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КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

№ 

з/п 
Стратегічні цілі Поточні завдання Очікувані результати 

Терміни 

виконання 
Відповідальні 

І. Освітній процес 

1. 
збільшення притоку на 

факультет випускників 

загальноосвітніх шкіл 

моніторинг потреб ринку 

праці та прогнозування 

попиту на окремі 

спеціальності (освітні 

програми) 

виконання державного замовлення та 

угод на підготовку здобувачів вищої 

освіти  

Постійно  декан факультету, 

зав. кафедри,  

керівники проектних груп 

2. 

якісна система підготовки та 

професійного розвитку 

майбутніх вчителів фізичної 

культури 

розвиток зв’язків та 

співпраця з випускниками 

Університету 

комплекс заходів сприяння 

входженню майбутнього працівника в 

професію вчителя фізичної культури 

Постійно  декан факультету, 

зав. кафедри,  

керівники проектних груп 

моніторинг якості 

викладання навчальних 

дисциплін  
зміни змісту, структури, корекція 

стандартів вищої освіти  та методики 

(технології) навчання в системі 

педагогічної освіти 

Постійно  зав. кафедри,  

керівники проектних груп 

студентський моніторинг 

якості навчання» (система 

ефективного контролю 

якості освітнього процесу за 

участі студентського 

самоврядування) 

Двічі на рік зав. кафедри,  

студентське 

самоврядування 

Розширення можливостей 

участі студентів у 

формуванні індивідуальних 

освітніх траєкторій 

Індивідуальні освітні траєкторії На початку  

кожного 

семестру 

зав. кафедри,  

студенти спеціальності, 

вчена рада факультету 

 

оновлення навчально-

методичних комплексів та 

наповнення їх електронними 

навчально-методичними 

посібниками, навчально-

методичними 

рекомендаціями із виконання 

впровадження та розвиток 

інституційного репозитарію з метою 

представлення наукових здобутків у 

відкритому доступі та підвищення 

цитованості університетських праць 

світовою науковою спільнотою 

Постійно  Зав. кафедри, викладачі 



самостійних робіт; розробка  

тестових завдань з кожної 

навчальної дисципліни 

самоаналіз діяльності для 

ефективного забезпечення 

якості освіти  

акредитація освітніх програм 

спеціальності 014.11 за першим 

(бакалаврським) рівнем 

2020-2021 зав. кафедри,  

керівники проектних груп 

ІІ. Науково-інноваційна діяльність 

3. Підвищення показників 

видання у міжнародних 

наукометричних базах даних 

Scopus, WoS 

Написання наукових статей 

у наукометричних базах 

даних Scopus, WoS 

Видання наукових статей у 

наукометричних базах даних Scopus, 

WoS 

2020-2025 

 

Зав. кафедри, викладачі 

4 

створення наукового 

середовища на спеціальності 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 

введення до навчального 

плану дисциплін вільного 

вибору студентів, які 

відповідають науковому 

напрямку дослідження 

кафедри 

Розробка навчальних та робочих 

навчальних програм, навчально-

методичного забезпечення 

2020-2025 

 

Зав. кафедри, викладачі 

Включення до переліку 

курсових робіт тем із 

наукового напрямку 

дослідження кафедри 

Написання та захист курсових робіт 

студентами 

2020-2025 

 

Зав. кафедри, викладачі 

ІІІ. Міжнародне співробітництво 

5. 

забезпечення позиціонування 

Університету в національних і 

міжнародних рейтингах 

відповідно до його місії та 

потенціалу 

Складання викладачами 

кафедри іспиту з іноземної 

мови на рівні В2  

збільшення частки міжнародних 

здобувачів вищої освіти на 

спеціальності 

 

2021/22 

2024/25  

Зав. кафедри,  

доц. Лелека В.М., 

викл. Войчун О.В. 

Участь науковців у 

міжнародних наукових 

конференціях (особливо 

закордоном)  Академічна мобільність викладачів та  

студентів 

Щороку  

1 

стажування 

Зав. кафедри, викладачі 

Сприяти зростанню участі 

співробітників та студентів у 

програмах міжнародної 

академічної мобільності.  

2020-2025 зав. кафедри,  

керівники проектних груп 

6 Навчання студентів за 

подвійним дипломами 

Заключення міжнародних 

угод на співпрацю 

Подвійне дипломування студентів Постійно  Зав. кафедри, викладачі 



ІV. Гуманітарна сфера 

7 виховання студентської молоді в 

дусі патріотизму і поваги до 

Конституції та державних 

символів України, на вшануванні 

національної та 

загальнолюдської спадщини 

духовної й матеріальної культури 

в умовах полікультурності;  

Участь у кафедральних та 

університетських заходах 

Щорічне проведення акції «Добро 

жменями», з розміщенням інформації 

на сайті університету 

2020-2025 

(грудень) 

зав. кафедри,  

викладачі 

V. Інфраструктура та матеріально-технічна база 

8 реалізація акредитаційних вимог 

щодо матеріально-технічного 

забезпечення навчального 

процесу (спортивні споруди та 

ін.) 

Клопотання перед 

ректоратом МНУ про 

проведення ремонту 

навчального корпусу 04  

Проведення капітельного ремонту 

корпусу 04 

Постійно  Зав. кафедри 

VІ. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення реалізації стратегічних завдань 

9. Сприяти наданню додаткових 

освітніх послуг викладачами 

кафедри 

Додаткові освітні послуги зі 

спортивних ігор (баскетбол, 

футбол, волейбол, 

гімнастика) 

 Постійно  Зав. кафедри, викладачі 

 

 

Завідувач кафедри ТМФК           О.М.Литвиненко 


