Студ. Рада 

33 Проведення конкурсу  «Краща кімната» у 
гуртожитку №2. 

Березень 2020.  Студ. рада. 

34  Випуск щомісячної стін газети факультету. до 20 числа 
кожного місяця. 

Студ. рада. 

35 Проведення зустрічі з провідними фахівцями  
фізичної культури,  спорту  та мистецтва. 

15.11. 2019. Куратори, 
Студ. рада. 

36 Залучення студентів до занять у гуртках творчого 
центру „Естетика” 

Протягом року Заст. декана, 
куратори,   
студ. рада. 

37 Відвідування виставок, театрів, музеїв, пам’ятних 
місць міста Миколаєва. 

Протягом 
навчального 

року. 

Куратори, 
студ.рада. 

38 Організація оздоровчої туристичної поїздки до 
Карпат. 
 

Січень – лютий 
2020 р. 

Куратори, 
Студ. рада. 

39 Організація туристичної поїздки в Ольвію Квітень 2020 Куратори, 
Студ. рада. 

 
1. Проведення бесіди зі студентами на тему: 

„Основні заходи самоконтролю  та 
взаємодопомоги у навчанні». 

Вересень 
2019 

 лютий 
       2020. 

Куратори. 
 

2. Проведення бесід на правові теми в рамках 
проекту «Я маю право»: 
– „Правовий лікбез”; 
– „Основні законодавчі акти у педагогічній 

діяльності ”. 
– Протидія корупції 
 

Листопад 
2019р. 
Лютий 
2020р. 

 
Грудень 2019 

 

Студ. рада. 

3. Проведення лекцій  на тему: «Норми культури 
поведінки громадянина України в громадських 
місцях.» 

Жовтень 
2019р. 

Заст. декана, 
куратори. 

4. Проведення лекції на тему: „Економічний 
розвиток країни: шляхи  і напрямипокращення ”. 

Лютий  
2020 р. 

Куратори. 
 

5. Належне ставлення до екологічного стану 
природоохоронних зон Миколаївської області. 

протягом року Куратори. 

6. Бесіда зі студентами IV курсу на тему: „Моя рідна 
природа, моя рідна земля ”. 

Квітень 2020 Студ. рада 

7. Проведення бесіди зі студентами І курсу 
„Політичне та економічне становище України”. 

Листопад 2019 
р. 

Куратори І 
курсу. 

8. Прийняття участі у міжвузівських екологічних Протягом року. Студ. рада. 
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акціях. 
9. Проведення бесід на екологічні теми під час 

проходження студентами туристичних занять, 
літніх учбових табірних зборів та туристичних 
походів. 

Квітень, 
Травень 2020. 

Викладачі 
кафедр. 

10. Проведення бесіди в академічних групах  до Дня 
Конституції України  

  
Червнь 2020р. 

Викладачі 
 куратори 

1. Проведення бесід зі студентам ІV курсу на тему: 
„Морально-естетичне виховання педагога, вчителя 
фізичної культури, тренера, організатора 
туристичної роботи ”. 
 

Листопад 
2019 р. 

 
 

 

 
Студ. рада 

2. Проведення  лекцій:  
– „Моральний облік студента ”, 
– „Моральні принципи і демократичні основи 

існування сучасного суспільства ”. 

 
24.10.2019. 
08.11.2019. 

Куратори ,  
студ. рада. 

3. Проведення бесіди зі студентами ІІІ курсу: 
„Студент-практикант – дзеркало поведінки учнів ”. 
 

Листопад 
2019. 

 Методисти . 

 
1. Залучення студентів до підготовки аудиторій,   до 

зимових умов навчання. 
Листопад 

2019р. 
Куратори,   
студ. рада. 

2 Упорядкування території факультету, університету.  
.  

  На протязі 
року. 

Куратори,  
студ. рада. 
 

3. Участь студентів в благоустрої території в літньому 
оздоровчому таборі «Моряна»  під час проходження 
літніх учбових табірних зборів у  
с. Рибаківка. 

Травень 
2020 р. 

Заст. декана, 
куратори, студ. 
рада. 

 
1. Проведення масової ранкової гімнастики зі 

студентами та викладачами університету, до дня 
фізичної культури та спорту. Флешмоб  «Ми за 
здоровий спосіб життя» 
 

8 вересня 
2019р. 

 

Студ . 
рада.,викладачі 
кафедри 
фізичного 
виховання. 
 

2.   Проведення  турніру першості факультету, 
університету з   «міні футболу» присвяченому Дню 
університету 

09-14.09.19 
07-12.10.19 

Спортклуб  

3. Прийняття участі у факультетському  спортивно-
патріотичному заході „Козацькі розваги ”.   

Жовтень. 
2019. 

Військова 
кафедра, 
викладачі 
кафедр. 

4. Проведення турніру з волейболу, футболу, 
баскетболу до Дня здоров’я 

Квітень 
2020р. 

Студ.  рада. 
 

5. Провести туристичний похід по містах бойової та 
трудової слави Миколаївщини. 

Травень 2020 
року. 

Куратори. 

 

 
 

План   наукової   роботи    
І  семестр  2019 – 2020 н.р. 
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Назва  теми НДР: Організаційно-методичні засади формування здорового способу 
життя студентської молоді засобами фізичної культури 
Реєстраційний  номер: 0118 U003980 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 р. 
№ Керівник та  

виконавці 
Назва  етапу  та  

термін  його 
виконання 

Очікувані 
результати 

Форми  представлення  
результатів 

1 доц.Литвиненко О.М.,  
керівник НДР 

Другий етап 
дослідження 

(формувальний 
етап) 

01.09.2019-
31.12.2019 

Розробка теоретичної 
моделі формування 
здорового способу життя 
студентської молоді з 
використанням засобів 
фізичної культури на основі 
аналізу результатів 
констатувального етапу 

Наукова стаття у 
науко метричній базі  
Scopus – 1  ; 
Отримання 
авторського 
свідоцтва – 1. 
 

2 доц. Борецька Н.О. Другий етап 
дослідження 

(формувальний 
етап) 

01.09.2019-
31.12.2019 

Розробка методів 
формування здорового 
способу життя студентської 
молоді в процесі 
професійної підготовки. 
Створення відповідних 
організаційно-методичних 
умов у процесі реалізації 
підготовки студентської 
молоді до оволодіння 
різними формами і засобами  
реалізації здорового 
способу життя. 

Наукова стаття у 
науко метричній базі  
Scopus – 1  ; 
Отримання 
авторського 
свідоцтва – 1. 
 

3 Славітяк О.С. Другий етап 
дослідження 

(формувальний 
етап) 

01.09.2019-
31.12.2019 

Розробка алгоритму 
формування здорового 
способу життя засобами 
силового фітнесу. 

наукові статті у 
науково метричних 
виданнях  Index 
Copernicus – 1  ; 
тези доповідей 
міжнародної 
конференції – 1 
тези зі студентами 
яких залучено до НДР 
кафедри –   3 

Назва  теми НДР: Оцінка функціональних можливостей спортсменів в циклічних та ігрових 
видах спорту 
Реєстраційний  номер: 0119U00153 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2021 р. 
№ Керівник та  

виконавці 
Назва  етапу  та  

термін  його 
виконання 

Очікувані 
результати 

Форми  
представлення  

результатів 
1 Гетманцев С.В., 

канд. біол. наук, 
доцент 

Дослідження  
швидкості спортсменів 
в циклічних та ігрових 

видах спорту 
01.09.2019-31.12.2019 

Показники фізичної якості 
швидкості та її складових 
елементів – темпу, часу і 
швидкості одиночного руху, 
частоти рухів - у 
спортсменів в циклічних та 

Стаття в фаховому 
наукометричному 
виданні, доповіді на 
фахових науково-
практичних 
конференціях. 
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ігрових видах спорту при 
моделюванні умов 
тренувальної і змагальної 
діяльності. 

2 Жигадло Г.Б., 
канд. пед. наук, 
доцент 

Дослідження  
швидкості спортсменів 
в циклічних та ігрових 

видах спорту 
01.09.2019-31.12.2019 

Показники фізичної якості 
швидкості та її складових 
елементів – темпу, часу і 
швидкості одиночного руху, 
частоти рухів - у 
спортсменів в циклічних та 
ігрових видах спорту при 
моделюванні умов 
тренувальної і змагальної 
діяльності. 

Стаття в фаховому 
наукометричному 
виданні, доповіді на 
фахових науково-
практичних 
конференціях. 
 
Скопус – 2 статті 

3 Кулаков Ю.Є., 
доцент 

Дослідження  
швидкості спортсменів 
в циклічних та ігрових 

видах спорту 
01.09.2019-31.12.2019 

Показники фізичної якості 
швидкості та її складових 
елементів – темпу, часу і 
швидкості одиночного руху, 
частоти рухів - у 
спортсменів в циклічних та 
ігрових видах спорту при 
моделюванні умов 
тренувальної і змагальної 
діяльності. 

Стаття в фаховому 
наукометричному 
виданні, доповіді на 
фахових науково-
практичних 
конференціях. 

4 Вертелецький 
О.І., викладач 

Дослідження  
швидкості спортсменів 
в циклічних та ігрових 

видах спорту 
01.09.2019-31.12.2019 

Показники фізичної якості 
швидкості та її складових 
елементів – темпу, часу і 
швидкості одиночного руху, 
частоти рухів - у 
спортсменів в циклічних та 
ігрових видах спорту при 
моделюванні умов 
тренувальної і змагальної 
діяльності. 

Стаття в фаховому 
наукометричному 
виданні, доповіді на 
фахових науково-
практичних 
конференціях. 

 
Назва  теми НДР: «Формування громадянської активності студентів університету засобами 
студентського самоврядування» (дисертаційне дослідження) 
Реєстраційний  номер:  
Тип роботи: прикладна 

Термін виконання:  
№ Керівник та  

виконавці 
Назва  етапу  та  

термін  його  
виконання 

Очікувані 
результати 

Форми  
представлення  

результатів 
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1 Войчун О.В., 
керівник НДР 
Шикиринська  
О.В. 

Дослідження (опрацю
вання контрольно-
результативного 

блоку) 
01.09.2019-
31.12.2019 

Аналіз результатів 
дослідження. Опрацювання 
основних принципів, 
підходів та методика 
здійснення 
експериментальної роботи 
дослідження. Розробити 
методичні рекомендації з 
формування громадянської 
активності студентів 
університету засобами 
студентського 
самоврядування. 

наукові статті у 
науково метричних 
виданнях  Index 
Copernicus – 1  ; 
тези доповідей 
міжнародної 
конференції – 1 
 

 
ІІ семестр  2019 – 2020 н.р. 

Назва  теми НДР: Організаційно-методичні засади формування здорового способу життя 
студентської молоді засобами фізичної культури 
Реєстраційний  номер: 0118 U003980 
Тип роботи: прикладна 
Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 р. 
№ Керівник та  

виконавці 
Назва  етапу  та  

термін  його  
виконання 

Очікувані 
результати 

Форми  
представлення  

результатів 
1 Литвиненко О.М. Третій етап. 

Результати 
дослідження 
1.01.2020 – 
30.06.2020 

Проведення  
контрольного зрізу після 
завершення формувального 
етапу експерименту.  

Застосування 
комплексу діагностичних 
засобів (анкети, тести, 
контрольні роботи). 
Проведення спостережень; 
бесід та анкетування 
студентів та викладачів; 
вивчення та аналіз 
продуктів науково-творчої 
діяльності студентів.  

Виявлення рівня 
готовності до формування 
здорового способу життя у 
студентів 
експериментальних та 
контрольних груп. 
Порівняльний аналіз 
результатів експерименту. 
     Розробка методичних 
рекомендацій з формування 
здорового способу життя 
студентської молоді. 
 

Отримання 
авторського 
свідоцтва; 
Участь у 
всеукраїнських 
конференціях; 
Публікація статей за 
участю студентів – 5; 
Стаття у фаховому 
виданні. 

2 Борецька Н.О. Третій етап. 
Результати 

дослідження 

Проведення  
контрольного зрізу після 
завершення формувального 

Отримання 
авторського 
свідоцтва; 
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1.01.2020 – 
30.06.2020 

етапу експерименту.  
Застосування 

комплексу діагностичних 
засобів (анкети, тести, 
контрольні роботи). 
Проведення спостережень; 
бесід та анкетування 
студентів та викладачів; 
вивчення та аналіз 
продуктів науково-творчої 
діяльності студентів.  

Виявлення рівня 
готовності до формування 
здорового способу життя у 
студентів 
експериментальних та 
контрольних груп. 
Порівняльний аналіз 
результатів експерименту. 
     Розробка методичних 
рекомендацій з формування 
здорового способу життя 
студентської молоді. 

Участь у 
всеукраїнських 
конференціях; 
Публікація статей за 
участю студентів – 5; 
Стаття у фаховому 
виданні. 

3 Славітяк О.С. Третій етап. 
Результати 

дослідження 
1.01.2020 – 
30.06.2020 

Моделювання системи 
тренувальної діяльності 
студентів на покращення 
здорового способу життя 
засобами силового фітнесу.  

наукові статті у 
науково метричних 
виданнях  Web of 
Science  – 1  ; 
тези доповідей 
міжнародної 
конференції – 1 
тези зі студентами 
яких залучено до НДР 
кафедри –   3 

 
 
Назва  теми НДР: Оцінка функціональних можливостей спортсменів в циклічних та ігрових 
видах спорту 
Реєстраційний  номер: 0119U00153 
Тип роботи: фундаментальна 
Термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2021 р. 
№ Керівник та  

виконавці 
Назва  етапу  та  

термін  його  
виконання 

Очікувані 
результати 

Форми  
представлення  

результатів 
1 Гетманцев С.В., 

канд. біол. наук, 
доцент 

Дослідження  
витривалості 
спортсменів в 
циклічних та ігрових 
видах спорту 
1.01.2020 –30.06.2020 

Показники фізичних 
якостей витривалості та 
координованості рухів у 
спортсменів в циклічних та 
ігрових видах спорту при 
моделюванні умов 
тренувальної і змагальної 
діяльності. 

Статті у фахових 
наукометричних 
виданнях, доповіді на 
фахових науково-
практичних 
конференціях. 
Науковий звіт по темі. 

2 Жигадло Г.Б., 
канд. пед. наук, 
доцент 

Дослідження  
витривалості 
спортсменів в 

Показники фізичних 
якостей витривалості та 
координованості рухів у 

Статті у фахових 
наукометричних 
виданнях, доповіді на 
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циклічних та ігрових 
видах спорту 
1.01.2020 –30.06.2020 

спортсменів в ігрових видах 
спорту при моделюванні 
умов тренувальної і 
змагальної діяльності. 

фахових науково-
практичних 
конференціях. 
Науковий звіт по темі. 
Скопус – 2 статті 

3 Кулаков Ю.Є., 
доцент 

Дослідження  
витривалості 
спортсменів в 
циклічних та ігрових 
видах спорту 
1.01.2020 –30.06.2020 

Показники фізичних 
якостей витривалості та 
координованості рухів у 
спортсменів в ігрових видах 
спорту при моделюванні 
умов тренувальної і 
змагальної діяльності. 

Статті у фахових 
наукометричних 
виданнях, доповіді на 
фахових науково-
практичних 
конференціях. 
Науковий звіт по темі. 

4 Вертелецький 
О.І., викладач 

Дослідження  
витривалості 
спортсменів в 
циклічних та ігрових 
видах спорту 
1.01.2020 –30.06.2020 

Показники фізичних 
якостей витривалості та 
координованості рухів у 
спортсменів в ігрових видах 
спорту при моделюванні 
умов тренувальної і 
змагальної діяльності. 

Статті у фахових 
наукометричних 
виданнях, доповіді на 
фахових науково-
практичних 
конференціях. 
Науковий звіт по темі. 

 
ПЛАН ЗАСІДАНЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

 
№ 
п/п 

Порядок денний Доповідач 
Дата 

проведення 
1 1. Затвердження складу та плану роботи навчально-

методичної ради факультету фізичної культури та 
спорту на 2019-2020 н.р. 

 
2. Затвердження навчальних програм та навчально-

методичних комплексів (НМК) з дисциплін кафедр 
факультету 

 
3. Складання графіків перевірки самостійних робіт 

студентів з навчальних дисциплін для 1-7 курсів. 
 
4. Про графіки відкритих занять викладачів факультету 

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 магістратура 

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична 
культура);  

- стажування у ЗВО магістрів VI курсу спеціальність: 
014.11 Середня освіта (Фізична культура); 

- навчальної практики ІІ курс спеціальність: 014.11 
Середня освіта (Фізична культура) 

Жигадло Г.Б. 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
 
 
Завідувачі кафедр 

27.08.19 
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- 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 культура 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 рекомедацій 
щодо написання курсових робіт, а також 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 тестових 
завдань зі спеціальностей. 

 
3. Стан розробки навчально методичних комлексів із 

дисциплін, що викладаються на кафедрах 
факультету ФКіС. 

 

Литвиненко О.М. 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
 

30.09.19 

3 1. Затвердження  варіантів ректорських контрольних 
робіт. 

 
2. Про стан викладання дисциплін варіативної частини. 
 
3. Про підсумки педагогічної практики студентами 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 контрольних 
робіт студентами факультету ФКіС. 

  
2. Про затвердження програм комплексних 

кваліфікаційних іспитів. 
 
3. Про підготовку до підсумкової атестації 

випускників ОКР «бакалавр» (заочна форма 
навчання) та магістрів. 

 

Борецька Н.О. 
 
 
Литвиненко О.М. 
 
 
Завідувач кафедри 
ТМФК 
 

21.11.19 
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5 1. Про стан ведення та заповнення індивідуальних 
планів та залікових книжок студентів викладачами. 

 
2. Про виконання індивідуальних графіків студентами 

 26.12.19 

6 1. Про результати зимової  сесії студентами денної 
форми навчання та пропозиції щодо вдосконалення 
якості освіти. 

 
2. Про результати зимової  сесії студентами заочної 

форми та пропозиції щодо вдосконалення якості 
освіти. 

 

Борецька Н.О.  
 
 
 
Борецька Н.О. 

23.01.20 

7 1. Про підготовку до перевірки навчально-методичної 
документації на кафедрах та приведення у 
відповідність документації кафедр  згідно з  
номенклатурними вимогами. 

 
2. Складання графіків самостійної роботи студентів на 

2 семестр 2019-2020 н.р. та її оцінювання. 
 
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 результатів. 

 
2. Обговорення пропозицій щодо поточного контролю 

(контрольні роботи  і перевірка самостійної  
роботи студентів, форми контролю, критерії 
оцінювання) на 2020-2021 н.р. 

 
3. Розробка (оновлення) робочих програм навчальних 

дисциплін на 2020-2021 н.р.: теми і кількість годин 
аудиторних занять, теми і кількість годин 
самостійної роботи студентів, форми контролю, 
критерії оцінювання (пропозиції). 

Завідувачі кафедр 
 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
 

19.03.20 

9 1. Затвердження  варіантів ректорських контрольних 
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 готовності 
випускових кафедр Теорії та методики фізичної 
культури та кафедри спорту до підсумкової 
атестації 

 
2. Про результати виконання ректорських контрольних 

робіт 
 

Завідувачі кафедр 
 
 
 
  
Борецька Н.О. 
 
 

21.05.20 
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3. Про затвердження програми підсумкової атестації та 
білетів кваліфікаційного екзамену студентів 
спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична 
культура) та 017 Фізична культура і спорт 

 

Завідувачі кафедр 
 

11 1. Про забезпечення якості освіти студентів у 2020-
2021 н.р. викладачами факультету ФКіС 

 
2. Різне 

Завідувачі кафедр 
 

11.06.20 

ПЛАН  роботи факультету по виконанню критеріїв підтвердження 
університету  статусу національного  

 
№ Назва діяльності Дата 

виконання 
Відповідальний 

1 Участь студентів факультету фізичної 
культури та спорту у II етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади. 

Квітень 
2020р. 

Пшиченко В.В. 
Кучер О.О. 

2 Участь студентів факультету фізичної 
культури та спорту у Всесвітній та 

Всеукраїнській універсіаді, 
Чемпіонатах світу, Європи, 

Європейських іграх, Етапах Кубків 
світу та Європи, Чемпіонату світу та 
Європи, Чемпіонату України з видів 

спорту. 

Згідно 
календаря 
виступів 
збірної 

України в 
змаганнях 

Жигадло Г.Б. 

3 Видання у наукових публікаціях та 
періодичних виданнях, які буде 

включено до науково метричних баз 
Scopus або Web of Science: 

  

2 статті вересень, 
жовтень 

Жигадло Г.Б. 

1 стаття травень Литвиненко О.М. 
1 стаття червень Борецька Н.О. 

                          4 статті  Лисенчук Г.В 
            
    3.       Складає  плани   та звітує про виконання роботи  щомісяця, згідно 
посадових обов’язків декана факультету: 
 
на вересень  
 

№ 
п/п 

Зміст 
Термін 
проведення 

Відмітка про 
виконання 

1. Організація навчально-виховного процесу  на 
факультеті фізичної культурою та спорту за  
ЄКТС у відповідності до тимчасових стандартів 

Впродовж місяця Виконано 

2 Організація  самостійної роботи  студентів на 
факультеті фізичної культурою та спорту 

Впродовж місяця Виконано 
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3 Формування академічних груп в залежності від 
джерел фінансування 

до 07.09 Виконано 

4 Контроль за висвітленням на офіційному Веб-
сайті  університету накопичення балів студентами 
по кожній дисципліні та інформування батьків 

Впродовж місяця Виконано 

5 Персональний контроль  за відвідуванням занять 
студентами 

Впродовж місяця Виконано 

6 Контроль за обліком робочого часу 
співробітників факультету 

Впродовж місяця Виконано 

7    Проведення зборів студентського  активу 
факультету. Вибори студентського 
самоврядування 

5.09 Виконано 

8 Контроль за  виконанням посадових обов’язків 
співробітників факультету 

Впродовж місяця Виконано 

9 Контроль за роботою електронного 
документообігу факультету та кафедр 

Впродовж місяця Виконано 

10 Формування кошторису кафедр факультету разом 
із зав.кафедрами 

Впродовж місяця Виконано 

11 Особистий  контроль за своєчасним 
надходженням коштів за навчання, додаткові 
освітні послуги, гуртожиток. 

Впродовж місяця Виконано 

12 Підготовка до звіту про фінансовий стан 
факультету 

Впродовж місяця Виконано 

13 Затвердження індивідуальних планів науково-
педагогічних працівників кафедр факультету 

До 15.09 Виконано 

14 Проведення вченої ради факультету 26.08 Виконано 
15 Проведення ради деканату 26.08 Виконано 
16 Контроль за своєчасним складанням розкладу на 

факультеті 
 Виконано 

17    Проведення зборів студентського  активу 
факультету. Вибори студентського 
самоврядування 

26.08 Виконано 

18 Участь у проведенні Дня університету до 101 –
річниці з дня народження В.О.Сухомлинського 

26.09 Виконано 

19 Загально-університетська посвята у студенти 27.09 Виконано 
на жовтень  
 

№ 
п/п 

Зміст 
Термін 
проведення 

Виконано 

1. Організація навчально-виховного процесу  на 
факультеті фізичної культурою та спорту за  
ЄКТС у відповідності до тимчасових стандартів 

Впродовж місяця Виконано 

2 Організація  самостійної роботи  студентів на 
факультеті фізичної культурою та спорту 

Впродовж місяця Виконано 

4 Контроль за висвітленням на офіційному Веб-
сайті  університету накопичення балів студентами 
по кожній дисципліні та інформування батьків 

Впродовж місяця Виконано 

5 Персональний контроль  за відвідуванням занять 
студентами 

Впродовж місяця Виконано 

6 Контроль за обліком робочого часу 
співробітників факультету 

Впродовж місяця Виконано 

8 Контроль за  виконанням посадових обов’язків 
співробітників факультету 

Впродовж місяця Виконано 
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9 Контроль за роботою електронного 
документообігу факультету та кафедр 

Впродовж місяця Виконано 

11 Особистий  контроль за своєчасним 
надходженням коштів за навчання, додаткові 
освітні послуги, гуртожиток. 

Впродовж місяця Виконано 

12 Підготовка до звіту про фінансовий стан 
факультету 

Впродовж місяця Виконано 

14 Проведення вченої ради факультету          24.10 Виконано 
15 Проведення ради деканату          24.10 Виконано 
16 Контроль за своєчасним складанням розкладу на 

факультеті 
 Виконано 

18 Проведення засідання зі студентським 
самоврядуванням 

          10.10 Виконано 

19 Організація змагань з футболу серед 
студентських команд  ВНЗ Миколаївської області 

        вересень-
жовтень 

Виконано 

20 Організація змагань з бадмінтону серед 
студентських команд  ВНЗ Миколаївської області 

            24.10 Виконано 

21 Організація змагань з  волейболу серед 
студентських команд  ВНЗ Миколаївської області 

             29-31.10 Виконано 

22 Організація та проведення університетських 
змагань з  волейболу  

           22-25.10 Виконано 

23 Організація та проведення університетських 
змагань з  бадмінтону 

            17-18.10 Виконано 

24 Підготовка до проведення легкоатлетичної 
естафети серед студентів   м.Миколаєва 

    жовтень Виконано 

на листопад 
 

№ 
п/п 

Зміст 
Термін 

проведення 
Відмітка про 
виконання 

1 Організація навчально-виховного процесу  на 
факультеті фізичної культурою та спорту за  
ЄКТС у відповідності до тимчасових стандартів 

Впродовж місяця Виконано 

2 Організація  самостійної роботи  студентів на 
факультеті фізичної культурою та спорту 

Впродовж місяця Виконано 

3 Контроль за висвітленням на офіційному Веб-
сайті  університету накопичення балів студентами 
по кожній дисципліні та інформування батьків 

Впродовж місяця Виконано 

4 Персональний контроль  за відвідуванням занять 
студентами 

Впродовж місяця Виконано 

5 Контроль за обліком робочого часу 
співробітників факультету 

Впродовж місяця Виконано 

6 Контроль за  виконанням посадових обов’язків 
співробітників факультету 

Впродовж місяця Виконано 

7 Контроль за роботою електронного 
документообігу факультету та кафедр 

Впродовж місяця Виконано 

8 Особистий  контроль за своєчасним 
надходженням коштів за навчання, додаткові 
освітні послуги, гуртожиток. 

Впродовж місяця Виконано 

9 Підготовка до звіту про фінансовий стан 
факультету 

Впродовж місяця Виконано 

10 „Кузня захисників України (дводенний захід з 
проведенням тематичних тренінгових форм та 
військово -спортивних змагань серед викладачів) 

 
 
 

Виконано 
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14-15 листопада 
2019 року. 

11 Проведення зустрічі з провідними фахівцями  
фізичної культури та спорту   

15.11. 2019. Виконано 

12 Участь у науково-практичному семінарі 
присвяченому вшануванню пам’яті жертв 
голодомору 

 
 

21 листопада 
2019 року. 

Виконано 

13 Проведення заходів до Дня пам’яті жертв 
Голодомору 1932-1933 рр. та участь у міських, 
обласних та всеукраїнських заходах Бесіда 
пам’яті: «Уроки голодомору. Сучасна Україна»; 
участь у свічковій ході; покладання квітів до 
Меморіалу пам’яті жертв голодомору» 
Свічкова хода. 

 
21-23 листопада 

2019 року. 
 
 

Виконано 

14 Проведення батьківських зборів для студентів 1 
курсу. 
 

Листопад 
2019р. 

Виконано 

15 Заходи до Дня гідності та Свободи: кураторські 
години; 

21.11 2019 Виконано 

16 Проведення бесіди зі студентами І курсу 
„Політичне та економічне становище України”. 

Листопад 2019 р. Виконано 

17 Проведення бесід зі студентам ІV курсу на тему: 
„Морально-естетичне виховання педагога, 
вчителя фізичної культури, тренера. 

Листопад 
2019 р. 

 
 

 

Виконано 

18 Проведення вченої ради факультету та ради 
деканату 

27.11 2019 Виконано 

19 Організація сприяння працевлаштуванню 
випускників та зв’язків з ними 

Впродовж місяця Виконано 

20 Формування кошторису та штатного розпису 
кафедр факультету на ІІ семестр 2020 року 

Впродовж місяця Виконано 

21 Контроль за профорієнтаційною роботою 
 

Впродовж місяця Виконано 

22 Надання звіту декана про виконання 
функціональних обов’язків декана 

24.11.2019 Виконано 

23 Контроль за виконання індивідуальних планів 
викладачів кафедр факультету 

Впродовж місяця Виконано 

на грудень 
 

№ 
п/п 

Зміст Термін проведення 

1 Організація навчально-виховного процесу  на 
факультеті фізичної культурою та спорту за  
ЄКТС у відповідності до тимчасових стандартів 

Впродовж місяця 

2 Організація  самостійної роботи  студентів на 
факультеті фізичної культурою та спорту 

Впродовж місяця 

3 Контроль за висвітленням на офіційному Веб-
сайті  університету накопичення балів студентами 
по кожній дисципліні та інформування батьків 

Впродовж місяця 

4 Персональний контроль  за відвідуванням занять 
студентами 

Впродовж місяця 
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5 Контроль за обліком робочого часу 
співробітників факультету 

Впродовж місяця 

6 Контроль за  виконанням посадових обов’язків 
співробітників факультету 

Впродовж місяця 

7 Контроль за роботою електронного 
документообігу факультету та кафедр 

Впродовж місяця 

8 Особистий  контроль за своєчасним 
надходженням коштів за навчання, додаткові 
освітні послуги, гуртожиток. 

Впродовж місяця 

9 Підготовка до звіту про фінансовий стан 
факультету 

Впродовж місяця 

10 Профорієнтаційний захід  - День відкритих 
дверей факультету 

           04.12.2019 р. 
на військовій кафедрі 

11 Проведення вченої ради факультету та ради 
деканату 

          25.12 2019 

12 Організація сприяння працевлаштуванню 
випускників та зв’язків з ними 

Впродовж місяця 

13 Формування кошторису та штатного розпису 
кафедр факультету на ІІ семестр 2020 року 

Впродовж місяця 

14 Організація та підготовка  студентів факультету 
до складання зимової заліково-екзаменаційної 
сесії 

Впродовж місяця 

15 Контроль за профорієнтаційною роботою 
 

Впродовж місяця 

16 Надання звіту декана про виконання 
функціональних обов’язків декана 

24.12.2019 

17 Контроль за виконання індивідуальних планів 
викладачів кафедр факультету 

Впродовж місяця 

 
 

4. Керує складанням семестрових розкладів навчальних занять. 
 

Складений та затверджений семестровий  розклад навчальних занять згідно   

розпорядження ректора університету виконується. 

             В розкладах навчальних занять витримані вимоги до навантаження на 

тиждень, де  ОКР бакалавр передбачено – 20 годин, ОКР магістр – 16 годин.  

       Поданий рапорт на збільшення  навчального навантаження на тиждень :  ОКР 

бакалавр передбачено – 30 годин, ОКР магістр – 18 годин.  

      Розклад навчальних занять  на  2019 – 2020 н.р.  складений та своєчасно 

наданий для  затвердження до навчальної частини . 

 

     5.     Організовував  та контролював  навчання студентів у суворій 

відповідності до навчальних планів і програм, у тому числі самостійну роботу 

студентів. 
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        Згідно графіку навчального процесу у  І  семестрі  проведені ректорські 

контрольні роботи з дисциплін навчального плану. 

      Для проведення підсумкової атестації студентів випускних курсів були 

сформовані комісії, складений розклад роботи атестаційних комісій для 5 курсу 

спеціальності  014 середня освіта (Фізична культура) заочної форми навчання, 

6 курсу денної  форми навчання спеціальності 014 середня освіта (Фізична 

культура),  складені графіки  роботи атестаційної комісії по факультету  

фізичної    культури та спорту. 

      Складений розклад  зимової  екзаменаційної сесії для студентів 1,2,3, 4 , 5 

курсів  - тестування, та узгоджений з навчальним відділом . 

      Проводився  поточний контроль успішності студентів (перевірка 

академічних журналів, пропуски занять студентами  та  наявності  набраних 

балів на практичних та лабораторних заняттях, аналізувались  їх результати на 

вченій раді факультету , під час  проведення  засідань старостату та засідань 

студентської ради факультету). 

 

6. Здійснював контроль за керівництвом  практик: 

        Згідно навчальних планів на   2019- 2020 н.р. були організовані та проведені  

практики для студентів  ІУ курсу  спеціальності  014 середня освіта (Фізична 

культура), та 017 Фізична культура і спорт. Для  проходження практик   своєчасно  

складені рапорти, в яких студенти розподілялися по базам практик, згідно 

укладеним угодам. Перед початком практик їх керівниками  проведені установчі 

конференції,  інструктаж з техніки безпеки. Студентам надані зразки документів 

для оформлення звітної документації, видані направлення  для проходження 

практики у  базових школах міста Миколаєва, ДЮСШ, СДЮСШОР.  Після 

завершення практик  проведені їх захисти . Результати проходження практик  

були  оголошені на заключних конференціях, звіти та результати надані 

відповідальними.  

БАЗИ ПРАКТИК: 

 
База 
практи

 
Договір 

 
       Директор 

                          Кадровий потенціал 
Прізвище, ініціали категорія, 

звання 
творчий 
доробок 
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ки 
ЗОШ №10 №38 від 

26.08.2014 
Чайкіна 
Людмила 
Олександрівна 

Абрамов Валерій 
Миколайович, стаж 
роботи – 40 років; 
 
Михайлов Олександр 
Михайлович, стаж 
роботи – 41 років; 
 
Голубицький Дмитро 
Валерійович, стаж 
роботи – 2 роки; 
 
Синельник Тетяна 
Дмитрівна, стаж роботи 
– 33 років 

вища 
категорія, 
старший 
вчитель, 
методист 
І категорія, 
старший 
вчитель 
Спеціаліст. 
ІІ категорія 
 
 
 
І категорія 

 

ЗОШ 
№12 

№38 від 
26.08.2014 

Посошкова 
Ірина Вікторівна 

Алєксєєва Олена 
Вікторівна, стаж роботи 
– 30 років 

вчитель - 
методист 

керівник шкіл 
Центрального 
району 
м. Миколаєва з 
фізичної 
культури 

ЗОШ 
№13 

№31 від 
10.01.2014 

Полосков 
Микола 
Анатолійович 

Левицький Євген 
Євгенійович, стаж 
роботи -27 років 

вчитель - 
методист 

 

ЗОШ 
№20 

№ 62 від 
26.08.2014 

Бакаляр Олена 
Вікторівна 

Петрова вікторія 
Володимирівна, стаж 
роботи –26 років 
 
 
Козубенко Лариса 
Анатоліївна, стаж 
роботи -18 років 

вища 
категорія, 
вчитель – 
методист 
 
 
вища 
категорія 

 

ЗОШ 
№42 

№71 від 
29.08.2016 

Карпенко Олена 
Олександрівна 

Сінченко Володимир 
Володимирович, стаж 
роботи – 40 років 

вища 
категорія, 
вчитель - 
методист 

Відмінник 
освіти 
України, 
керівник шкіл 
Інгульського 
району 
м. Миколаєва з 
фізичної 
культури, 

ЗОШ 
№51 

№ 35 від 
10.01.2014 

Масюта  Євгеній 
Іванович 

Ткаченко Лідія 
Леонідівна , стаж 
роботи – 32 роки 

вища 
категорія 

 

ЗОШ 
№53 

№10 від 
10.01.2014 

Ушакова 
Людмила 
Іванівна 

Ковальчук Віктор 
Володимирович, 
стаж роботи – 15 років, 
Зєвакін Олександр 
Олександрович, стаж 
роботи – 15  років 

ст. вчитель 
вища 
категорія 
 
 
І категорія 
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Гімназія 
№4 

№25 від 
10.01.2014 

Тубальцева  
Тетяна 
Олексіївна 

Хоменко Ольга 
Вікторівна, стаж роботи 
- 30 

вчитель – 
методист 
вища 
категорія 
 

Переможець 
республіканськ
ого конкурсу 
«Вчитель року 
2011» 

Муніципа
льний 
колегіум 

№ 44 від 
26.08.2014 

Січко Сергій 
Михайлович 

Граматик Федір 
Петрович, стаж роботи 
– 20 років 

ст. вчитель, 
вчитель - 
методист 

Заслужений 
вчитель 
України 

МОК 
КДЮСШ 
№ 1 

Угода № 1 
від 
01.09.2016 на 
період 2016 
р. – 2021р 

Василів 
Володимир 
Костянтинович 

Новохатько Володимир 
Данилович –  45 р  

тренер вищої 
категорії 

Заслужений 
тренр України 

ДЮСШ 
ФСТ 
«Динамо» 

Угода № 2 
від 
01.09.2016 на 
період 2016 
р. – 2021 р 

Москаленко 
Володимир 
Михайлович 
директор            

Раєвський Віталій 
Євгенович 37 років  

тренер вищої 
категорії 

Заслужений 
тренр України 

 

7. Разом із зав. кафедрами організовував  та контролював хід поточного 

семестрового контролю студентів (перевірка академічних журналів, 

пропуски занять студентами  та  наявності  набраних балів на практичних та 

лабораторних заняттях, аналізував їхні результати під час проведення  

засідань старостату та засідань студентської ради факультету.  

 
 

8. За  результатами екзаменаційних сесій  та  відповідно до чинних  

нормативних актів   контролює  переведення  студентів на старші курси , 

здійснює допуск студентів до складання підсумкової атестації. 

 

9.  Відповідно до чинного положення будуть  призначатися стипендії 

студентам факультету  разом із  студентською радою факультету. 

      Для нарахування стипендії  студентське самоврядування та декан   факультету 

будуть складати  протоколи  результатів сесії студентів, які навчаються на 

державній формі навчання , обговорені в групах та на засіданні студентської ради 

разом з деканом  у І семестрі .       

       На факультеті розвиваються форми самоуправління серед студентів. 

Студентська рада факультету  та відповідальні за академічні журнали в групах  

підтримують зв’язки з громадськими організаціями. Студентське самоврядування  
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на факультеті фізичної культури та спорту  очолює    Каращук Владислав – 

студент  343 групи. Разом із  заступником декана по роботі зі студентами   

Семерджяном М.Г. розроблено  положення про студентське самоврядування  

факультету.  Згідно з регламентом роботи університету  перший та третій тиждень 

кожного місяця проводилася робота зі студентським самоврядуванням та  

відповідальними за академічні журнали.  

 

10. Для  поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників 

кафедр згідно з планом роботи факультету щодо приведення кадрового 

складу до ліцензійних вимог контролював проходження підвищення 

кваліфікації професорсько-викладацького складу факультету. 

             Підвищення  кваліфікації в І семестрі  2010-2020 н.р.  проходить доцент 

кафедри кафедри   «Спорту» Чумаченко Олександр Юрійович  на кафедрі 

фізичного виховання та спорту   Національного університету кораблебудування 

ім. адмірала Макарова терміном з 02 грудня  по 31 грудня 2019 р. 

 

     11.   Надає пропозиції ректору університету  на укладання контрактів  із 

професорсько-викладацьким  складом як підпорядкованих йому кафедр, так і з 

викладачами інших кафедр, які забезпечують навчальний процес на факультеті. 

      12.    Надає пропозиції  до формування штатного  складу (викладачі та 

навчально-допоміжний персонал) 

                       

 Кафедра теорії та методики  фізичної культури 

 

№ Прізвище та ініціали 

викладача 

Посада,вчене звання 

1 Литвиненко О.М. Зав. каф., доктор філософії в галузі освіти 

2 Лисенчук Г.А. доктор наук з фізичного виховання та 

спорту, професор 

3 Лелека В.М. доктор філософії в галузі освіти, доцент 

4 Борецька Н.О. доктор філософії в галузі держ.упр. 
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5 Кулаков Ю.Є. доцент 

6 Гетманцев С.В. доктор філософії в галузі біології, доцент 

7 Вертелецький О.І. викладач 

8 Войчун О.В. викладач 

 

Кафедра  спорту 

№ Прізвище та ініціали 

викладача 

Посада,вчене звання 

1 Славітяк О.С. Зав.каф., доктор філософії в галузі 

освіти, в.о. доцента 

2 Бірюк С.В. доцент, доктор філософії в галузі освіти 

3 Пильненький В.В. доктор філософії в галузі освіти, в.о. 
доцента 

4 Чумаченко О.Ю.  доктор філософії в галузі біології, в.о. 

доцента 

5 Козубенко О.С. ст. викладач 

6 Семерджян М.Г. викладач 

7 Вакульчик С.В. викладач 

8 Бичков А.Ю. викладач 

 
 
 

13 . Контролює виконання  навчального навантаження викладацьким 

складом та якість його виконання. 

       Разом із завідувачами кафедр  Литвиненко О.М. та  Славітяком О.С. 

щомісяця перевіряються журнали навчального навантаження викладачів 

кафедр, здійснюється перевірка академічних журналів, тощо. 

 
 

  14.   Надає обґрунтовані  пропозиції  за напрямами підготовки  фахівців 

факультету. 

            Факультет фізичної культури та спорту щороку проводить  

профорієнтаційну роботу. 
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Діє вона з таких направлень: 

- Профорієнтаційна робота в ЗОШ  м Миколаєва під час проходження 

педагогічної  практики ІІ, ІІІ, ІУ курсів. 

- Профорієнтаційна робота при проходженні  практики по профілю 

майбутньої роботи  ( спеціальності «Фізична культура і спорт» в ДЮСШ, 

СДЮСШОР та спортивних товариствах)  на ІІІ та ІУ курсах 

- Відвідування викладачами областей південного регіону України: 

Миколаївська, Одеська, Херсонська області з метою залучення  учнів та 

вчителів шкіл до співпраці 

- На змаганнях різних рівнів  з видів спорту 

- День відкритих дверей університету та факультету 

- Виставка для абітурієнтів « Освіта 2019 - 2020» 

- Відповідальний  за профорієнтаційну роботу на факультеті  Вертелецький 

О.І.  На кафедрі фізичної культури та спорту – зав. каф.  Славітяк О.С, 

Козубенко О.С.. Кафедра теорії та методики фізичної культури  -  зав. каф. 

Литвиненко О.М., Вертелецький О.І., Лелека В.І. 

- Проведення профорієнтаційних турнірів з футболу, міні-футболу, 

баскетболу, волейболу. 

         Всі заходи   на І семестр виконано. 
 

         15.    Працевлаштування випускників 2019 року випуску 

Напрям підготовки : 6.010201 Фізичне виховання 

№ ПІП Місце роботи 

1. Бурлака Я.О. - 

2. Журба В.В. Студент магістратури ДФН  

3. Заверюха В.О Студентка магістратури ЗФН,  в ЗОШ №45 

4. Космачов Д.І. Студент магістратури ДФН 

5. Москаленко А.С. Студентка магістратури ЗФН, вчитель 
ДПНВКГ «Зоря»-«Машпроект» 

6. Молотильнікова В.С. Студентка магістратури ЗФН, лаборант 
кафедри ТМФК 

7. Мухін А.І. - 
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8. Сорочан М.С. Патрульна поліція 

9. Товсточуб Т.О. Студент магістратури ДФН , вчитель 
Гімназії №4 

10. Урба В.В. Студентка магістратури ДФН  

11. Шмундер Анна Сергіївна - 

12. Балков О. І Працює в Миколаївській ЗОШ № 61 

13. Бизу Б. В ЮДЮСШ  м Южне тренер 

14. Брітан О. В безробітний 

15. 
Вакульчик С. В 

Навчається в магістратурі ЧНУ ім.Петра 
Могили 

16. Варцаба Н. І ЗОШ вчитель 

17. 
Воробель Д. С 

Навчається в магістратурі МНУ 
ім.В.О.Сухомлинського 

18. 
Гіждеван А. В. 

Навчається в  магістратурі МНУ 
ім.В.О.Сухомлинського 

19. 
Главацький С. С. 

Навчається в магістратурі МНУ 
ім.В.О.Сухомлинського 

20. 
Дубова І. С. 

Працює тренером-викладачем в КДЮСШ 
“Олімп” 

21. Жуганов М.О. вчитель ЗОШ № 28 Миколаїв 

22. 
Ковальова Н. В. 

Навчається в магістратурі ЧНУ ім.Петра 
Могили 

23. 
Кузьмін Д. А. 

Навчається в  магістратурі ЧНУ ім.Петра 
Могили 

24. 
Курпан Н. В 

Навчається в магістратурі МНУ 
ім.В.О.Сухомлинського 

25. 
Мельник Н. С 

Навчається в  магістратурі Харківського 
Політехнічного Інституту 

26. 
Назаров Ю. В. 

Навчається в  магістратурі МНУ 
ім.В.О.Сухомлинського 

27. Науменко Г. В. Перебуває за кордоном  

28. Пацкан І. М. ЗОШ № 3 Миколаїв 

29. 
Потапчук Д.Ю 

Навчається в  магістратурі МНУ 
ім.В.О.Сухомлинського 

30. Толочко С. П. Перебуває за кордоном 

31. Фендралюк В. Працює в Баштанській ЗОШ №1 
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Напрям підготовки : 6.010202  Спорт 

№ ПІП Місце роботи 

1 Бердник Кирило 
Олександрович 

----- 

2 Бугаєнко Євген 
Валерійович 

за кордоном 

3 Зозуля Олександр 
Михайлович 

за кордоном 

4 Коваль Андрій 
Русланович 

----- 

5 Андрієвський Віктор 
Леонідович 

магістратура ДФН МНУ ім. 
В.О.Сухомлинського 

6 Гловатський Денис 
Вікторович 

за кордоном 

7 Коваль Сергій 
Олександрович 

Одеська КПНЗДЮСШ, тренер 

8 Кубарич Дмитро 
Павлович 

спортклуб Графіт Миколаїв, тренер 

9 Кукліновська Людмила 
Олегівна 

магістратура ДФН МНУ ім. 
В.О.Сухомлинського 

10 Малишко Інна 
Миколаївна 

магістратура ДФН ЧНУ ім.Петра Могили 

11 Сидорук Олександр 
Сергійович 

магістратура ДФН ЧНУ ім.Петра Могили 

12 Степанов Володимир 
Юрійович 

---- 

13 Урсуленко Артур 
Сергійович 

----- 

14 Чайка – Александрова 
Ольга Сергіївна 

ДЮСШ с Щербані, тренер 

працевлаштування випускників магістрів 

№ 
п/п 

ПІБ 
Вже працює (назва 

підприємства, посада) 
Куди планує 

працевлаштуватися 
(місце, посада) 

1. Барський Владислав 
Валерійович 

не працює ФК Вовчанськ 
спортсмен- інструктор 

2. Галіба Валентина  
Олександрівна 

не працює не визначилася 

3. Євдокимов Сергій 
Анатолійович 

Міністерство 
Молоді та спорту 
спортсмен- 
інструктор 

Міністерство Молоді та 
спорту 
спортсмен- інструктор 

4. Ковальчук Олена Василівна Секретар 
факультету фізичної 
культури та спорту  

Секретар 
факультету фізичної культури та 
спорту  
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Видаються  розпорядження по факультету, контролюється  робота системи 

електронного документообігу факультету впродовж семестру. 

           За звітній період видано  13    розпоряджень. 

МНУ ім.. В.О. 
Сухомлинської 

МНУ ім.. В.О. Сухомлинської 

5. Колесник Юлія 
Олександрівна 

Міністерство 
Молоді та спорту 
спортсмен- 
інструктор 

Міністерство Молоді та 
спорту 
спортсмен- інструктор 

6. Комарова Валерія 
Олександрівна 

Миколаївський 
обласний цент туризму 
Керівник гуртка 

Миколаївський обласний цент 
туризму 
Керівник гуртка 

7. Колодій Олег Едуардович Міністерство 
Молоді та спорту 
спортсмен- 
інструктор 

Міністерство Молоді та 
спорту 
спортсмен- інструктор 

8. Кухарик Олег 
Володимирович 

Міністерство 
Молоді та спорту 
спортсмен- 
інструктор 

Міністерство Молоді та 
спорту 
спортсмен- інструктор 

9. Ніколаєнко Євгеній 
Валерійович 

не працює не визначилася 

10. Шелестюк Діана 
Володимирівна 

Міністерство 
Молоді та спорту 
спортсмен- 
інструктор 

Міністерство Молоді та 
спорту 
спортсмен- інструктор 

11. Барковський Дмитро 
Олександрович 

ВЧ  А1688 ВЧ  А1688 

12. Голісевич Руслан Ігорович ПП «Геліос-Л» 
голвний бухгалтер ТОВ 
« Землевпорядних» 

ПП «Геліос-Л» 
голвний бухгалтер ТОВ « 
Землевпорядних» 

13 Діденко Аліна  
Вкторівна 

не визначилася  

14 Козирева Ірина 
 Сергіївна 

не визначилася  

15 Кравченя Тетяна 
Олександрівна 

Грейгівська ЗОШ  
вчитель 

Грейгівська ЗОШ  
вчитель 

16 Ратушна Анастасія 
Валентинівна 

ФОП Ратушна А.В. ФОП Ратушна А.В. 

17 Саламанюк Юлія  
Володимирівна 

ЗОШ № 26 
м. Миколаїв 
вчитель фізичного 
виховання 

ЗОШ № 26 
м. Миколаїв 
вчитель фізичного 
виховання 

18 Янч Віктор  
Вікторович 

Харківський 
національний 
університет повітряних 
сил України.  
Начальник фізичної 
підготовки 

Харківський національний 
університет повітряних сил 
України.  
Начальник фізичної підготовки 
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      16.   Контролюється  надання інформації для сайту університету. Щотижня, 

або після важливих заходів на факультеті  відповідна інформація висвітлюється 

на сайті :  досягнення спортсменів факультету різних рівнів та різних видів 

змагань,  звіти зав.кафедр, звіти з наукової та виховної роботи,  розробки  занять 

викладачів кафедр,  профорієнтаційна робота,  оголошення, тощо. 

      

       17.    Спортивні досягнення студентів факультету фізичної культури та 

спорту  за    І семестр  2019-2020  н.р. 

Кукліновська Людмила – веслування на байдарках і каное. Це найкраща 

студентка університету за 2019 рік. Нагороджена орденом Княгині Ольги  ІІІ 

ступеню . ЇЇ результати: 

1)   Кубок України пам'яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської 
 17.04.19 21.04.19 Дніпро : 

   К-1-500 м.5 місце; 
  К-2-500 м.1 місце; 

    К-4-500 м.  2 місце; 
   К-1-200 м. 3 місце; 
  К-2-200 м.1 місце; 
  К-4-500 м.1 місце;  

  К-1-200 м. І місце. 
 2)  Чемпіонат України серед юніорів 2001-2002 рр.  та молоді до 23 років 
15.05.19 19.05.19 Дніпро : 
                                    К-1-500 м. 2 місце;  
                                    К-4-500 м. 1 місце 
3)   Особистий чемпіонат України 12.06.19 16.06.19  Дніпро : 

 К-2-200  м.1 місце; 
                                                   К-1-500 м6 місце;  
                                                   К-2-500 м. 1 місце;  
                                                   К-4-500 м 2 місце. 
 
4) ІІ Європейські ігри 21.06.19 30.06.19  Білорусь: 
                                                   К-2-500 м 7 місце;  
                                                   К-2-200 м.1 місце. 
 5) Чемпіонат Європи серед юніорів та молоді до 23 р. -  11.07.19 14.07. 
 Чехія: 
                                                    К4-500 м. 4 місце; 
 6)  Чемпіонат світу 21.08.19 25.08.19 Угоpщина : 

                                                                                          К-2-500 м. 6 місце  
                                                    К-2-200 м 5 місце.         
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Виборола    ОЛІМПІЙСЬКУ ЛІЦЕНЗІЮ.  
 
 
               Колесник Юлія  - веслування на байдарках і каное,  результати: 

1)  Кубок України пам'яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської 17.04.19 
21.04.19 Дніпро: 

          К-1-1000 м.1 місце;  
К-100м.1місце. 

2) Чемпіонат України серед юніорів 2001-2002 рр.н. та молоді до 23 років - 
19.05.19 Дніпро: 
                                                     К-1-200 м.5 місце; 
                                                     К-4-200 м.1 місце; 
                                                     К-1-500 м.6 місце; 
                                                     К-2-500м.2 місце; 
                                                     К-4-500 м.2 місце; 
                                                     К-2-1000 м.1 місце.   
3) Особистий чемпіонат України 12.06.19 16.06.19  Дніпро: 

   К-4-200 м.1 місце; 
                                                     К-2500м.5місце; 

    К-4-500 м.3 місце; 
      К-1-1000 м.2 місце; 

                                                     К-2-1000 м. 1 місце. 
 4)Командний чемпіонат України 14.08.19 18.08.19 Полтава : 
                                                     С-2-500 м.1 місце; 
                                                     С-1-500 м.3 місце; 
                                                     С-1-200 м. 2 місце. 
          Кухарик Олег  - веслування на байдарках і каное.  У 2019 році  став також 
результативним спортсменом: 
1) Кубок України пам'яті олімпійської чемпіонки Юлії    Рябчинської 17.04.19 
21.04.19 Дніпро: 
                                                    К-2-1000 м.1 місце; 
                                                    К-1-500 м.1 місце; 

 К-4-500 м.1 місце. 
2) Чемпіонат України серед юніорів 2001-2002 рр.  та молоді до 23 років 15.05.19 
19.05.19 Дніпро: 
                                                  К-1-500 м.1 місце; 
                                                  К-1-1000 м.1 місце. 
3) Особистий чемпіонат України 12.06.19 16.06.19  Дніпро: 
                                                  К-1-500 м. 1 місце; 
                                                  К-1-1000 м.1 місце; 
                                                  К-2-1000 м.1 місце. 
 4) ІІ Європейські ігри 21.06.19 30.06.19  Білорусь: 
                                                  К-2-1000 м.2 місце.       
 5) Чемпіонат Європи серед юніорів та молоді до 23  11.07.19 14.07. 
 Чехія:                                      К-1-1000 м.8 місце; 
                                                  К-4-500 м.7 місце. 
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 6) Чемпіонат світу 21.08.19 25.08.19 Угоpщина: 

                                                                                     - К-1-500 м.8 місце; 
К-2-1000 м12 місце. 

            
           Гоберлас Сергій  - веслування на байдарках і каное 
 
1) Кубок України пам'яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської 17.04.19 
21.04.19 Дніпро : 
                                                                    К-1-1000 м. 4 місце; 
                                                                    К-4-1000 м.1 місце; 
                                                                    К-4-500 м.6 місце.  
 2)Чемпіонат України серед юніорів 2001-2002 рр  та молоді до 23 років 15.05.19 
19.05.19 Дніпро : 
                                              К-4-500 м.4 місце; 
                                              К-1-1000 м.2 місце; 
                                              К-4-1000 м.1 місце.  
3) Особистий чемпіонат України 12.06.19 16.06.19  Дніпро: 
                                                                   К-1-5000 м.6 місце; 
                                                                   К-1-1000 м.8 місце; 
                                                                   К-4-1000 м.4 місце. 

4) Чемпіонат світу серед юніорів та молоді до 23 01.08.19 04.08.19 Румунія: 
 К-1-1000 м 14 місце. 

5) Командний чемпіонат України 14.08.19 18.08.19 Полтава: 
                                                  К-2-1000 м. 2 місце; 
                                                  К-4-1000 м.5 місце; 
                                                  К-2-500 м. - мікс 7 місце; 
                                                  К-1   4х200 м  6 місце. 

  

          Шелестюк Діана – стрибки у воду  - ХХХ -ті  всесвітні студентські ігри , 

Універсіада (Італія, Неаполь) – 03 – 14.07.19 - посіла У місце в (трамплін- 3 м., 

мікст-синхрон), трамплін (командні змагання) 6 місце. Світова серія гран-прі 

(Сінгапур, 23-25.11.19) - трамплін 3 м (синхрон) – ІІ місце. Чемпіонат України 

(Київ) – 10-15.06.19-  трамплін  (синхрон, мікст) 3 м  – ІІІ місце, трамплін 3 м 

(синхрон) – ІІ місце. трамплін 3 м  – ІІІ місце, трамплін (командні змагання) 3 

місце. 

Колодій Олег –  Чемпіонат світу (Корея)  - трамплін 1 м  – УІІ місце,  

трамплін 3 м (синхрон) – УІ місце, трамплін 3 м– ХІІ місце.   Чемпіонат Європи 

(Київ) - трамплін 1 м  – ІІ місце, трамплін 3 м (синхрон) – ІУ місце, трамплін 3 м  – 

УІ місце. Олег виборов  ОЛІМПІЙСЬКУ ЛІЦЕНЗІЮ на Олімпійські ігри 2020 

року. Світова серія Гран-прі (Росія, Казань) - трамплін 3 м (синхрон) – І місце; 
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Світова серія Гран-прі (Англія, Лондон) - трамплін  

3 м (синхрон) – ІІІ місце; Чемпіонат  України (Київ) - трамплін 3 м  – І місце, 

трамплін 3 м (синхрон) – І місце; трамплін 1 м  – ІІ місце. Всесвітні військові ігри 

(Китай, Ухань). Олег виборов  ОЛІМПІЙСЬКУ ЛІЦЕНЗІЮ на Олімпійські ігри 

2020 року. 

Сергій Коваль – володар Кубку  України з вітрильного спорту (клас СБ – 

20) Дніпро, ІІІ місце. Відкритий чемпіонат Португалії  (Кашкайш) – бронзовий 

призер. 

Кирило Шевченко – посів ІІІ місце на Чемпіонаті України з вітрильного 

спорту ( Миколаїв, клас «Торнадо»).  

Березовський В’ячеслав став Чемпіоном України серед молоді (до 23 

років) із веслування академічного (клас човна 4+, 2000 м, Дніпро).   

Євдокимов Сергій – бронзовий призер особистого Чемпіонату Украхни з 

веслування академічного (чоловіки ,  2000 м одинак  (м. Дніпро); І місце  на 

міжнародній регаті  серед дорослих  (вісімка, м. Тракай , Литва). 

Сидорук Олександр – зайняв І місце на Чемпіонаті України  (вісімка) 

2000 м, (м. Київ). 

 Малишко Інна – посіла ІІІ місце на особистому Чемпіонаті України серед 

жінок  із веслування академічного; на дистанціях (4-   і 8+)  м. Дніпро. 

Вайло Альона – зайняла ІІІ місце на Чемпіонаті України   з гирьового 

спорту (м Київ). 

Ващенко Владислав – посів ІІІ місце на Чемпіонаті України                 

( Миколаїв) з вітрильного спорту, клас «Торнадо». 

Шинкарук Андрій - на Чемпіонаті України    зі спортивного туризму-

пішохідний туризм посів ІІ місце ( Херсонська обл.). 

Бурковська Катя   - посіла ІІІ місце на Чемпіонаті України      серед жінок 

з боксу (Харків).     

Одінаєв Михайло  - на Всеукраїнських змаганнях серед юніорів з боксу 

(Луцьк) – посів ІІ місце. 

             Тернова Марія -  на Чемпіонаті України   серед жінок  з пауерліфтингу 
посіла І місце (Коломия).  
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              Звонарьов Ігор  -  на Чемпіонаті України   серед  юніорів  з 
пауерліфтингу посів   три  перших місця в різних номінаціях  (Харків).  
            Яновська Вікторія - на Чемпіонаті України   серед  молоді (Запоріжжя – 
04.09.19)   посіла перші місця : трамплін – 1 м.,  трамплін  (синхрон) – 3 м., 
трамплін – 3 м. 
            Кругліков Денис -  на Чемпіонаті України   серед  молоді (Запоріжжя – 

04.09.19)   посів перші місця : трамплін – 3 м.,  трамплін  (синхрон) – 1 м., вишка – 

3 місце. 

            Савченко Роман -  на Чемпіонаті України   серед  молоді (Запоріжжя – 

04.09.19)  трамплін  (синхрон) – 3  м.  - І місце.                       

Рульов Антон (стрибун у воду) – учасник Чемпіонатів України (Київ, 

Запоріжжя) – посів ІУ місця. 

Васильєв Олександр – посів V місце на Чемпіонаті України (марафон 

серед дорослих з драгонботу, Київ).  

Рябокінь Лілія  -  Кубок України  з гандболу (Супер ліга), ІІІ місце 

 

          На світовому рівні студенти факультету отримали:    

- золоті медалі :  3 

- срібні медалі:   7 

- бронзові медалі:   3 

На всеукраїнському рівні :  

- золоті медалі :  39 

- срібні медалі:   14 

- бронзові медалі:   14 

Всього  80 медалей  

Отримані 2 Олімпійські ліцензії 2020 р. 

 


