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п.3.1. Виконання посадових обов’язків. 

Виконання посадових обовязків декана факультету протягом 2016-2020р.р. 

здійснювалось відповідно до наказів ректора МНУ імені В.О. Сухомлинського (наказ 

МНУ від 24.07.2015р. №275, наказ МНУ від 28.08.2016р. №375, наказ МНУ від 

09.08.2017р. №250, наказ МНУ від 20.08.2019р. №350 «Про затвердження посадових 

обов’язків проректорів університету, деканів факультетів/керівника інституту та 

завідувачів кафедр»). 

         Звіт декана факультету Жигадло Г.Б. про виконання функціональних обов`язків 

подано до ректорату університету, кадрової комісії, заслухано та затверджено на 

вченій раді факультету (протокол  № 8 від 22.06.2020 р.). 

 

1. Протягом 2016-2020р.р. розроблена і затверджена навчально-правова 

документація, що регламентує діяльність факультету: 

- Положення про факультет фізичної культури та спорту Миколаївського 

національного університету імені В.О.Сухомлинського. 

- Положення про організацію освітнього процесу на факультеті фізичної 

культури та спорту Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського. 

- Положення про деканат факультету фізичної культури та спорту 

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. 

- Положення про внутрішню агенцію з якості освіти факультету фізичної 

культури та спорту Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського. 

- Положення про кафедру теорії та методики фізичної культури та спорту 

(випускова) 

- Положення про кафедру спорту (випускова) 

- Положення про кафедру хімії (випускова) 

- Регламент роботи факультету фізичної культури та спорту на 2016-2017н.р., 

2017-2018н.р., 2018-2019н.р.,2019-2020н.р., 2020-2021н.р. 

1. Документація деканату і кафедр факультету протягом 2016-2020р.р. 

ведеться згідно з номенклатурою справ. 

Номенклатура справ факультету фізичної культури та спорту: 

26-01 Положення про факультет (копія) 

26-02 Положення про внутрішню агенцію з якості освіти факультету (копія) 

26-03 Посадові інструкції працівників (копії) 

26-04 Накази і розпорядження ректора по університету (копії) 

26-05  Розпорядження керівництва факультету з організаційних питань та 

навчально-виховного процесу 

26-06 Протоколи засідань вченої ради факультету 



  

26-07 Протоколи засідань деканату 

26-08 Протоколи засідань методичної комісії факультету 

26-09 Тимчасові галузеві стандарти вищої освіти за відповідним професійним 

спрямуванням (кваліфікаційний рівень «бакалавр», «спеціаліст», «магістр») 

(освітньо—професійні програми) 

26-10 Навчальні плани  

26-11 Робочі навчальні плани  

26-12 План роботи вченої ради факультету на навчальни й рік 

26-13 План роботи деканату на навчальний рік 

26-14 План роботи внут рішньої агенції з якості освіти факультету на 

навчальний рік 

26-15 План роботи відбіркової комісії факультету на навчальний рік. 

26-16 План роботи методичної комісії факультету на навчальний рік 

26-17 План роботи кураторів академічних груп 

26-18 Концепція розвитку факультету на 2020-2025рр. (копія) 

26-19 Програми з дисциплін навчальних планів 

26-20 Звіт про роботу факультету на нвчальний рік 

26-21 Звіт факультету про результати зимової та літньої екзаменаційної сесії 

26-22 Звіти голів екзаменаційних комісій про проведення підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти (копії) 

26-23 Заліково-екзаменаційні відомості 

26-24 Зведені відомості успішності студентів 

26-25 Звітні документи про практики згідно напряму спеціальностей факультету 

26-26 Розклад навчальних занять 

26-27 Список студент ів академічних груп 

26-28 Навчальні картки студентів (форма Н-2.03) 

26-29 Книга обліку руху студентів 

26-30 Журнали обліку роботи академічних груп 

26-31 Журнал обліку видачі студентських квитків, залікових книжок, 

індивідуальних навчальних планів 

26-32 Журнал реєстрації заліково-екзаменаційних відомостей 

26-33 Журнал реєстрації довідок-викликів та повідомлень студентів-заочників 

26-34 Журнал до зміни розкладу 

26-35 Журнал реєстрації приходу на роботу і виходу з роботи працівників 

26-36 Графік навчального процесу на факультеті з переліком екзаменів і заліків 

26-37 Навчально-методичні  документи з навчальних та виробничих практик 

26-38 Залікові книжки студентів 

26-39 Індивідуальні навчальні плани студентів 



  

26-40 Інформаційний пакет по спеціальностям факультету 

26-41 Документи студентів-пільговиків (дітей-сиріт, інвалідів, студентів, які 

мають дітей, дітей шахтарів, дітей учасників АТО, дітей, які постраждали 

внаслідок катастрофи на ЧАЕС) (копії) 

26-42 Номентклатура справ факультету фізичної культури та спорту.  

 Всі співробітники факультету ознайомлені зі своїми функціональними обов’язками 

і виконують їх у повному обсязі відповідно до посад, без порушень. 

 

п.3.2. Безпосереднє керівництво адміністративно-управлінським органом факультету – 

деканатом і структурними підрозділами (кафедрами, лабораторіями, кабінетами, центрами 

дистанційного навчання тощо) з організації та вдосконалення навчальної, науково-дослідної, 

науково-методичної та виховної роботи, профорієнтаційної довузівської підготовки, наукових 

досліджень, забезпечення підготовки й підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а 

також керівництво іншими видами робіт, що належать до його компетенції, контроль за 

виконанням наказів і розпоряджень адміністрації Університету. 

1. Інформація про виконання наказів та розпоряджень, виданих по університету 

подана у звітах декана факультету за 2016-2017н.р., 2017-2018н.р., 2018-2019н.р., 

2019-2020 н.р. 

2. Складено і виконано план-регламент роботи факультету на 2016-2017н.р., 

2017-2018н.р., 2018-2019н.р., 2019-2020н.р. Звіти про роботу факультету за звітний 

період подано до навчальної частини. 

3. Складено і виконано план профорієнтаційної роботи факультету. Звіти про 

роботу подано до відділу довузівської підготовки. 

4. Організовано роботу внутрішньої агенції якості освіти на факультеті протягом 

2016-2020р.р.: складено план роботи; проведено аналіз нульового рівня знань 

першокурсників; проведено та здійснено порівняльний аналіз ректорських 

контрольних робіт; підготовлено таблиці якісного складу забезпечення спеціальностей 

факультету тощо.  

5. Протягом 2016-2020р.р. видано 163 розпорядження, що спрямовують роботу 

колективу. 

6. Сплановано роботу вченої ради факультету, проведено 50 засідань, заслухано 

250 питань. Протоколи засідань вченої ради факультету за 2015-2016н.р., 2016-

2017н.р., 2017-2018н.р., 2018-2019н.р., 2019-2020н.р. передані до архіву МНУ. 

7. Протягом 2016-2020р.р. оприлюднені графіки навчального процесу та 

контролю за самостійною роботою студентів на 2016-2017н.р., 2017-2018н.р., 2018-

2019н.р., 2019-2020 н.р. ДФН, ЗФН відповідно до наказів МНУ; постійно дійснювався 

контроль за розкладом навчальних занять (журнал змін до розкладу за 2016-2017н.р., 

2017-2018н.р., 2018-2019н.р., 2019-2020н.р.), відвідуванням занять студентами ДФН;  



  

складено графіки навчального процесу ДФН, ЗФН на 2016-2017н.р., 2017-2018н.р., 

2018-2019н.р., 2019-2020 н.р. 

8. Протягом 2016-2020р.р. постійно здійснювався контроль за якістю знань 

студентів, ліквідацією академзаборгованості; складанням академічної різниці.  

9. Навчання студентів здійснювалось відповідно до навчальних планів та 

освітніх програм спеціальностей. 

10. Усі види практик на факультеті проведено відповідно до графіку навчального 

процесу. До відділу практик подано інформацію про підсумки проведення практик у 

2016-2017н.р., 2017-2018н.р., 2018-2019н.р., 2019-2020 н.р. у вигляді таблиці та 

розширеного звіту.  Складено графіки проходження практик у 2020-2021 н.р. згідно з 

Положенням про практичну підготовку (практику) студентів МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та графіком навчального процесу, визначено відповідальних 

осіб за організацію та проведення відповідних практик (наказ МНУ від 05.04.2019р. 

№101). 

11. Протягом 2016-2020р.р. здійснено допуск студентів випускних курсів 

факультету  фізичної культури та спорту до складання підсумкової атестації  

відповідно до наказів МНУ. 

12. Протягом 2016-2020р.р. підготовлена заліково-екзаменаційна документація 

зимової та літньої сесій студентів ДФН та ЗФН. Здійснювався контроль за 

ліквідаційними відомостями. 

13. Організовано діяльність органів студентського самоврядування на 

факультеті. 

14. Оновлено й перероблено навчальні плани та робочі навчальні плани 

спеціальностей факультету.   

15. Вчасно замовлено та видано студентам І, V, VI курсів студентські квитки, 

індивідуальні плани, залікові книжки відповідно до наказів МНУ.   

16. Постійно оновлювалась інформація на сайті факультету (сайт факультету 

фізичної культури та спорту: http://fif.mdu.edu.ua/). 

 

п.3.3. Належний рівень викладання предметів за фахом, що відповідає державному стандарту 

якості освіти з підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (робота за 

умов погодинної оплати):  

1) легка атлетика та методика викладання; 

2) основи медичних знань та долікарська допомога. 

Навчальне навантаження протягом 2016-2020р.р. виконано у повному обсязі 

(240г.)  

 

п.3.4. Контроль за підготовкою та використанням навчально-методичних комплексів із 

http://fif.mdu.edu.ua/


  

дисциплін, закріплених за кафедрами. 

 

Наявність навчально-методичних комплексів: 

кафедра ТМФК 

№ 

з/п 

Назва 

дисципліни 

Шифр. Спеціальність, 

спеціалізація 
Автор 

Кафедра теорії та методики фізичної культури 

Ступінь бакалавр 

1 

Військово-

патріотичне 

виховання 

школярів  

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітня програма:  

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

доц. Лелека В.М. 

2 Гандбол 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура); 

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

проф.Лісенчук Г.А.,  

викл. Чабан І.О. 

 

Середня освіта (Фізична культура); 

3 

Гімнастика та 

методика 

викладання                       

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура); 

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

ст.викладач Борецька Н.О. 

 

Середня освіта (Фізична культура); 

017 Фізична культура та спорт 

4 

Легка атлетика та 

методика 

викладання 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура); 

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

викл. Чабан І.О. 

Середня освіта (Фізична культура); 

017 Фізична культура та спорт 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура); 

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

Середня освіта (Фізична культура); 

017 Фізична культура та спорт 

5 

Методика 

організаційно-

туристичної 

роботи, 

краєзнавчого та 

рекреаційного 

туризму 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітня програма:  

Середня освіта (Фізична культура);  

викл. Гладка О.В. 

6 
Методика роботи в 

дитячих 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітня програма:  
 



  

оздоровчих 

закладах 

Середня освіта (Фізична культура); 

7 

Методика 

проведення 

секційних занять з 

гімнастики 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура); 

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

ст.викладач Борецька Н.О. 

 

Середня освіта (Фізична культура) 

8 

Методика 

проведення 

секційних занять 

зі спортивних ігор 

017 Фізична культура та спорт викл. Чабан І.О. 

9 

Методика 

проведення 

секційних занять з 

легкої атлетики 

Середня освіта (Фізична культура) викл. Чабан І.О. 

10 

Методика 

проведення 

секційних занять з 

футболу 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура); 

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

доц. Лелека В.М. 

Середня освіта (Фізична культура); 

11 

Методика 

проведення 

рухливих ігор 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура); 

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

ст.викладач Борецька Н.О. 

 

Середня освіта (Фізична культура) 

12 
Початкова війська 

підготовка 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітня програма:  

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

доц. Лелека В.М. 

13 

Професійна 

майстерність 

учителя фізичної 

культури 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура) 

доц. Литвиненко О.М. 

14 

Спортивні ігри та 

методика 

викладання  

(футбол, 

волейбол, 

баскетбол, рухливі 

ігри)                

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура); 

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

проф. Лісенчук Г.А., 

викл. Чабан І.О. 

Середня освіта (Фізична культура) 

017 Фізична культура та спорт 

15 

Теорія і методика 

фізичного 

виховання  

014.11 СО (Фізична культура)  

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура); 

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

доц. Литвиненко О.М. 

014.11 СО (Фізична культура) 



  

16 

Теорія та 

методика 

спортивно-масової 

фізичної культури 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура) 

доц. Литвиненко О.М. 

17 

Теорія та 

методика 

проведення 

навчально-

польових зборів 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітня програма:  

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

доц. Лелека В.М. 

18 

Теорія та 

методика 

викладання 

предмета «Захист 

України» 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітня програма:  

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

доц. Лелека В.М. 

19 

Управління  у 

сфері фізичного 

виховання і 

спорту   

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура); 

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України  
ст.викладач Борецька Н.О. 

Середня освіта (Фізична культура); 

017 Фізична культура та спорт 

017 Фізична культура та спорт 

20 

Управління та 

менеджмент у 

сфері фізичного 

виховання і 

спорту   

017 Фізична культура та спорт ст.викладач Борецька Н.О. 

21 Футзал 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітня програма:  

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

доц. Лелека В.М. 

22 
Навчальна 

практика  

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура); 

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

ст.викладач Борецька Н.О. 

Середня освіта (Фізична культура); 

23 
Виробнича 

практика 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура); 

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

ст.викладач Борецька Н.О. 

Середня освіта (Фізична культура); 

24 
Виробнича 

практика 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура); 

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

ст.викладач Борецька Н.О. 

Середня освіта (Фізична культура); 



  

25 

Курсова робота з 

теорії та методики 

фізичного 

виховання 

014.11 СО (Фізична культура) 

Освітні програми:  

Середня освіта (Фізична культура); 

Середня освіта (Фізична культура) 

та захист України 

доц. Литвиненко О.М. 

 Середня освіта (Фізична культура) 

Ступінь магістр 

1 

Адаптивне 

фізичне виховання 

у системі вищої 

освіти 

014.11 СО (Фізична культура)  ст.викладач Борецька Н.О. 

2 

Маркетинг 

фізичної культури 

в системі освіти 

14.11 СО (Фізична культура) ст.викладач Борецька Н.О 

2 

Методика 

викладання 

дисципліни 

«Теорія та 

методика 

фізичного 

виховання»  

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

3 

Методика 

викладання 

спортивних 

дисципліни 

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

4 

Методологія і 

методи наукових 

досліджень у 

фізичній культурі 

та спорті 

014.11 СО (Фізична культура) доц. Лелека В.М. 

5 

Професійно-

педагогічна 

майстерність 

викладача 

фізичного 

виховання 

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

6 

Сучасні популярні 

системи фізичних 

вправ 

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

7 

Теорія і практика 

управління 

закладом освіти 

014.11 СО (Фізична культура) ст.викладач Борецька Н.О. 

8 

Теорія 

спортивного 

відбору 

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

9 

Фізкультурно-

оздоровчі 

технології 

014.11 СО (Фізична культура) доц. Жигадло Г.Б. 



  

10 

Цивільний захист 

та охорона праці в 

галузі 

014.11 СО (Фізична культура) доц. Лелека В.М. 

11 
Виробнича 

практика у ЗОШ 
014.11 СО (Фізична культура) проф. Лісенчук Г.А. 

12 Стажування у ЗВО 014.11 СО (Фізична культура) проф. Лісенчук Г.А. 

13 

Курсова робота з 

методики 

викладання  

дисципліни 

«Теорія та 

методика 

фізичного 

виховання» 

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

Наявність навчально-методичних комплексів 

кафедра спорту 

№ Назва дисципліни Шифр. Спеціальність, спеціалізація Автор 

Кафедра спорту 

1 

Теорія та методика 

викладання обраного виду 

спорту 

017 Фізична культура і спорт 

Семерджян М.Г., 

Пильненький В.В., 

Войчун О.В., 

Славітяк О.С. 

2 Бадмінтон 

017 Фізична культура і спорт  

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

014.11 Середня освіта (Фізична культура 

та захист України) 

Семерджян М.Г. 

3 Самбо 017 Фізична культура і спорт Мавродієв А.С 

4 

Підвищення спортивної 

майстерності з обраного виду 

спорту 

017 Фізична культура і спорт 

Семерджян М.Г., 

Пильненький В.В., 

Войчун О.В. 

5 Біомеханіка 

017 Фізична культура і спорт 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

014.11 Середня освіта 

(Фізична культура та захист України) 

Славітяк О.С. 

6 
Загальна теорія підготовки 

спортсменів 
017 Фізична культура і спорт Бірюк С.В. 

7 
Олімпійський і професійний 

спорт 

017 Фізична культура і спорт 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
Бірюк С.В.. 

8 Методи відновлення 017 Фізична культура і спорт Бірюк С.В.. 



  

працездатності у фізичній 

культурі і спорті 

9 
Контроль і управління 

спортивною підготовкою 
017 Фізична культура і спорт Бірюк С.В. 

10 
Нові технології у фізичному 

вихованні та спорті 
017 Фізична культура і спорт 

Пильненький В.В., 

Войчун О.В. 

11 
Хортинг та методика 

викладання 
017 Фізична культура і спорт Мавродієв А.С 

12 Силовий фітнес 017 Фізична культура і спорт Славітяк О.С. 

13 Оздоровчий фітнес 
014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

014.11 Середня освіта (Фізична культура 

та захист України) 

Славітяк О.С. 

14 

Методика проведення 

секційних занять з 

настільного тенісу 

017 Фізична культура і спорт Войчун О.В. 

15 
Спортивні споруди та 

обладнання 
017 Фізична культура і спорт Пильненький В.В. 

16 Адаптивне фізичне виховання 017 Фізична культура і спорт Пильненький В.В. 

17 Функціональне тренування 017 Фізична культура і спорт Пильненький В.В. 

18 
Технологія тестування 

рухових здібностей 
017 Фізична культура і спорт Бірюк С.В. 

19 
Боротьба та методика 

викладання 
017 Фізична культура і спорт Мавродієв А.С 

20 Фізична культура 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література; 

мова і література (англійська)) 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література; 

редагування освітніх видань) 

014.02 Середня освіта (Мова і література 

(російська/англійська/німецька)) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.04 Середня освіта (Математика) 

014.05 Середня освіта (Біологія) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

016 Спеціальна освіта (Логопедія) 

032 Історія та археологія 

035.01 Філологія 

(Українська мова та література) 

Семерджян М.Г., 

Ковальова Н.В., 

Бичков О.Ю. 



  

035.041 Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад включно) 

035.043 Філологія. Германські мови та літератури 

(переклад включно) 

035.10 Філологія Прикладна лінгвістика 

053 Психологія 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

073 Менеджмент 

091 Біологія 

113 Прикладна математика 

122 Компьютерні науки 

123 Компютерна інженерія 

231 Соціальна робота 

292-Міжнародні економічні відносини 

 

п.3.5. Підготовку та видання навчально-методичних посібників до кожної навчальної 

дисципліни, закріпленої за кафедрами за 2016-2020р.р. (згідно з планом видань кафедр 

факультету):  

Протягом 2016-2020р.р. видання навчально-методичних посібників 

здійснювалось згідно з планом видань кафедр факультету. Підготовлено та 

опубліковано 1 підручник,  8 навчальних посібників, 20 навчально- методичних 

посібників та  7 методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів по 

кафедрі ТМФК та по кафедрі спорту 20  навчальних посібників, 5 методичних 

рекомендацій для самостійної роботи студентів. 

Підручники: 

1. Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань») : підруч. для 

10 кл. закл. загал. серед. освіти / В.М. Лелека, А.М. Бахтін, Е.В. Винограденко. – 

Харків : Вид-во «Ранок», 2018. – 144 с. : іл. ISBN 976-617-09-4349-1. 

Навчальні посібники: 

кафедра ТМФК 

1. Теория и методика адаптивного физического воспитания: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений/ А.К.Тарасова, О.В.Кувалдина, В.С.Портах. – 

Николаев: Николаевская областная типография, 2015.- 220с. 

2. Захист Вітчизни. Організація та методика викладання предмета. 10-11 класи:  

навчальний посібник /Лелека В.М.  – Х. : Видавництво «Ранок», 2016. – 192 с. 

3. Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань») : підруч. для 10 

кл. закл. загал. серед. освіти / В.М. Лелека, А.М. Бахтін, Е.В. Винограденко. – Харків : 

Вид-во «Ранок», 2018. – 144 с. : іл. ISBN 976-617-09-4349-1. 

4. "Бігові види легкої атлетики. Частина 2. Біг на витривалість.»:  навчальний 

посібник. /  Демидова І.В.       Решетілова Н.І. Лелека В.М. – Миколаїв, 2019. – 100с. 

5. Диференційоване фізичне виховання : навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / І. Боднар. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 200 с. 



  

6. Функціональні характеристики  організму людини: навчальний посібник/ 

Богуш В.Л., Гетманцев С.В., Резниченко О.І. – Миколаїв: НУК, 2017. – 272 с. 

7. Педагогічні основи здоров’язберігаючого навчального процесу школярів: 

навчальний посібник / Ю. О. Грицай, С. В. Бірюк, О. М. Литвиненко. — Миколаїв : 

Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2016. – 214 с. 

8. Університетська освіта : навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / Н. Л. Козак, І. М. Шоробура. – Львів : Новий світ-2000, 

 

Навчально-методичні посібники: 

1. Легка атлетика та методика її викладання. Бігові види легкої атлетики. 

Частина 1 (короткі дистанції): навчально-методичний посібник /  Демидова І.В., 

Лелека В.М., Макух Н.І., Демидова О.В. – Миколаїв, 2016.-60с. 

2. Оздоровча ходьба та біг:  навчально - методичний посібник / Демидова І.В., 

Лелека В.М., Макух Н.І., Демидова О.В. –  Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 

2018. –  168 с. 

3. Рухливі ігри з елементами спортивних ігор для учнів 1-8 класів - навчально 

методичний посібник / Кулаков Ю.Є. Вертелецький О.І. - Миколаїв: МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського, 2016. –  92 с. 

4. Методика проведення секційних занять зі спортивної гімнастики:  навчально- 

методичний посібник Н.О.Борецька, А.І.Боднар – Миколаїв, МНУ  ім. В.О. 

Сухомлинського, 2016. – 118с. 

5. Футбол, міні-футбол: методика його викладання: навчально-методичний 

посібник / Жигадло Г.Б. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2015. – 308 с. 

6. Теорія і методика викладання футболу : навчально-методичний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / В. М. Костюкевич, С. А. Гудима, О. А. 

Перепелиця, В. М. Поліщук ; за заг. ред. В.М. Костюкевича. – 2-ге вид., перероб. та 

доп. – К. : КНТ, 2017. – 310 с. 

7. Рухливі ігри з елементами спортивних ігор для учнів 1-8 класів:  навчально 

методичний посібник / Кулаков Ю.Є., Вертелецький О.І., Богатир В.Г. - Миколаїв: 

МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 92 с. 

8. Спортивні ігри та методика викладання (баскетбол): навчально-методичний 

посібник Кулаков Ю.Є. Вертелецький О.І., Богатир В.Г. – Миколаїв: МНУ ім.. В.О. 

Сухомлинського, 2016. – 64с. 

9. Спортивні ігри та методика викладання (баскетбол) : навчально-методичний 

посібник для спеціальності 017 Фізична культура і спорт. /  Кулаков Ю.Є.,  

Вертелецький О.І., Богатир В.Г. - Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017.  - 

60 с. 



  

10. Індивідуальні тренувальні заняття студентів з баскетболу:  навчально- 

методичний посібник. /  Вертелецький О.І.       Кулаков Ю.Є.             Богатир В.Г. – 

Миколаїв, 2019. – 88с. 

11. Індивідуальні тренувальні заняття студентів з баскетболу:  навчально- 

методичний посібник. /  Вертелецький О.І.       Кулаков Ю.Є.             Богатир В.Г. – 

Миколаїв, 2019. – 88с. 

12. Спортивні ігри та методика викладання (баскетбол) : навчально-методичний 

посібник для спеціальності 017 Фізична культура і спорт. /  Кулаков Ю.Є.,  

Вертелецький О.І., Богатир В.Г. - Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017.  - 

60 с. 

13. Робочий зошит для самостійних робіт з теорії і методики фізичного 

виховання (для студентів 2 курсу освітнього ступеня бакалавр) : навчально-

методичний посібник / О. М. Литвиненко, О. С. Славітяк. – Миколаїв : МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, 2017. – 62 с 

14. Університетські студії: навчально-методичний посібник для студентів 

першого (бакалаврського) рівня галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальностей 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт / укладач 

О.М.Литвиненко. Миколаїв: Іліон, 2019. 175 с. 

15. Теорія і методика спортивної підготовки у запитаннях та відповідях : 

навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. 

Костюкевич. – К. : КНТ, 2017. – 159 с. 

15. Університетська освіта : навчально-методичний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / Г. В. Товканець. – К. : Кондор, 2015. – 182 с. 

16. Організація та методика масової оздоровчої фізичної культури: навчально-

методичний посібник /О. М. Литвиненко, А. О. Твеліна. – Миколаїв : МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, 2016. -  130 с. 

17. Тернистий шлях до патріотизму: особливості військово-патріотичного 

виховання та фізичної підготовки учасників освітнього процесу: навчально-

методичний посібник (для вчителів Захисту Вітчизни закладів освіти) / А.У. Мамедов. 

– Миколаїв, 2018. – 124 с. 

18. Формування культури здоров'я студентів у системі фізичного виховання 

політехнічного коледжу : навчально-методичний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / С. І. Якименко, Л. М. Ізбаш. – К. : Слово, 2017. – 272 с. 

19. "Особливості лікарсько-педагогічного контролю у студентів-спортсменів":  

навчально-методичний посібник / С.В. Гетманцев, 2019. – 212 с. (електронне видання) 

20. Професійно-педагогічна майстерність викладача фізичного виховання: 

навчально-методичний посібник для студентів другого (магістерського) рівня галузі 

знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) / 



  

Укладачі Г. А. Лісенчук, О. М. Литвиненко.  Миколаїв: МНУ імені 

В.О.Сухомлинського, 2019. 102 с. 

Методичні рекомендації: 

1. Інструкторсько - методичні вказівки для виконання практичних занять з 

гімнастики та методики викладаня / Грохович О.М.- Миколаїв, 2019. – 56 с. 

(Електронне видання) 

2.  Самостійна робота студентів з футболу: методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів I курсу факультету фізичної культури та спорту/ 

В.Г.Богатир.- Миколаїв, МНУ  ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – 47 с 

3. Методичні рекомендації до дисципліни «Методика роботи в дитячих 

оздоровчих закладах»: методичні рекомендації для студентів 3 курсу факультету 

фізичної культури та спорту/ Войчун О.В. – Миколаїв: МНУ, 2019. – 103 с. 

4. Теорія і методика викладання плавання : методичні рекомендації / І. В. 

Райтаровська. – К. : КНТ, 2017. – 50 с. 

5. «Методичні рекомендації до самостійної роботи зі спортивних ігор та 

методики викладання (волейбол)»/ Вертелецький О.І., Кулаков Ю.Є., Богатир В.Г. – 

Миколаїв, 2019. – 187 с. 

6. Тактика гри у волейбол: методичні рекомендації для студентів факультету 

фізичної культури та спорту з волейболу / Кулаков Ю.Є. Вертелецький О.І.-  

Миколаїв, 2019. – 124с. 

7. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Теорія та методика 

фізичного виховання та валеологічної освіти" : методичний посібник / Т. А. Лісовська. 

– Миколаїв : Іліон, 2017. – 96 с. 

Навчальні посібники: 

                                                                             кафедра спорту 

1. Тіхоміров А.І., Тупєєв Ю.В.  «Фізичний розвиток допризовної молоді»  Миколаїв: 

МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015.– 303 с. (друге видання доповнене та 

перероблене Миколаїв: Іліон, 2016. – 414 с.). 

2.Тіхоміров А.І. «Організація краєзнавчо-туристичної роботи» – Миколаїв: 

Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2016.– 190 с. 

3. Козубенко О.С., Тупєєв Ю.В. Біомеханіка фізичних вправ, ч.2: – Миколаїв: МНУ 

імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 75 с. 

4. Тупєєв Ю.В., Ткаченко Ю.І., Буценко А.В.  «Методика навчання спортивним 

способам плавання»– Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 59 с. 

5. Усатюк Г.Ф.  «Рекреаційний туризм»– Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 

2016. – 185 с. 



  

6. Славітяк О.С. «Атлетична гімнастика» - Миколаїв: Поліграфічне підприємство СПД 

Румянцева Г.В., 2016. – 154 с. 

7. Тіхоміров А.І., Усатюк Г.Ф.  «Організація туристичної роботи» – Миколаїв: 

Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2017. – 177 с. 

8. Тіхоміров А.І., Усатюк Г.Ф.  «Туризм та методика викладання» -  Миколаїв:  

Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2017. – 133 с. 

9. Тупєєв Ю.В., Семерджян М.Г. « Хортинг та методика викладання»:– Миколаїв: 

Поліграфічне підприємство СПД Румянцева, 2017. –264 с. 

10. Козубенко О.С. ,Тупєєв Ю.В. « Метрологічний контроль у фізичному вихованні 

частина 1».– Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – 192 с. 

11. Козубенко О.С., Тупєєв Ю.В. «Метрологічний контроль у фізичному вихованні 

частина 2».– Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – 86 с. 

12.Тупєєв Ю.В. «Боротьба та методика викладання»  – Миколаїв: МНУ ім. 

В.О.Сухомлинського, 2017 р. – 119 с. 

13. Бірюк С.В., Ьірюк В.В.  «Олімпійський спорт Частина І»  - Миколаїв: Поліграфічне 

підприємство СПД Румянцева Г.В., 2017. – 104 с. 

14. Чумаченко О.Ю..  «Енергетика рухової діяльності»  – Миколаїв: МНУ, 2017. – 67 с. 

15. Чумаченко О.Ю. «Організація та методика роботи в спеціальних медичних групах»  

– Миколаїв: МНУ, 2017. – 65 с. 

16.Чумаченко О.Ю., Редька О.Г. « Біохімія рухової активності»,– Миколаїв: МНУ, 

2017. – 74 с. 

17.Козубенко О.С., Ткаченко Ю.І. « Оздоровчі заняття на воді»  – Миколаїв: МНУ 

імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 116 с. 

18. Хохлова Л.А. «Адаптивне фізичне виховання» – Миколаїв: МНУ імені В.О. 

Сухомлинського, 2017. – 125 с. 

19. Козубенко О.С., Усатюк Г.Ф., Тіхоміров А.І.  «Веслувальний спорт».– Миколаїв: 

Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2018. –165 с. 

20. Тіхоміров А.І., Тупєєв Ю.В. «Фізичний розвиток допризовної молоді» – 3-ге вид. 

доп. та перероб.– Миколаїв: Іліон,  2018. – 413 с. 

 

Методичні рекомендації: 

кафедра спорту 

1.Тупєєв Ю.В., Пильненький В.В. «Структура і діагностика спеціальної 

підготовленості плавців. Методичні рекомендації –  Миколаїв:  МНУ імені В.О. 

Сухомлинського, 2016 – 80 с. 

2.Славітяк О.С. «Розвиток грудних м’язів. Інструкторсько-методичні вказівка - 

Миколаїв: СМД  Румянцева Г.В., 2018. – 82 с. 



  

3.Семерджян М.Г. «Методика проведення секційних занять з настільного тенісу. 

Методичні рекомендації» – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – 48 с. 

4.Войчун О.В.  «Педагогічні технології у фізичному вихованні. Методичні 

рекомендації» – Миколаїв: МНУ, 2019. –   120  с. 

5.Войчун О.В. «Методика роботи в дитячих оздоровчих закладах.  Методичні 

рекомендації» – Миколаїв: МНУ, 2019. – 103 с. 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до випуску навчально-методичної літератури 

№ 

п/п 
Вид/рік 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Підручники   1   

2 
Навчальні 

посібники 
3 2 1 1 1 

3 

Навчально-

методичні 

посібники 

14 17 4 5  

4 
Методичні 

рекомендації 
1 2 2 7  

5 Всього - 61 18 21 8 13 1 

 

Графік випуску навчально-методичної літератури 

 
 

п.3.6. Тематичне планування науково-дослідницької роботи працівників кафедр (на 

поточний і наступні роки та до 2020 р.), виконання викладачами планів НДР, своєчасні звіти 

про результати виконаних наукових досліджень та про їхнє впровадження в педагогічній і 

виробній сферах (тематичний план НДР факультету). 
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  Основними пріоритетними напрями наукової діяльності факультету у 2016-

2020р.р.визначено: 

Протягом звітного періоду на факультеті виконувалося 9 наукових досліджень (6 

- прикладних), 3 завершено. Тематика наукових досліджень проводилась в межах 

пріоритетних напрямів наукових досліджень, визначених законодавством України та 

відповідно до Плану НДР Університету. 

Кафедра ТМФК: 

1. «Дослідження функціонального стану спортсменів під час фізичних 

навантажень» Номер державної реєстрації НДР: 0117U004486).  

Керівник НДР: Гетманцев С.В 

Об’єкт дослідження - спортсмени вищого училища фізичної культури та 

студенти-спортсмени вищих навчальних закладів міста Миколаєва. 

Мета: 

- розробити методики оптимізації професійної підготовки спортсменів 

вищого училища фізичної культури та студентів-спортсменів вищих навчальних 

закладів міста Миколаєва під час фізичних навантажень в різних видах спорту;  

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети: 

- Розробити модель дослідження функціонального стану спортсменів  під  

час  фізичних навантажень 

- Провести літературний аналіз джерел, що займаються даною 

проблематикою. Узагальнити досвід провідних фахівців у галузі функціонального 

контролю підготовленості спортсменів та рівня їх адаптаційного потенціалу. 

- Виділити кількісні критерії, що характеризують основні компоненти 

індивідуального фізіологічного стану відповідно до віково-статевих особливостей 

спортсменів. 

- Діагностувати стан фізичних якостей спортсменів під час фізичних 

навантажень в різних видах  спорту; 

- Розробити методичні рекомендації за результатами практичних досліджень  

Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів у 2017 р. 

Запропонована методика дослідження ефекту тренувальної  дії є ефективною та 

адекватною для визначення фізичної якості швидкості та її складових елементів: темпу 

рухів, часу і швидкості одного руху, частоти рухів; а також для дослідження сили і 

рухливості нервових процесів, функціональної витривалості та психомоторної 

працездатності  спортсменів. 

Проведені обстеження молодих спортсменів дозволили виявити суттєві  

відмінності в досліджуваній якості швидкості, а також функціонального і 

психофізіологічного стану веслярів, які відрізняються за  віком, статтю,  спортивною 

спеціалізацією та  кваліфікацією, що дає можливість аналізувати та, відповідно, 



  

корегувати розвиток стартової реакції, дистанційної швидкості, швидкісної 

витривалості і всього комплексу швидкісних можливостей. 

Отримані результати вимірювань характеризують потенціальні можливості для 

підвищення ефективності тренувального процесу і можуть бути використані для 

відбору та оцінки перспективності спортсменів у різних видах спорту. 

Використання результатів у навчальному процесі (нові (оновлені) курси 

лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на 

основі результатів НДР у 2017 р. 

- отримані результати дослідження використовуються  для розробки нових і 

вдосконалення існуючих лекційних курсів та циклів лабораторних робіт з 

дисциплін «Фізіологія людини»,  «Спортивна фізіологія», «Спортивна 

медицина», «Лікарсько-педагогічний контроль студентів ВНЗ», «Комплексна 

реабілітація спортсменів» та ін.; 

- залучаються до досліджень за кафедральною темою студенти та магістранти 

факультету фізичної культури і спорту; отримані результати використовуються 

студентами при виконанні курсових, наукових робіт та магістерських 

кваліфікаційних робіт. 

 

2. «Організаційно-методичні засади формування здорового способу життя 

студентської молоді засобами фізичної культури» Номер державної реєстрації 

НДР: П 0118 U003980 

Керівник НДР:  канд. пед. наук, доцент Литвиненко О. М. 

Результати роботи: 

- визначено існуючий стан проблеми формування здорового способу життя 

студентської молоді в умовах ВНЗ; 

- виявлено якісні показники та критерії рівнів готовності студентської молоді до 

формування здорового способу життя засобами фізичної культури; 

- обґрунтовано  організаційно-методичні умови формування здорового способу 

життя студентської молоді з використанням засобів фізичної культури; 

- розробляється теоретична модель формування здорового способу життя 

студентської молоді з використанням засобів фізичної культури; 

- створюються методичні рекомендації з використання засобів фізичної культури, 

які підвищують якість формування здорового способу життя студентської 

молоді. 

Залучаються до досліджень за кафедральною темою студенти та магістранти 

факультету фізичної культури і спорту. 

 



  

3. «Оцінка функціональних можливостей спортсменів в циклічних та 

ігрових видах спорту» Номер державної реєстрації НДР: 0119U00153 

Керівник теми: Гетманцев Сергій Васильович, кандидат біологічних наук, 

доцент 

Реєстраційний  номер: 0119U00153 

Тип роботи: фундаментальна 

Розроблена модель системного дослідження, яка призначена для комплексної 

оцінки різнорідних показників (фізіологічних, сенсомоторних,психофізіологічних), що 

характеризують рівень функціональних можливостей спортсменів вищого училища 

фізичної культури та студентів-спортсменів вищих навчальних закладів міста 

Миколаєва; 

Визначені основні критерії оптимізації оздоровчих фізичних навантажень, що 

забезпечують тренувальний вплив, адекватний функціональному стану і енергетичним 

ресурсам організму для спортсменів вищого училища фізичної культури та студентів-

спортсменів вищих навчальних закладів міста Миколаєва. 

Виділені кількісні критерії, що характеризують основні компоненти 

індивідуального адаптивного стану відповідно до віково-статевих особливостей з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

Обґрунтована експериментально ефективність оптимізації фізичних навантажень 

на    основі рівня функціональних можливостей індивіда в циклічних та ігрових видах 

спорту. 

 

4. «Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі 

університету» 

Керівник НДР: академік НАПН України, доктор техн. наук, професор Будак В.Д. 

Виконавець теми на кафедрі ТМФК: Лелека В.М. 

Терміни виконання 3 етапу дослідження: початок – 01.2018 , закінчення – 

12.2020 рік. 

Результати дослідження: застосовані засоби, форми, методи, прийоми 

військово-патріотичного виховання студентської молоді в умовах освітньо-виховного 

процесу і університету; 

Початок 3 етапу дослідження: продовжується робота над створенням системи 

військово-патріотичного виховання молоді в освітньо-виховному просторі 

університету 

Очікуваний результат: розробка моделі системи військово-патріотичного 

виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету. 



  

Початок 3 етапу дослідження: розробка технології та моделі розвитку 

формування патріотичної особистості майбутнього учителя з предмету «Захист 

Вітчизни» в умовах освітньо-виховного простору університету. 

Очікуваний результат: продовжується робота над розробленням методики 

формування та розвитку майбутнього учителя з предмету «Захист Вітчизни» в умовах 

освітньо-виховного простору університету, як патріотичної особистості. 

 

Кафедра спорту 

Протягом звітного періоду на кафедрі виконувалося 3 наукових досліджень 2 - 

прикладних, 1 завершено. Тематика наукових досліджень проводилась в межах 

пріоритетних напрямів наукових досліджень, визначених законодавством України та 

відповідно до Плану НДР Університету. 

1.«Розробка та експериментальне обґрунтування побудови варіативних тренувальних 

макроциклів студентів-спортсменів в ациклічних видах спорту (легкоатлетичні 

стрибки, спортивні єдиноборства).» Номер державної реєстрації НДР: 0118U003819 

Керівник НДР: Славітяк О.С.  01.01.2018 р. – 31.12.2020 р. 

Об’єктом дослідження є розподіл тренувальних навантажень за структурними 

одиницями макроциклу підготовки. 

Предметом дослідження є процес спортивної підготовки студентів-спортсменів в 

циклічних видах спорту. 

Метою дослідження є удосконалення системи підготовки в ациклічних видах спорту 

на етапі підготовки до вищих досягнень за рахунок раціоналізації розподілу 

тренувальних навантажень в межах макроциклу. 

Для досягнення мети дослідження вирішено ряд завдань: 

1. На основі опрацювання нормативних документів та науково-методичної 

літератури визначені наукові засади планування розподілу тренувальних 

навантажень в межах макроциклу на етапі підготовки до вищих досягнень у 

циклічних видах спорту. 

2. Визначені та узагальнені думки провідних вітчизняних тренерів ациклічних 

видів спорту з даного питання; вивчені та проаналізовані тренерські документи 

планування навантажень в межах макроциклів на етапі підготовки до вищих 

досягнень і з’ясована ступінь їх відповідності нормативним рекомендаціям. В 

якості засобів діагностики застосовані анкетування та інтерв’ювання 

респондентів. 

3. Розроблені та експериментально перевірені варіативні програми планування 

тренувальних навантажень у межах макроциклів підготовки спортсменів 

ациклічних видів спорту на етапі підготовки до вищих досягнень. 

Очікувані результати: 

 Модель розподілу тренувальних навантажень за макроциклами річного циклу 



  

підготовки в ациклічних видах спорту (легкоатлетичні стрибки, спортивні 

єдиноборства).  

1) Отримання критеріїв для розробки експериментальних програм макроциклів в 

ациклічних видах спорту (легкоатлетичні стрибки, спортивні єдиноборства). 

Узагальнення думок тренерів-викладачів спеціалізованих спортивних навчальних 

закладів про добір та якісні характеристики навантажень, їх планування в межах 

тренувальних макроциклів, ступінь використання нормативних програмних 

документів у навчально-тренувальному процесі. 

Накопичування та систематизація матеріалів педагогічних спостережень. 

2) Розробка, корекція та уточнення експериментальних макроциклів підготовки на 

підставі отриманої інформації. 

3) Узагальнення результатів дослідження та аналіз  корекція експериментальних 

програм. Опис результатів дослідження та формування висновків. Аналіз 

впровадження результатів педагогічного експерименту в побудову макроциклів 

тренувального процесу студентів-спортсменів  (стрибки у висоту) СДЮШОР з л/а м. 

Миколаєва (базовий, весняно-літній період). Обгрунтування кінцевих 

експериментальних показників тестування спортсменів та впровадження їх у побудову 

варіативних макроциклів. 
 

      Форми представлення: 

1. Статті у фахових виданнях. 

2. Доповіді на наукових конференціях  

3. Апробація в навчальному процесі. 

4. Науково-методичний посібника для тренерів ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ 

«Варіативні тренувальні макроцикли в ациклічних видах спорту на етапі підготовки до 

вищих досягнень».  

5. Авторських свідоцтва 

 

Виконавець: Войчун О.В. 
 

Керівник НДР Шикиринська  

теми НДР: «Формування громадянської активності студентів університету 

засобами студентського самоврядування» 

Очікуваний результат: Аналіз результатів дослідження. Опрацювання основних 

принципів, підходів та методика здійснення експериментальної роботи дослідження. 

 

п.3.7. Публікація матеріалів за результатами тематичних досліджень у фахових 

виданнях, передусім тих, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus, а також до 

інших наукометричних баз (Web of Science, Index Copernikus) згідно з планом НДР факультету. 

  Результати   наукових   досліджень   науково-педагогічних   працівників 

факультету  публікувались  у  міжнародних  та  фахових  наукових  виданнях  та 

матеріалах наукових конференцій згідно з планом НДР факультету та Університету. За 



  

період 2016 – 2020р.р. науково-педагогічними працівниками факультету були 

надруковані:                        

Кафедра ТМФК 

1 монографія,  

- 8 навчальних посібників,  

-        20 навчально-методичних посібників, 

-        7 методичних рекомендацій, 

- 74 статті, з них –  15 у фахових виданнях; 3 – у зарубіжних виданнях; 4 – у 

наукометричних базах Scopus, Web of Science; 

- 203 наукові статті студентів під керівництвом викладачів. 

  Отримано 6 авторських свідоцтв (Литвиненко О.М., Борецька Н.О, Грохович 

О.М, Адаменко О.О, Гетманцев С.В., Кулаков Ю.Є.) 

          Рекомендації щодо друку науково-методичної літератури викладачів навчально-

методичною радою університету відбувається у відповідності до плану наукової 

роботи, зокрема видання наукових монографій за результатами кафедральних тем та 

видання навчально-методичних посібників. Протягом 2016-2020 р.р. було видано 1 

наукову монографію. 

 

Публікації у наукометричних базах (Scopus, Web of Science) 

№ ПІБ автора Назва статті Реквізити статті Посилання або DOI 
Назва бази 

(Scopus/WOS 

1 

Лісенчук Г.А., 

Литвиненко О.М., 

Борецька Н.О. 

Theconcepto

fbuildingcont

rolforcertain

componentso

fthesystemfo

rtraininghand

ballplayers.  

 

JournalofPhysic

alEducationandS

port ® (JPES), 

Vol 19 

(Supplementissu

e 4). Art 200. Pp. 

1380 – 1385. 

July2019.online. 

URL: 

https://efsupit.ro/images/stories/

august2019/Art%20200.pdf 

Scopus 

2 Лісенчук Г.А., 

Thedependen

ceofemotion

alburnoutono

varian-

menstrualcyc

lephases.  

JournalofPhysic

alEducationandS

port ® (JPES), 

Vol 19 

(Supplementissu

e 4), Art .199 pp. 

1374–1379, 

july,2019.online. 

URL: 

https://efsupit.ro/images/stories/

august2019/Art%20199.pdf 

Scopus 

3 
Лісенчук Г.А., 

Жигадло Г.Б. 

Analysisofps

ychologicalst

ateofqualifie

dfemalehand

ballplayersde

pendingonth

ephaseoftheo

varian-

JournalofPhysic

alEducationandS

port ® (JPES), 

Vol 19 

(Supplementissu

e 3), Art 115, pp 

808 - 812, May, 

2019. online. 

URL: 

https://efsupit.ro/images/stories/i

unie2019/Art%20115.pdf 

Scopus 

https://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20200.pdf
https://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20200.pdf
https://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20199.pdf
https://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20199.pdf
https://efsupit.ro/images/stories/iunie2019/Art%20115.pdf
https://efsupit.ro/images/stories/iunie2019/Art%20115.pdf


  

menstrualcyc

le.  

4 
Лісенчук Г.А., 

Жигадло Г.Б. 

Assesspsych

omotor, 

sensory-

perceptualfu

nctionsintea

m-

sportgames. 

JournalofPhysic

alEducationandS

port ® (JPES), 

Vol.19 (issue 2), 

Art 175, pp. 

1205 - 1212, 

June, 2019. 

online. 

URL: 

https://efsupit.ro/images/stories/i

ulie2019/Art%20175.pdf 

 

Scopus 

5 Лісенчук Г.А. 

Structure of 

training 

process for 

highly 

skilled 

players in 

mini-football 

during the 

competitive 

period 

Advances in 

Rehabilitation 

(JPES), Vol 34 

(issue 1), 2020 

URL: 

https://efsupit.ro/images/stories/i

ulie2020/Art%20175.pdf 

 

Scopus 

6 
Slavitiak O., 

Tykhorskyi O., 

Dzhym V 

Of Hypo-

Caloric Diet On 

Absolute And 

Relative 

Strength Of 
Elite Male 

Bodybuilders’ 

While 

Preparing For 

The 

Competition. 

"Research Journal of 

Pharmaceutical, 

Biological and 
Chemical Sciences 

RJPBCS)" Volume 

10, Issue 5, 2019 

(September - 

October) 

URL: 
https://doi.org/10.33887/rjpbcs/2019.

10.5 

Web of 

Science 

Всього 6 

Кафедра спорту: 

-         3 монографії,  

-        20 навчальних посібників,  

-        5 методичних рекомендацій,  

- 29 статей, з них –  20 у фахових виданнях; 8 – у зарубіжних виданнях 

(Index Copernicus, Google Scholar1); 1 – у наукометричних базах Scopus, Web of Science; 

- 116 наукових статей студентів під керівництвом викладачів. 

  Отримано (кафедра спорту 4 авторські свідоцтва Тупєєв Ю.В., Тіхоміров 

А.І.,Славітяк О.С.)  

          Рекомендації щодо друку науково-методичної літератури викладачів навчально-

методичною радою університету відбувається у відповідності до плану наукової 

роботи, зокрема видання наукових монографій за результатами кафедральних тем та 

видання навчально-методичних посібників. Протягом 2016-2020 р.р. було видано 3 

наукові монографії: 

https://efsupit.ro/images/stories/iulie2019/Art%20175.pdf
https://efsupit.ro/images/stories/iulie2019/Art%20175.pdf
https://efsupit.ro/images/stories/iulie2020/Art%20175.pdf
https://efsupit.ro/images/stories/iulie2020/Art%20175.pdf
https://doi.org/10.33887/rjpbcs/2019.10.5
https://doi.org/10.33887/rjpbcs/2019.10.5


  

 Тупєєв Ю.В. «Концепція техніки рухових дій вільного стилю з використанням 

комп’ютерних мультимедіа технологій» :монографія – Миколаїв: Поліграфічне 

підприємство СПД Румянцева Г.В., 2018. – 192 с.  

 Тіхоміров А.І. «Реабілітація студентів після спортивних травм та захворювань»: 

монографія– Миколаїв: Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2019. – 384с. 

 Славітяк О.С. «Удосконалення тренувального процесу спортсменів 

бодібілдингу на основі оптимального застосування базових та формуючих вправ у 

мезоциклах підготовки»:монографія Миколаїв: Поліграфічне підприємство СПД 

Румянцева Г.В., 2019. – 163с. 

 

Публікації у наукометричних базах (Index Copernicus, Google Scholar1) 

№ 
з/п 

Рік Назва статті (орієнтовно) Автори 

Scopus, Web of Science 

1 2019 

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical 

SciencesInfluence Of Hypo-Caloric Diet On Absolute And Relative 

Strength Of Elite Male Bodybuilders’ While Preparing For The 

Competition.  "Research Journal of Pharmaceutical, Biological and 

Chemical Sciences RJPBCS)" Volume 10, Issue 5, 2019 (September - 

October) країна Індія https://doi.org/10.33887/rjpbcs/2019.10.5 

Slavitiak O., Tykhorskyi O., 

Dzhym V 

Index Copernicus, Google Scholar1 

1 2016 

Дослідження навантажень при побудовітренувальних мікроциклів 

силової спрямованості на тренажері «Сoncept-2» у академічному 

веслуванні Материалы XІ  международной научно-практической 

конференции «Эффективные инструменты современных наук», – 

22.03-30.03.2016, Том 15 (г.Прага, Чехия), 2016. – 88 с. – С. 38-45.  

Индексация - Index Copernicus, Google Scholar1. 

Тіхоміров А.І., Тупєєв Ю.В., 

Усатюк Г.Ф. ,  КозубенкоО.С. 

2 2016 

The Problems of Physical Characteristics Development of a Future Tourist 
Материалы XІ  международной научно-практической конференции 

«Передовая наука – 2016, – 28.04-7.05.2016» Том 14  (Англия),2016. – 

100 с. – С. 88-92  Индексация - Index Copernicus, Google Scholar1. 

Тіхоміров А.І., Тупєєв Ю.В. 

3 2016 

Hormonal responses to different-orientation power exercises 

and their impact on peculiarities of human body adaptive 

reactions  European International Journal of Science and 

Technology. – 2016. – Vol. 5. – No. 8. – Р. 39–48. Наукове 

видання Великобританії, яке включено до міжнародної 

наукометричної бази Google Scholar.  

A. A. Chernozub, S. I. 

Danylchenko, O. V. Slavitjak 

еt al. 

4 2017 

Розвиток силових здібностей засобами комп’ютерного контролю 

техніки веслування з використанням тренажеру «Сoncept-2» 

Международная научно-практическая конференція III International 

Scientific and Practical Conference "Modern Methodology of Science and 

Education" (May 31, 2017, Dubai, UAE) публикация статьи в 

международном научном журнале "International Scientific and Practical 

Conference "WORLD SCIENCE" (ISSN 2413-1032print ISSN 2414-

6404online), № 6(22), Vol. 6, June 2017, 62 с. – С. 57-61.  

Индексация - Index Copernicus, Google Scholar1. 

Тіхоміров А.І., Тупєєв Ю.В., 

Усатюк Г.Ф. ,  КозубенкоО.С. 

5 2017 

Начальная подготовка базовой технике борцов вольного стиля  
Proceedings of the International Scientific Conference " Topical problems 
of modern science" – Warsaw, Poland, – Vol.3, June 16,  2017. –  46 с. – 

С. 37-41. Индексация - Index Copernicus, Google Scholar1 

Тупєєв Ю.В 

6 2018 
Сопоставительный анализ биокинематической структуры техники 

переворота с захватом двух рук сбоку борцов вольного стиля 

Тіхоміров А.І., Тупєєв Ю.В., 

Усатюк Г.Ф. ,  КозубенкоО.С. 

https://doi.org/10.33887/rjpbcs/2019.10.5
http://www.rusnauka.com/INFO/2016/16_EISN.htm
http://www.rusnauka.com/INFO/2016/16_EISN.htm


  

различной квалификации  Proceedings of the International Scientific and 

Practical Conference "International Trends in Science and Technology" 

April 30, 2018 International academy journal Web of Scholar ISSN 2518-
167X Poland, Warsaw: RS Global Sp. z O.O. 5(23), May 2018, Vol.2, 

стор. 39-43 Индексация - Index Copernicus, Google Scholar1. 

7 2018 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

№ 

п/п 
Вид/рік 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Монографії 
  

2 2 
 

2 
Наукові статті у 

фахових виданнях 
7 7 5 10 6 

3 у зарубіжних виданнях 4 18 18 12 
 

4 Інші видання 4 3 4 8  

5 

у наукометричних 

базах Scopus, Web of 

Science    
5 1 

6 Всього - 116 15 28 29 37 7 
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п.3.8. Дотримання норм педагогічної етики, виховання у громадян почуття власної 

гідності, громадянського обов’язку та любові до України. 

Метою організаційної та виховної роботи на факультеті фізичної культури та 

сполрту є надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей, переконань, 

стосовно української державності, формування активної громадянської і особистої 

позиції молоді у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, 

інтелектуальної, розвиненої і активної особистості. 

Пріоритетними напрямами організаційної та виховної діяльності в 2016-2020р.р. 

визначено:  

- скоординована взаємодія всіх структурних підрозділів факультету щодо 

забезпечення умов для ефективної організаційної та виховної роботи; 

- єдність навчального та виховного процесів; 

- розвиток гуманістичного мікроклімату, культури взаємовідносин, здорового 

способу життя; 

- формування творчої атмосфери; 

- підвищення ефективності інформаційно-просвітницької роботи; 

- виховання молоді з патріотичних, гуманістичних позицій; 

- удосконалення індивідуальної, виховної та профілактичної роботи зі студентами; 

- організація соціально-психологічної допомоги студентам; 

- розвиток студентського самоврядування, допомога студентським організаціям; 

- формування університетських та факультетських традицій. 

Протягом 2016-2020р.р. організаційна-виховна робота постійно проводилась за 

такими напрямами:  

1) організаційна (призначення кураторів академічних груп, організація та 

проведення екскурсії до музею історії МНУ імені В.О. Сухомлинського, організація та 

систематична робота із студентським активом та студрадою факультету, проведення 

зборів академічних груп, проведення анкетування студентів першого курсу з метою 

виявлення творчого потенціалу, обдарованих студентів, осіб з організаційними 



  

якостями та спортивними інтересами, оновлення переліку соціально-незахищених і 

пільгових категорій студентів, проведення кураторських годин та анкетування 

першокурсників з метою їх адаптації до вимог ЗВО, бесіди та консультації для батьків 

студентів з питань навчання та виховання студентів, проведення виховних годин та 

заходів зі студентами відповідно до планів роботи кураторів, забезпечення участі 

студентів у психологічних та професійно-орієнтованих тренінгах); 

2) інформаційне забезпечення організаційної та виховної роботи 

(систематичне надання інформації про факультетські заходи для висвітлення на сайті 

університету) 

3) національно-патріотичне виховання (проведення благодійних акцій, 

кураторських годин з тем «Україна - суверенна демократична держава», «Єдність 

народу України та цілісності її території», бесід про мужність і героїзм в ім’я свободи, 

незалежність та демократичність розвитку держави, повагу до державних символів, 

шанобливе ставлення до традицій українців та представників інших національностей, 

що населяють країну, благодійної акції «Герої не вмирають», заходів патріотичного 

спрямування «Пам'ятаємо, як це було», присвячених річниці Майдану, диспут 

«Героїчні сторінки історії України», патріотичної години «Патріотичне виховання 

особистості», проведення заходу «День захисника Вітчизни», кураторських годин з 

патріотичного виховання «Виховання громадянина – патріота», перегляд 

документального фільму до Дня памяті Небесної Сотні); 

4) правове виховання (проведення заходів щодо ознайомлення з Концепцією 

реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин, систематичне проведення індивідуальних бесід зі 

студентами–порушниками дисципліни, семінар з прав людини, круглий стіл «Кодекс 

доброчесності»); 

5) моральне виховання (проведення кураторських годин (Світ рівних 

можливостей), бесід, лекцій, диспутів. 

6) професійне виховання (організовано та проведено зустрічі з випускниками 

факультету, професійно-орієнтовані проєкти «Вчитель – моя професія», «Вчитель XXI 

століття», «Ярмарок професій»). 

Основними формами організаційної та виховної роботи зі студентами факультету 

були: кураторські години; заняття в студентських клубах; участь у підготовці і 

проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів, тематичних круглих столів, 

дискусійних клубів, благодійних ярмарок, спортивних змагань. 

 

 

п.3.9. Поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників кафедр згідно з 

планом роботи факультету щодо приведення кадрового складу до ліцензійних вимог.  

 



  

- кандидатських (1):  

Славітяк О.С. захист кандидатської дисертації на тему: «Удосконалення 

тренувального процесу спортсменів у бодібілдингу на основі оптимального 

застосування базових та формуючих вправ у мезоциклах підготовки» на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 

24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, який відбувся 5 червня 2018 року у 

Національному університеті фізичного виховання і спорту України. 

 

  Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу факультету 

 у 2016-2020р.р. (згідно з планом) 

П.І.П Назва Організатор Підтвердження 

Кафедра ТМФК 

Лісенчук Г.А. 

Підвищення 

кваліфікації 

19.02.18 р.-06.03.18 р. 

Національний університет фізичного 

виховання і спорту України 

Свідоцтво ПК 12СС 

02928433/049121-18 

Від 06.03.2018р. 

Лелека В.М. 

Підвищення 

кваліфікації 

17.04.17 р.- 17.05.17 р. 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі України 

Свідоцтво 

№ 56/17 

Від 29.05.2017 р. 

Литвиненко 

О.М. 

Підвищення 

кваліфікації 

Національний університет 

кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

Сертифікат №008 

Від 19.05.2016 р. 

Борецька 

Н.О. 

Підвищення 

кваліфікації 

06.04.20 р. – 06.07.20 р. 

Академія економіки та педагогіки Сертифікат 

Жигадло Г.Б. 
Підвищення 

кваліфікації 
Херсонський державний університет 

Сертифікат №82/21 

27.02.2017 р. 

Гладка О.В. 
Підвищення 

кваліфікації 

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Свідоцтво 

ПК№31193118/1733

17 

Від 28.04.2017 

Кафедра спорту 

Тіхоміров А.І. 

Міжнародне 

стажування 

07.04 – 07.05.2017 р. 

Schule für Physiotherapie 

Axel-Springer-Str. 42 10969 

Zertifikat RG: 78427 

Сертифікат 

90 годин 

RG: 78427 

Славітяк 

О.С. 

Міжнародне 

стажування 

06.04 – 06.07.2020 р. 

 

Академія економіки та педагогіки 

м. Прага (республіка Чехія) 

міжнародне стажування в рамках 

європейського освітнього проекту 

«Розвиток освіти та педагогіки як 

основа економічного і соціального 

розвитку суспільства» 

Сертифікат 

180 годин 

06 липня 2020 

Бірюк С.В. 

Міжнародне 

стажування 

06.04 – 06.07.2020 р. 

 

Академія економіки та педагогіки 

м. Прага (республіка Чехія) 

міжнародне стажування в рамках 

європейського освітнього проекту 

«Розвиток освіти та педагогіки як 

Сертифікат 

180 годин 

06 липня 2020 



  

основа економічного і соціального 

розвитку суспільства» 

Пильненький 

В.В. 

Підвищення 

кваліфікації 

28.11. – 28.12.2018р. 

Херсонський державний університет, 

сертифікат 

 

Сертифікат 

№ 53/114, 

 

Семерджян 

М.Г. 

Підвищення 

кваліфікації 

10.04. – 10.05.2017р. 

Національний університет 

кораблебудування імені  адмірала 

Макарова 

 

Сертификат 

№ 000022 

 

Войчун О.В. 2016 р. 

Аспірантура 

Національний педагогічний університет 

Імені М.П. Драгоманова 

зі спеціальності 13.00.07 «Теорія та методика 

виховання» 

наказ 

 

Графік підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

факультету у 2016-2020 н.р. 

 

п.3.11. Своєчасна видача дипломів та додатків до них.  

Протягом 2016-2020р.р. своєчасно підготовлено зведені відомості про виконання 

студентами усіх вимог навчального плану; характеристики навчально-виробничої 

діяльності випускників; рапорт про допуск студентів, які навчаються за ОС «бакалавр» 

(ДФН),   «магістр» (ДФН, ЗФН)  до підсумкової атестації тощо; заповнено шаблони 

документів про освіту; подано замовлення на дипломи та здійснено видачу дипломів 

та додатків до них.                                                                                                                                                                                                                               

п.3.12. Забезпечення прийому абітурієнтів на 1, 5 та 6 курси. 

Протягом 2016-2020р.р. проводилась профорієнтаційна робота у ЗСО міста та 

області згідно з планом та з метою популяризації спеціальностей факультету й 

залучення абітурієнтів. За допомогою засобів масової інформації створено та 
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підтримується позитивний імідж факультету (сайт факультету, телебачення, преса). 

Для вчителів та старшокласників шкіл міста щорічно організовано та проведено 

тиждень відкритих дверей на факультеті, в рамках якого було проведено відкриті 

заняття з участю студентів та старшокласників, круглий стіл, організовано зустріч 

старшокласників та студради. 

Протягом 2019-2020н.р. організовано та проведено: 

1. День відкритих дверей . 

2. Складено банк абітурієнтів (90 осіб). 

3. Підготовлено та знято відео ролик з презентацією спеціальностей факультету. 

4. Здійснюється систематична індивідуальна робота з кожним абітурієнтом з бази 

даних, створеної за результатами проведеного ЗНО у дистанційному режимі. 

5. Посилено профорієнтаційну роботу у соціальних мережах ФБ, Інстаграм. 

6. Для проведення дня відкритих дверей університету та «Онлайн-тижня професій» 

до відділу довузівської підготовлено надано фото та відео матеріали для он-лайн 

презентацій за спеціальностями факультету.  

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до виконання плану прийому за спеціальностями факультету 

у 2016-2020р.р. 

 

  
Спеціальність 

  
Рік 

  
ДЕРЖ. 

  
КОНТР. 

  
Всього 

014  Середня освіта  014.11 Фізична культура   2016 22 27 49 

2017 22 19 41 

2018 19 29 48 

2019 14 13 27 

 2020 11 8 19 

  

017 Фізична культура і спорт   

2016 25 23 48 

2017 20 6 26 

2018 13 30 43 

2019 11 17 28 

 2020 11 14 25 

 014 Середня освіта 014.11 Фізична культура  

(Магістратура) 

 

2016 7 3 10 

2017 0 10 10 

2018 0 10 10 

2019 6 4 10 



  

Графіки виконання плану прийому за спеціальностями факультету у 2016-2020 р.р. 

014.11 Середня освіта (Фзична культура) 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до відрахування студентів за 2016-2020 рр. 

 

Рік навчання 

Причина відрахування 

за порушенні умов 

контракту(несплата) 

за невиконання 

індивідуального 

навчального плану 

За власним 

бажанням 

Інші 

причини 
ВСЬОГО 

2016-2017 5 13 7 - 25 

2017-2018 4 10 6 - 20 

2018-2019 8 25 6 - 39 

2019-2020 2 7 5 2 16 

І сем.  2020-2021 1 3 6 - 10 

Всього 20 58 30 2 110 

 

Графік відрахування студентів за 2016-2020 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 3.13. Організацію та проведення практичної підготовки студентів, звітність про 

виконану роботу. Укладання угод на цільовий прийом вступників, роботу в освітніх округах і 

кластерах. 

Протягом звітного періоду усі види практик на факультеті проведено відповідно 

до графіку навчального процесу 2016-2020р.р. До відділу практик подано інформацію 

про підсумки проведення практик у 2016-2017н.р., 2017-2018н.р., 2018-2019н.р., 2019-

2020 н.р. у вигляді таблиць та розширених звітів.  Складено графіки проходження 

практик у 2020-2021 н.р. згідно з Положенням про практичну підготовку (практику) 

студентів МНУ імені В. О. Сухомлинського та графіком навчального процесу, 

визначено відповідальних осіб за організацію та проведення відповідних практик. 
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Організація та проведення практичної підготовки студентів, звітність 

 про виконану роботу    по кафедрі Спорту 

 

№ 

з/

п 

Назва закладу-партнера Вид діяльності 
ПІБ 

викладача 
Форма звіту 

Угод про 

проходження 

практик 

1 
МОК КДЮСШ № 1 м. 

Миколаєва 

Виробнича 

практика за 

профілем 

майбутньої 

роботи 

Кафедра 

спорту 

звітна 

документація 

подана у 

навчальний 

відділ 

У

Угода № 1 від 

01.09.2016 на 

період 2016 р. – 

2021р 

2 
ДЮСШ ФСТ «Динамо»       

м. Миколаєва 

Виробнича 

практика за 

профілем 

майбутньої 

роботи 

Кафедра 

спорту 

звітна 

документація 

подана у 

навчальний 

відділ 

Угода № 2 від 

01.09.2016 на 

період 2016 р. – 

2021р 

 

Організація та проведення практичної підготовки студентів, звітність 

 про виконану роботу  по кафедрі ТМФК 

№ 

з/п 
Назва закладу-партнера Вид діяльності 

ПІБ 

викладача 
Форма звіту 

Обсяг 

фінансування 

1. 

ЗОШ№22, ЗОШ№42, 

ЗОШ№10, ЗОШ№12, 

ЗОШ №20, ЗОШ №53, 

ЗОШ №51, ЗОШ №32,  

гімназія №4, 

Муніципальний 

колегіум,  

навчальна, 

виробнича 

практика 

 кафедра 

теорії та 

методики 

фізичної 

культури 

звітна 

документація 

подана у 

навчальний 

відділ 

згідно з 

договором 

2 

Миколаївський 

національний 

університет ім.В.О. 

Сухомлинського 

стажувальна 

практика 

кафедра 

теорії та 

методики 

фізичної 

культури 

звітна 

документація 

подана у 

навчальний 

відділ 

згідно з 

договором 

 

п.3.14. Сприяння працевлаштуванню випускників, зв’язки з роботодавцями, 

профорієнтаційну роботу серед населення з метою виконання державного замовлення на 

підготовку фахівців і випуску. Організація врахування побажань студентів щодо варіативної 

частини навчального плану (лютий березень) згідно з Положенням. 

 

Протягом 2016-2018р.р. опитування студентів щодо вибіркових дисциплін 

здійснювалось шляхом проведення зборів академічних груп. У 2019р.та 2020р. 

опитування серед студентів щодо варіативної частини навчального плану відбувається 

шляхом он-лайн голосування на офіційному сайті університету.  З метою врахування 

побажань студентів на 2020-2021н.р. до навчальних планів спеціальностей факультету 



  

включено навчальні дисципліни: «Методи відновлення працездатності у фізичній 

культурі і спорті», «Адаптивне фізичне виховання», «Функціональне тренування», 

«Оздоровча ходьба, біг», «Спортивні споруди та обладнання», «Технологія тестування 

рухових здібностей», «Боротьба та методика викладання», «Контроль і управління 

спортивною підготовкою», «Силовий фітнес», «Методика проведення секційних 

занять з настільного тенісу», «Бадмінтон», «Методика проведення секційних занять зі 

спортивних ігор», «Самбо», «Управління та менеджмент у сфері фізичного виховання 

та спорту». 

 

п.3.15. Залучення студентів до виконання наукових досліджень, передбачених 

тематичним планом НДР кафедр та, відповідно, Університету. 

 

 На кафедрі спорту та ТМФК приділялась увага науково-дослідницькій 

діяльності студентів. У 2016-2020 р. р. робота на кафедрам була спрямована на 

створення умов для виявлення  і  розвитку  студентами  своїх  наукових  здібностей  та  

інтересів, а також їх участі у виконанні науково-дослідних робіт, що виконуються на 

кафедрі.  

Науково-дослідна робота студентів здійснюється за такими напрямками: участь 

студентів у НДРС, зокрема міжнародні, всеукраїнські студентські конференції, 

семінари; студентські наукові публікації. 

На кафедрах функціонують студентські наукові гуртки:  науково-практичний 

гурток з біомеханіки (аналіз техніки фізичних вправ) кер. Славітяк О.С, науково-

практичний гурток з фізичної культури кер. Семерджян М.Г., «Розробка та 

експериментальне обґрунтування побудови варіативних тренувальних макроциклів 

студентів спортсменів в ациклічних видах спорту» кер. Бірюк С.В. Підготовлені 

виступи та публікації студентів у вітчизняних виданнях. 

 

– здійснено нульовий (попередній) контроль якості знань студентів першого курсу  

з фахових дисциплін за спеціальностями факультету на початку навчання в 

університеті з метою виявлення рівня підготовки, необхідного для засвоєння 

конкретної дисципліни та надання практичної індивідуальної допомоги студентам у 

набутті необхідних знань. За результатами контролю зроблено його детальний аналіз, 

який розглянуто на засіданнях кафедр, навчально-методичної комісії факультету, 

вченої ради факультету та доведено до відома Внутрішньої агенції з якості освіти 

університету і навчальної частини; 

–  протягом кожного навчального року проведено поточний (ректорський та під 

час аудиторних занять) контроль у письмовій формі та у формі тестування (II,III 

курси) для визначення рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти, 



  

контролювання якості освітнього процесу та удосконалення критеріїв оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти; 

–  систематично викладачами проводився проміжний контроль якості знань 

студентів після вивчення логічно завершеної частини навчальної дисципліни 

(кредиту). Проведення цього виду контролю на спеціальностях визначалася обсягом 

кредитів відповідних дисциплін протягом навчального семестру (року); 

–  щоріно здійснюється анкетування студентів першого курсу щодо очікувань від 

навчання та перших вражень від занять. Узагальнено та обговорено результати 

анкетування першокурсників; 

–  складено та затверджено графіки проведення відкритих лекцій, контролю за 

взаємовідвідуванням викладачами навчальних занять та перевірки якості аудиторних 

занять завідувачами кафедр; 

–  розроблено загальні, за спеціальностями та дисциплінами критерії оцінювання 

якості знань студентів. Проведено моніторинг та звітування на вченій раді факультету 

про якість надання освітніх послуг на усіх спеціальностях факультету, їх відповідність 

до формування конкурентоспроможного фахівця європейського зразка; 

–  проведено формування вибіркової частини навчальних планів у відповідності до 

потреб студентів (підтверджується протоколами засідань академічних груп) та 

роботодавців (листи погодження освітніх програм за спеціальностями); 

–  зібрано матеріал для створення бази даних випускників (рік закінчення, 

спеціальність, місце роботи, посада),  налагодження системи зворотного зв’язку з 

випускниками та роботодавцями; 

–  проаналізовано наявність в електронному та друкованому вигляді навчально-

методичного забезпечення дисциплін на кафедрах факультету; 

–  перевірено дотримання викладачами єдиних вимог до укладання навчально-

методичних матеріалів; 

–  упроваджено в навчальний процес викладачами факультету інноваційні методи 

навчання (проблемні лекції та аналітичні огляди) із використанням мультимедійних 

технологій; 

–  проаналізовано роботу викладачів з навчальної, методичної, науково-дослідної 

та організаційно-виховної роботи протягом кожного навчального року; 

–  систематично здійснюється аналіз результатів зимової та літньої заліково-

екзаменаційних сесій на денній та заочній формах навчання;  

–  здійснено контроль за складанням (оновленням, вдосконаленням) тестових 

завдань контролю знань студентів заочної форми навчання та тестів для вступних 

випробувань з підготовки студентів за ОС «бакалавр», ОС «магістр»; 

–  забезпечено в межах повноважень роботи Внутрішньої агенції проведення 

заходів щодо запобігання корупції, здійснено контроль за їхнім виконанням; 



  

–  упроваджено систему оцінювання навчальних досягнень студентів відповідно 

до запропонованих критеріїв та переліку навчальних досягнень для одержання 

відповідної оцінки (самостійна робота, колоквіум, презентація  т.д.). Для унормування 

єдиних по факультету критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів (та 

відповідного занесення балів у журнал) задля забезпечення об’єктивної оцінки 

поточного стану та оптимального його розвитку у кожного студента проведено 

відкрите професійне обговорення на вченій раді факультету проблеми оцінювання 

студентів; 

–  для забезпечення об’єктивності оцінювання знань студентів та контролю за 

якістю підготовки фахівців продовжено практику складання іспитів у письмовій 

формі, з наданням відповідного протоколу зарахування балів та ректорського 

контролю рівня залишкових знань студентів; 

–  забезпечено оприлюднення результатів оцінювання знань студентів шляхом 

розміщення інформації про рейтинг студентів за результатами екзаменаційних сесій на 

дошці об’яв та сайті факультету. 

Контрольні заходи, що проведено на факультеті спрямовані на визначення 

відповідності рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних 

документів щодо вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування навчального 

процесу. 

Отже, на факультеті протягом 2016-2020р.р. використовувались такі види 

контролю як попередній, поточний, проміжний та підсумковий. 

Попередній контроль якості знань проводився на початку навчального року з 

фахових дисциплін за спеціальностями факультету та за завданнями, які відповідають 

програмі дисципліни з метою виявлення рівня підготовки, необхідного для засвоєння 

конкретної дисципліни та надання практичної індивідуальної допомоги студентам у 

набутті необхідних знань, коригуванні навчального процесу. За результатами 

контролю зроблено його детальний аналіз, який розглянуто на засіданнях кафедр, 

навчально-методичній комісії факультету, вченої ради факультету та доведено до 

навчальної частини. Нульовий зріз знань є формою попереднього контролю з 

моніторингом рівня знань студентів протягом всього періоду опанування фахових 

компетенцій за визначеною спеціальністю. 

Поточний контроль якості знань проводився викладачами на всіх видах 

аудиторних занять. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня 

підготовки студентів за визначеною темою. Основна мета поточного контролю – 

забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами, управління 

навчальною мотивацією студентів. Інформація, що була одержана при поточному 

контролі, використовувалася як викладачем – для коригування методів і засобів 

навчання, так і студентами – для планування самостійної роботи. Поточний контроль 



  

на спеціальностях проводився у формі усного опитування, письмового експрес-

контролю, виступів студентів при обговоренні теоретичних питань, а також у формі 

тестування. Форми проведення поточного контролю та критерії оцінювання рівня 

знань визначені відповідною кафедрою. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) була основною інформацією для визначення підсумкової оцінки (суми 

балів) з дисципліни. 

Проміжний контроль якості знань передбачав контроль знань студентів після 

вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни (кредиту). 

Частота проведення цього виду контролю визначалася обсягом кредитів протягом 

навчального семестру і регламентується графіком контролю за самостійною роботою 

студентів. 

Підсумковий контроль якості знань здійснювався на проміжних або заключному 

етапах навчання студентів певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Він включав: 

– семестровий контроль (який проводився відповідно до навчального плану у вигляді 

семестрового екзамену або заліку в терміни, встановлені графіком навчального 

процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою 

дисципліни). Форма проведення семестрового контролю (усна, письмова, 

комбінована, тестування тощо), зміст і структура екзаменаційних білетів 

(контрольних та тестових завдань), критерії оцінювання визначаються рішенням 

відповідної кафедри та зазначаються у робочій програмі навчальної дисципліни й 

доводяться до відома студентів на першому занятті. Вагомість підсумкового 

контролю з кожної дисципліни у разі іспиту становить не менше 60% від 

поточного, решта 40% визначаються результатами письмового іспиту у вигляді 

тестів. 

– підсумкову атестацію студентів (що почала провадиться на факультеті державними 

екзаменаційними комісіями відповідних спеціальностей після виконання програми 

підготовки за певним освітнім рівнем. Основним завданням підсумкової атестації є 

встановлення відповідності рівня якості підготовки випускників вимогам 

стандартів вищої освіти. 

Результати означених видів контролю якості освіти фіксувалися у рейтингових 

відомостях студентів факультету та надали змогу виявити рівень успішності навчання 

студентів, засвоєння ними фахових знань, прослідкувати зміни протягом навчального 

року та всього періоду навчання (відображають накопичення результатів протягом 4-х 

років навчання студента, включаючи результати ЗНО та ректорські контрольні 

роботи). За результатами рейтингових відомостей автоматично побудована зведена 

відомість по кожному студенту та по кожній групі, яка дає змогу зробити відповідні 

висновки щодо кількісно-якісних характеристик та відкоригувати навчальний процес. 

                                       



  

Працевлаштування студентів 2018 рік 

                                                             Фізична культура 

 ПІБ Місце роботи 

1.  Біла Надія Миколаївна  декретна відпустка 

2.  Богатюк Юлія Сергіївна менеджер фірма «Тойота» 

3.  Бойко Антон Олегович ЗОШ Миколаїв 

4.  Вансач Артем Віталійович військовослужбовець ЗСУ 

5.  Васинович Вадим Ігорович за кордоном 

6.  Гончаренко Артем Олександрович національна поліція Херсон 

7.  Гуров Олександр Євгенійович за кордоном 

8.  Діденко Аліна Вікторівна декретна відпустка 

9.  Євич Павло Сергійович магазин техніки 

10.  Кельбас Катерина Олександрівна за кордоном 

11.  Клишкіна Анастасія Сергіївна тренер, палац  спорту «Зоря» 

12.  Кобилінський Євгеній Андрійович безробітний 

13.  Ковальчук Олена Василівна МНУ ім. В.О.Сухомлинського 

14.  Козирева Ірина Сергіївна безробітна 

15.  Колодій  Вадим Сергійович за кордоном 

16.  Красноноженко Віталій 

Андрійович 

безробітний 

17.  Кузьмін Анатолій Ігорович ООО НГЗ  металург 

18.  Легенька Юлія Олександрівна безробітна 

19.  Литвин Ілля Олександрович за кордоном 

20.  Лісачов Віталій Євгенович ЗОШ № 26 Миколаїв 

21.  Манасарян Дмитро Станіславович менеджер з продажу спорт.облад. 

22.  Мацак Олег Миколайович за кордоном 

23.  Ніколаєнко Євгеній Валерійович Нова пошта 

24.  Пугач  Юлія Сергіївна  тренер Херсон 

25.  Романчук Ірина Валентинівна національна поліція 

26.  Саламанюк Юлія Володимирівна ЗОШ № 46  Миколаїв 

27.  Сиваєв Денис Вікторович за кордоном 

28.  Сиротюк Дмитро Андрійович за кордоном 

29.  Страпачук Юрій Васильович підприємець Київ 

30.  Ткаченко Олександр Сергійович таксист  Миколаїв 

31.  Трегубенко Валерій Сергійович за кордоном 

32.  Фанок Владислав Євгенійович автосалон «Автоподіум»  Миколаїв 

33.  Фортуна Дмитро Юрійович безробітний 

34.  Хлюстін Анатолій Русланович тренер СДЮСШОР  Южноукраїнськ 

35.  Чайніков Владислав 

Олександрович 

безробітний 

36.  Черенков Андрій Григорович менеджер фірма Строй-хауз 



  

37.  Чолаку Андрій Валерійович меблева фірма «Мебельторг» 

Спорт 

1 Гніздюк Станіслав Вікторович безробітний 

2 Козіцька Анастасія Олексіївна кафе «Наполеон» кондитер 

3 Мельниченко Анатолій Сергійович менеджер 

4 Романова Крістіна Юріївна за кордоном 

5 Сахарова Вікторія Валентинівна Академія творчості , вчитель 

6 Шелестюк Діана Володимирівна тренер СДЮСШОР Миколаїв 

 Працевлаштовані  27 

 Не працюють  16 

випуск 2019 року 

Напрям підготовки : 6.010201 Фізичне виховання 

№ ПІП Місце роботи 

1.  Бурлака Я.О. безробітна 

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. Дільничий офіцер поліції ГУНП в Херсонській 

обл.. 

8.  Сорочан М.С. Патрульна поліція 

9.  Товсточуб Т.О. Студент магістратури ДФН 

10.  Урба В.В. Студентка магістратури ДФН 

11.  Шмундер Анна Сергіївна безробітна 

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 

Напрям підготовки : 6.010202  Спорт 

№ ПІП Місце роботи 

1 Бердник Кирило 

Олександрович 

фітнес-тренер  Миколаїв 

2 Бугаєнко Євген 

Валерійович 

за кордоном 

3 Зозуля Олександр 

Михайлович 

за кордоном 

4 Коваль Андрій 

Русланович 

безробітний 

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 

безробітний 



  

13 Урсуленко Артур 

Сергійович 

безробітний 

14 Чайка – Александрова 

Ольга Сергіївна 

ДЮСШ с Щербані, тренер 

 Працевлаштовані 34 

 Не працюють 11 

Магістратура - 2019 рік 

№ 

п/п 
ПІБ 

Вже працює (назва 

підприємства, 

посада) 

Куди планує 

працевлаштуватися (місце, 

посада) 

2. 
Галіба Валентина  

Олександрівна 
не працює безробітна 

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 

МНУ ім.. В.О. 

Сухомлинської 

Секретар 

факультету фізичної 

культури та спорту 

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 безробітна 

10. 
Шелестюк Діана 

Володимирівна 

Міністерство Молоді 

та спорту 

спортсмен- 

Міністерство Молоді та 

спорту 

спортсмен- інструктор 



  

Працевлаштування випускників 2020 року, 

за державним замовленням 413 група 

ПІП Спеціальність Місце роботи Телефон 

1. Анікін Іван Сергійович 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

Цент АТБ 0964158973 

2. Березовський 

В’ячеслав 

Станіславович 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

Магістратура 

університет ім. В.О. 

Сухомлинського 

0676497439 

3. Блищик Анастасія 

Анатоліївна 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

Фотограф 0660365236 

4. Вакарь Олександр 014 Середня Національна поліція. 0995563282 

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 безробітна 

14 Козирева Ірина Сергіївна не визначилася безробітна 

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 

Харківського 

національного 

університету 

повітряних сил 

України. 

Начальник фізичної 

підготовки 

Харківського національного 

університету повітряних сил 

України. 

Начальник фізичної 

підготовки 

 Працевлаштовані  14 

 Не працюють  4 



  

Анатолійович освіта 

014.11 Фізична 

культура 

5. Васильєв Олександр 

Олегович 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

магістратура МНУ 

ім..В.О.Сухомлинського 
0950853698 

6. Данілов Віктор 

Вікторович 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

тренер фітнес зал 0986795357 

7. Діденко Ростислав 

Юрійович 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

магістратура ЧНУ ім. 

П.Могили 
0637147938 

8. Дорошенко Олена 

Миколаївна 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

 0685829698 

9. Кирилова Наталія 

Олександрівна 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

Фітнес тренер 0958751709 

10. Кудельський Борис 

Анатолійович 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

Магістратура 

університет ім. В.О. 

Сухомлинського 

0637152931 

11. Мануйленко Едуард  

Сергійович 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

Нова пошта 0666782386 

12. Пшенична Надія 

Сергіївна 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

Магістратура 

університет ім. В.О. 

Сухомлинського 

0500571503 

13. Рульов Антон  

Костянтинович 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

безробітний 0663578675 

14. Самощук Анастасія 

Василівна 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

Магістратура 

університет ім. В.О. 

Сухомлинського 

0931493663 



  

15. Ткаченко Христина 

Сергіївна 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

магістратура ЧНУ ім. 

П.Могили 
0688913363 

16. Черненко Валерій 

Олександрович 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

Магістратура 

університет ім. В.О. 

Сухомлинського 

0634184712 

17. Яворська Наталія 

Юріївна 

014 Середня 

освіта 

014.11 Фізична 

культура 

Вчитель ФК ЗОШ 0960920158 

443 група 

№ ПІБ Спеціальність 
Місце роботи 

 
Телефон 

1 
Зборовський Андрій 

Андрійович 

014 Середня 

освіта 014.11 

Фізична 

культура та 

захист 

Вітчизни 

Магістратура МНУ 

ім.В.О.Сухомлинського. 
0664571002 

2 
Кошовий  Олександр 

Вадимович 

014 Середня 

освіта 014.11 

Фізична 

культура та 

захист 

Вітчизни 

За кордоном 0974345492 

3 
Нечипоренко Едуард  

Володимирович 

014 Середня 

освіта 014.11 

Фізична 

культура та 

захист 

Вітчизни 

ЗСУ 0677518920 

4 
Савко Ігор  

Андрійович 

014 Середня 

освіта 014.11 

Фізична 

культура та 

захист 

Вітчизни 

Магістратура МНУ 

ім.В.О.Сухомлинського. 
0684058430 

5 
Соловйова  Тетяна  

Олегівна 

014 Середня 

освіта 014.11 

Фізична 

культура та 

Білокриницька  ЗОШ  

Херсонської області 
0962637895 



  

захист 

Вітчизни 

6 
Степанов Артем 

Сергійович 

014 Середня 

освіта 014.11 

Фізична 

культура та 

захист 

Вітчизни 

Магістратура МНУ 

ім.В.О.Сухомлинського. 
0978431193 

7 
Шевченко Ростислав 

Едуардович 

014 Середня 

освіта 014.11 

Фізична 

культура та 

захист 

Вітчизни 

ЗСУ 0982896216 

433 група 

№ 

з/п 
ПІП Спеціальність Місце роботи Телефон 

1 
Дорогий Сергій 

Олегович 

017 Фізична 

культура і спорт 

Планує вступати 

в магістратуру 

ЧНУ ім. Петра 

Могили 

0990543466 

2 
Клинцова Марія 

Андріївна 

017 Фізична 

культура і спорт 
- 0939103513 

3 
Кравченко Дмитро 

Сергійович 

017 Фізична 

культура і спорт 

Планує вступати 

в магістратуру 

ЧДУ ім. Петра 

Могили 

0509829760 

4 
Кравченко Павло 

Володимирович 

017 Фізична 

культура і спорт 
- 0933011211 

5 
Рибалко Катерина 

Андріївна 

017 Фізична 

культура і спорт 
- 0954935865 

6 
Рябокінь Лілія 

Костянтинівна 

017 Фізична 

культура і спорт 

магістратура 

НУК ім. 

Макарова 

0983515138 

7 
Рябокінь Олексій 

Володимирович 

017 Фізична 

культура і спорт 
- 0983515138 

8 
Свечинська 

Анастасія Олегівна 

017 Фізична 

культура і спорт 

Працює тренером 

в ДЮСШ 3 

(художня 

гімнастика) 

0990642720 

9 

Спільний 

Володимир 

Миколайович 

017 Фізична 

культура і спорт 
Тренер 0993905573 



  

10 
Чабанов Владислав 

Володимирович 

017 Фізична 

культура і спорт 

Працює тренером 

в футбольній 

школі ЛІДЕР 

0662838698 

11 
Шинкарьов Роман 

Олександрович 

017 Фізична 

культура і спорт 

Планує вступати 

в магістратуру 

ЧДУ ім. Петра 

Могили 

0972746881 

12 
Каневський Юрій 

Михайлович 

017 Фізична 

культура і спорт 
ЗСУ 0661455279 

13 
Івасюк Ганна 

Сергіївна 

017 Фізична 

культура і спорт 

Тогр.цент 

Спортмасйстер 
0507290621 

14 
Торчанський 

Анатолій Юрійович 

017 Фізична 

культура і спорт 
безробітний 0958453331 

15 
Різак Євген 

Євгенович 

017 Фізична 

культура і спорт 
безробітний 0663776799 

16 
Смаль Руслан 

Ігорович 

017 Фізична 

культура і спорт 

магазин 

Фокстрот 
0676631760 

Магістратура - 2019 рік 

1 
Кухарик Олег 

Володимирович 

014 Середня освіта 

014.11 Фізична 

культура 

Міністерство 

Молоді та спорту 

спортсмен- 

інструктор 

0632696337 

2 
Шелестюк Діана 

Володимирівна 

014 Середня освіта 

014.11 Фізична 

культура 

Міністерство 

Молоді та спорту 

спортсмен- 

інструктор 

0509783563 

3  

014 Середня освіта 

014.11 Фізична 

культура 

Міністерство 

Молоді та спорту 

спортсмен- 

інструктор 

0937449015 

 



  

Графік працевлаштування 

студентів факультету фізичної культури та спорту 

 

Декан факультету фізичної культури та спорту                               Г.Б. Жигадло 
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