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Звіт про роботу кафедри  

теорії і методики фізичного виховання 

за 2018-2019 навчальний рік 

 

І Загальна інформація про кафедру 

 

1.1. Інформація про: 

 кількісний склад науково-педагогічних працівників кафедри, у тому 

числі про кількість/частку науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями та вченими званнями, зокрема: 

 
Кількісний склад науково-педагогічних працівників кафедри 

з науковими ступенями та вченими званнями 

 

Кількісний склад науково-

педагогічних працівників 

кафедри 

з них: 

кандидат наук, доцент 

 % 

доктор наук, професор  

% 

за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
12 (штатних 11) 45,5 18,2 

які працюють за сумісництвом 

1   

 

 кількісний склад науково-педагогічних працівників кафедри, які 

працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) та за 

сумісництвом, за посадами, зокрема: 

 

Кількісний склад науково-педагогічних працівників кафедри, які 

працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) та 

за сумісництвом, за посадами 
 

Кількісний склад 

науково-педагогічних 

працівників кафедри 

з них: 

професор доцент старший 

викладач 

асистент лаборант 

за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

12 (штатних 11) 2 3 2 7 4 

які працюють за сумісництвом 

1    1  

 

 інформація про науково-педагогічних працівників, яким у звітному році 

присуджено науковий ступінь доктора/кандидата наук або присвоєно вчене 

звання професора/доцента, та якими отримано документ про другу вищу 

освіту. 

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 

з них: 

професор доцент  кандидат 

наук 

доктор наук 
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за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

- - - - - 

які працюють за сумісництвом 

- - - -  

 

1.2. Охарактеризувати роботу кафедри щодо: 

  поліпшення якісного складу науково-педагогічних кадрів (підготовка 

кадрів вищої кваліфікації, навчання в аспірантурі/докторантурі). 

З 1 червня 2018 року кафедру очолює кандидат наук з фізичного виховання 

та спорту, доцент Юрчишин Ю. В. 

До складу кафедри  входить 11 науково-педагогічних працівників. Серед 

них: доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Єдинак Г. А., 

доктор педагогічних наук, професор  Чобітько М. Г., кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент Мисів В. М., кандидат педагогічних наук, доцент 

Бабюк С. М.,  кандидат педагогічних наук, старший викладач Боднар А. О., 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач 

Чистякова М. О., старший викладач Марчук В. М., асистенти Марчук Д. В., 

Погребняк Т. М., Потапчук С. М. 

Аналіз якісного складу науково-педагогічних працівників, свідчить про те, 

що викладачі мають високий рівень професійної компетентності: 2 науково-

педагогічних працівника має науковий ступінь доктора наук, професора, 3 

викладачів мають науковий ступінь кандидата наук та вчене звання доцента, 2 – 

кандидати наук. 

Усі викладачі мають базову освіту, яка відповідає їх науково-педагогічній 

кваліфікації. Кафедра бере активну участь у науково-практичних конференціях 

(в тому числі міжнародних), які проводяться як на базі університету, так і на 

базі закладів вищої освіти  України.  

- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, у 

тому числі стажування в закордонних навчальних закладах або наукових 

установах. 

Варто зазначити, що науково-педагогічні працівники постійно проходять 

стажування, мають науково-методичні праці, які відповідають дисциплінам, що 

вони викладають. Викладачі кафедри підвищують рівень професійної 

компетентності шляхом самоосвіти,  а також беруть участь у роботі наукових 

конференцій різного рівня, роботі наукових та методичних семінарів кафедри. 

Згідно  уточненого плану-графіка підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету на 2018-2019 навчальний рік 

стажування пройшли наступні науково-педагогічні працівники: 

 доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор 

Єдинак Г.А., з 16 жовтня 2018 по 16 листопада 2018, на базі 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

(кафедра теоретичних основ і методики фізичного виховання); з 9 

листопада по 15 лютого 2018 року пройшов стажування в 
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Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша 

(м. Ченхстохово). 

На нашій кафедрі підвищення кваліфікації (стажування) у 2018-2019 

навчальному році пройшли науково-педагогічні працівники інших вузів:  

 з 02 травня по 03 червня 2019 року на кафедрі теорії і методики 

фізичного виховання проходив стажування Боднар Я.Б., кандидат 

наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри 

теоретичних основ і методики фізичного виховання 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. 

 з 01 лютого 2019 по 28 лютого 2019 року кафедрі теорії і методики 

фізичного виховання проходила стажування Чернишенко Т.М., 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики 

спорту Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. 
 

 

 

1.3. Аналіз стану виконання навчального навантаження кафедрою 

 

Стан виконання навчального навантаження  

у 2018-2019 навчальному році 
 

Види навчальної роботи Заплановано Фактично 

виконано 

Читання лекцій 840 840 

Проведення практичних  занять 5026 5026 

Проведення лабораторних занять 0 0 

Проведення семінарських  занять 0 0 

Проведення індивідуальних занять 0 0 

Проведення консультацій з навчальних дисциплін  

упродовж семестру 

579 

 

579 

 

Проведення екзаменаційних консультацій 104 104 

Керівництво і приймання курсових проектів (робіт) 312 312 

Проведення семестрових екзаменів 217 217 

Керівництво, консультування, рецензування та 

проведення захисту дипломних проектів (робіт) 

312 312 

Керівництво практикою 195 195 

Проведення атестації здобувачів вищої освіти у 

формі екзаменів 

64 64 

Керівництво аспірантами, здобувачами 0 0 

Наукове консультування докторантів 0 0 

Всього: 8069 8069 

 

 

- охарактеризувати стан виконання індивідуальних планів роботи 

викладача та її обліку. 

Індивідуальні плани роботи викладачів виконані як в частині реалізації 
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навчального навантаження, так і в планах з методичної, наукової, організаційної 

та виховної видів робіт. 

 

1.4. Оцінити якість та своєчасність ведення науково-педагогічними 

працівниками кафедри облікової документації: журналів обліку роботи 

академічних груп студентів, консультацій, відомостей  обліку успішності 

студентів 

 

Облікова документація ведеться відповідно до заданих термінів. Викладачі 

кафедри систематично ведуть облікову документацію: журнал реєстрації 

проведення індивідуальної роботи та консультацій зі студентами з навчальних 

дисциплін, журнал взаємних і контрольних відвідувань занять науково-

педагогічних (педагогічних) працівників; журнал проведення та контролю за 

самостійною роботою  студентів факультету фізичної культури  із навчальних 

дисциплін. 

 

1.5. Назвати важливі питання, які розглядалися на засіданнях 

кафедри. Звернути увагу на обговорення кафедрою ухвал вченої ради 

університету, факультету та ректорату 

 

На засіданнях кафедри, що проходили кожного місяця поточного 

навчального року предметом обговорення були такі важливі питання: 

 Про дотримання нормативів під час проведення розрахунків навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників, затвердження їх 

навчального навантаження та організація навчального-виховного й 

тренувального процесу у 2018-2019 н.р. 

 Затвердження плану роботи кафедри й індивідуальних планів роботи 

викладачів та її обліку на 2018-2019 н.р. 

 Затвердження списків груп СПВ з видів спорту кафедри та 

індивідуального графіку занять студентів-спортсменів на 2018-2019 

навчальний рік. 

 Затвердження тематики, виконавців, наукових керівників та рецензентів 

випускових кваліфікаційних робіт на 2018-2019 н. р. 

 Затвердження плану роботи студентських наукових гуртків на 2018-2019 

навчальний рік 

 Стан впровадження АСУ «ВНЗ» та перспективи покращення роботи 

кафедри 

 Затвердження НМК навчальних дисциплін, наскрізної і робочих програм 

практик, графіку практик на факультеті фізичної культури у 2017-18 н.р. 

 Затвердження основних документів спортивно-масової роботи та роботи 

груп СПВ 

 Питання результатів науково-дослідної роботи  

 Затвердження планів виховної роботи в академічних кураторських групах 

3-го курсу та групах СПВ кафедри 
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 Інформування членів кафедри про Закон України «Про освіту» від 

05.09.2017 року. 

 Стан висвітлення діяльності кафедри на сайті факультету, сайті кафедри 

та в засобах масової інформації 

 Щодо питання реалізації Річної програми заходів кафедри щодо 

виконання міжнародної угоди про співпрацю із зарубіжними ВНЗ 

 Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) та затвердження 

індивідуального плану кваліфікації (стажування) викладачів кафедри   

 Кадрові питання 

 Про стан трудової дисципліни науково-педагогічних працівників та 

навчально-допоміжного персоналу кафедри. 

 Представлення дисциплін кафедри спорту і спортивних ігор у 

зовнішньому динамічному середовищі Moodle. 

 Результати семестрового контролю з навчальних дисциплін кафедри на 

денній та заочній формах навчання і їх відповідність нормативним 

вимогам 

 Про виконання плану профорієнтаційної роботи на кафедрі серед 

учнівської молоді 

 Попередній захист дипломних робіт магістрами спеціальності 014 

Середня освіта (Фізична культура) денної та заочної форми навчання 

 Про нормативно-методичне забезпечення дотримання студентами правил 

техніки безпеки та пожежної охорони на виробничій (педагогічній) 

практиці, в аудиторіях та спортивному залі кафедри 

 Результати роботи комісій кафедри по захисту практик 

 Прикріплення на стажування на кафедрі науково-педагогічних 

працівників ВНЗ України 

 Про організацію і проведення І етапу олімпіади з предметів кафедри у 

2019 р. та підготовка до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з «Фізичного 

виховання» тощо. 

 

Протягом року обговорювали ухвали вченої ради факультету та вченої ради 

університету, які стосувались роботи науково-педагогічних працівників 

кафедри, зокрема: формування комплексів навчально-методичного забезпечення 

дисциплін, які викладаються на кафедрі; шляхи покращення якості підготовки 

фахівців; активізація роботи з написання та публікації навчально-методичних 

посібників і методичних рекомендацій; розміщення в MOODLE комплексів 

навчально-методичного забезпечення; результати ректорського контролю рівня 

залишкових знань студентів з навчальних дисциплін; аналіз результатів 

екзаменаційної сесії; забезпечення функціонування системи ректорського 

контролю в MOODLE тощо. 

 

ІІ Організація освітнього процесу та якість підготовки фахівців 

 

2.1. Охарактеризувати організацію освітнього процесу, зокрема: 
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В організації навчального процесу кафедра керувалась «Положенням про 

організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі», 

затвердженим Міністерством освіти і науки України, іншими нормативними 

актами, що передбачені законодавством України. Базовими документами з 

організації навчального процесу кафедри є: навчальний план, навчальні 

програми з дисциплін, план роботи кафедри, робочі навчальні програми, 

розрахунок годин, графік проходження навчального матеріалу і контролю за 

його засвоєнням, розклад занять, графік контролю за навчальним процесом, 

графік взаємовідвідувань. 

 проаналізувати стан виконання навчальних планів підготовки 

фахівців і програм навчальних дисциплін 

З урахуванням змін та доповнень в навчальних планах на кафедрі був 

виконаний розрахунок годин педагогічного навантаження викладачів, складені 

індивідуальні плани, плани роботи кафедри, графіки консультацій, 

взаємовідвідування відкритих занять, розклади роботи груп СПВ, була 

розроблена тематика курсових робіт, плани підготовки дипломних робіт для 

магістрів. 

 назвати інноваційні технології та методи навчання, які 

використовувалися в освітньому процесі 

Використання комп’ютерних програм створює передумови для активного 

впровадження інноваційних технологій. Використовується хмарне середовище 

Google, де створено безкоштовний мережевий офісний пакет, що включає 

текстовий, табличний редактор і службу для створення презентацій. Документи 

і таблиці, що створюються користувачем, зберігаються на сервері Google, або 

можуть бути збережені у файл. Це одна з ключових переваг програми, оскільки 

доступ до введених даних може здійснюватися з будь-якого комп’ютера, 

під’єднаного до мережі Інтернет. Ефективність і доцільність застосування тесту 

в університетському навчальному процесі визначається не економічними, а 

дидактичними перевагами автоматизованих систем: можливістю реалізації 

індивідуального підходу до кожного студента, високою оперативністю й 

інформативністю результатів діагностики.  

Під час навчального процесу викладачами кафедри використовувались: 

поетапна організація системи навчання, тренінгові засоби, інформаційно-

комп’ютерні технології проведення лекційних та практичних занять, діалогово-

комунікаційні засоби навчання, методи, які забезпечують формування дієво-

практичної сфери умінь студентів. В організації навчання за допомогою 

інноваційних пошуків науково-педагогічними працівниками здійснювався 

вибір актуальної науково-педагогічної теми, чітке формулювання мети і 

завдань творчої діяльності як усього колективу, так і кожного педагога зокрема, 

оптимальний розподіл і корпорація праці. 

 зазначити навчальні дисципліни, на навчальних заняттях з яких 

активно використовувалося мультимедійне обладнання 

Оздоровча фізична культура різних верств населення, Теорія і технології 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності, Організація і методика оздоровчої 
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фізичної культури, Вступ до спеціальності, Історія фізичної культури, Теорія і 

методика фізичного виховання, Олімпійський та професійний спорт, Методика 

викладання фізичної культури в старших класах ЗНЗ, Методика викладання 

фізичного виховання у вищій школі, Менеджмент і маркетинг у галузі фізичної 

культури і спорту, Теорія і методика викладання гімнастики тощо. 

 

2.2. Охарактеризувати систему контролю за якістю підготовки 

фахівців, зокрема: 

 

 проаналізувати результати проведення вхідного контролю рівня 

навчальних досягнень студентів 

Важливою умовою якісної підготовки фахівців є високий рівень 

навчальної дисципліни студентів, організація дієвого вхідного і постійного 

контролю рівня навчальних досягнень студентів, за відвідуванням студентами 

занять, проведення індивідуальної роботи з тими з них, хто має пропуски і 

незадовільні оцінки за наслідками поточного і підсумкового контролю.  

Викладачами кафедри розроблені модульні контрольні роботи для 

проведення перевірки знань студентів згідно залікових модулів навчальних 

дисциплін, пакети ректорського контролю та пакети ККР з навчальних 

дисциплін кафедри. Контроль за успішною реалізацією навчального плану 

здійснюється через проведення модульних контрольних робіт, які передбачені 

робочою навчальною програмою, складання семестрових заліків та екзаменів з 

дисциплін кафедри. 

 назвати заходи, які проводяться щодо усунення прогалин у знаннях 

першокурсників 

Куратори академічних груп та науково-педагогічні працівники для 

усунення прогалин студентів-першокурсників проводять з ними навчальні 

бесіди, додаткові консультації та дають рекомендації щодо вирішення тих чи 

інших завдань. Під час практичних та семінарських занять викладачі 

диференціюють завдання та здійснюють оцінювання відповідно до розумових 

здібностей студентів.  

Контроль за відвідуванням занять здійснюється таким чином: 

1. Студенти, які не з’явилися на заняття, не пізніше наступного дня 

повідомляють викладача про причину відсутності. 

2. Викладачі, що проводять заняття, особисто відповідають за облік 

відвідування занять студентами. 

3. Порядок ліквідації академічної заборгованості студентами, які мають 

пропущені заняття, пов’язані з хворобою або іншими поважними 

причинами, визначається спільно з деканатом. 

4. Студент, що пропустив заняття, зобов’язаний відвідати консультації 

відповідних викладачів, виконати своєчасно завдання, отримані від них, 

написати реферат з теми пропущеної лекції чи семінарського заняття, 

виконати практичні завдання. 

5. Згідно положення, розробленого деканатом, викладач у кожному 

конкретному випадку визначає студентові форми відпрацювання 
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пропущених занять та обсяг завдань, який залежить від кількості і характеру 

пропущених занять. 

В зв’язку з модульно-рейтинговою системою контролю за якістю знань, 

студенти, що пропустили заняття, повинні спочатку відпрацювати такі заняття і 

лише потім вони допускаються до перевірки знань за питаннями того або 

іншого модуля. 

Протягом навчального року відвідування студентами 1 курсу навчальних 

занять було на задовільному рівні. Зі студентами, що мали деякі пропуски було 

проведено бесіди, запрошено до співпраці деканат факультету. В результаті 

ситуація з відвідуванням покращилася. 

 проаналізувати організацію самостійної роботи студентів 

Самостійна робота студентів контролюється через виконання 

індивідуальних завдань, написання курсових робіт з ТіМФВ і СПВ, проведення 

уроків в якості вчителя на практичних заняттях з гімнастики, аеробіки, ритміки 

тощо. 

Контроль за самостійною роботою студентів частково планується в розділі 

«Навчальна робота» в першу половину робочого дня викладача (практичні 

заняття, заліки, екзамени, перевірка модульних контрольних робіт). Питання, 

винесені на самостійне опрацювання, включені до модульних контрольних 

робіт. Екзамени проводяться традиційно у білетній формі. Поліпшенню 

самостійної роботи студентів сприяло введення індивідуальних завдань. 

Перевірка виконання цих завдань здійснювалась переважно за рахунок 

консультацій. Для удосконалення навчально-виховного процесу зі студентами, 

які навчалися за індивідуальним графіком, на заочному відділі та здійснювали 

перекваліфікацію, викладачами кафедри продовжується розробка методичних 

рекомендацій для самостійної роботи з дисциплін кафедри. Цій проблемі на 

кафедрі було приділено увагу на засіданнях кафедри. Викладачі кафедри 

використали всі наявні можливості для ліквідації вказаних недоліків і 

виправили ситуацію на краще. Робота в цьому напрямку буде продовжуватися і 

в наступному навчальному році. 

На кафедрі створено графіки консультацій, взаємовідвідувань та 

самостійної роботи на І та ІІ півріччя. Консультації проводилися починаючи з 

13.30 кожен четвер перед початком навчально-тренувальних занять і 

фіксувалися у відповідному журналі консультацій. На самостійну роботу 

визначено, за планом, кожен другий тиждень місяця. Створено і заповнювався 

журнал обліку самостійної роботи. Для перевірки і перейняття досвіду на 

кафедрі створено графік взаємовідвідування викладачів і графік відкритих 

лекцій. Один раз на місяць кожен викладач має відвідати заняття викладача-

колеги, як визначається графіком. Результати роботи відображаються в Бланку 

контролю за навчальним процесом, який надійшов від навчальної частини 

університету. Питання взаємовідвідувань і консультацій розглядалися на 

засіданнях кафедри. 

 назвати інноваційні форми контролю знань студентів, які 

використовуються науково-педагогічними працівниками кафедри 
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Для забезпечення якості освіти та належного оцінювання знань здобувачів 

вищої освіти викладачі кафедри теорії і методики фізичного виховання 

використовували методи тестового контролю, поєднання комп’ютерних засобів 

із тестовою методикою педагогічних вимірювань, методи, що спрямовані на 

перевірку рівня сформованості професійних компетентностей студентів, методи 

активізації та пізнавальної активності тощо. Також велика увага приділялась 

підготовці проектів та практичній демонстрації умінь студентів. 

 назвати навчальні дисципліни, контроль навчальних досягнень 

студентів з яких проводиться з використанням можливостей електронного 

навчального середовища (MOODLE) 

Вступ до спеціальності, ТМФВ, Методика викладання фізичної культури в 

старших класах ЗНЗ, Історія фізичної культури, Історія олімпійського і 

спортивного руху, Олімпійський і професійний спорт, Менеджмент і маркетинг 

у галузі фізичної культури і спорту, Оздоровча фізична культура різних верств 

населення, Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності, 

Організація і методика оздоровчої фізичної культури, Виробничі практики. 

  

2.3. Проаналізувати результативність підготовки фахівців, зокрема: 

 

 проаналізувати якість виконання курсових проектів (робіт), їх 

актуальність та практичну спрямованість 

Однією з важливих складових професійної підготовки вчителя фізичної 

культури є написання студентами курсових робіт. У відповідності до 

навчального плану студенти пишуть курсову роботу з СПВ на 4 курсі (ОКР 

«бакалавр»).  

Курсові роботи виконувалися на основі заздалегідь розробленої та 

затвердженої на перспективу тематики. Теми курсових робіт відзначаються 

практичною спрямованістю, мають безпосередній зв’язок з Навчальною 

програмою для учнів 1-4, 5-9 та 10-11 класів з Фізичної культури, а також 

інших державних документів галузі: розвиток рухових здібностей з різними 

віковими групами школярів, навчання рухових дій, організація навчальної 

роботи з фізичного виховання в школі, управління, змагальна діяльність, 

позакласна робота, самостійні заняття тощо); проблем навчально-тренувальної 

роботи в ДЮСШ, навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації; актуальні 

проблеми що стосуються того чи іншого виду спорту тощо). 

Вибір теми припадає на VІ семестр (ОКР «бакалавр»). Всі курсові роботи 

мають елементи дослідження. Теми курсових робіт повністю відображають 

програмовий матеріал та актуальні проблеми практики. Зміст роботи 

приближений до дипломної роботи, має теоретичну та практичну складову. 

Курсові роботи оформляються згідно загальних вимог до робіт такого типу. Їх 

структура і зміст задовольняють кваліфікаційні вимоги. 

Значну увагу кафедра приділяє якості написання курсових робіт. Як 

свідчать результати, значно підвищились вимоги щодо їх оформлення: робота 

повинна бути написана українською мовою з використанням сучасних 

літературних джерел. Також, основна кількість курсових передбачає елементи 
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дослідницької діяльності, що значно посилює їх змістову сутність, сприяє 

формуванню міжпредметних зв’язків та наближує їх зміст до практичної 

діяльності вчителя фізичної культури, тренера ДЮСШ.  

Захист курсових робіт відбувається за навчальним планом, у VІІ семестрі 

(ОКР «бакалавр»). Етапність виконання робіт контролюється і включається до 

залікових вимог підсумкового контролю.  

Для захисту курсових робіт на кафедрі створюється комісія, яка заслуховує  

повідомлення студентів з коротким викладом проведеної роботи та її 

самоаналізом. Кожна робота обговорюється. За результатами захисту комісія 

виставляє оцінки та оформляє протокол. Протокол затверджується на засіданні 

кафедри. 

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом 3 років.  

 

 проаналізувати результати семестрового контролю рівня навчальних 

досягнень студентів:  
 

Результати семестрового контролю рівня навчальних  

досягнень студентів (1 семестр) 
 

Навчальна 

дисципліна 

Напрям 

підготовки/ 

спеціальність 

Курс, 

група 

Кількість 

студентів 

оцінки 

Я
к
іс

н
и

й
 п

о
к
аз

н
и

к
 у

сп
іш

н
о
ст

і

 

А
б

со
л
ю

тн
и

й
 п

о
к
аз

н
и

к
 у

сп
іш

н
о
ст

і

 

в
ід

м
ін

н
о

 д
о
б

р
е

 

за
д

о
в
іл

ь
н

о

 

н
ез

ад
о
в
іл

ь
н

о

 

Методика 

наукових 

досліджень 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

 

FKSb1-

M18 

12 - 9 1  81,8 90,9 

Методика 

викладання 

фізичної 

культури в 

старших 

класах ЗНЗ 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

 FKb1-

M18 

 

26 1 9 13  38,5 88,5 

Методика 

наукових 

досліджень 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

 

 FKb1-

M18 

26 3 17 3  76,9 88,5 

Методика 

наукових 

22 Охорона 

здоров’я / 227 

FTb1-

M18 

8 2 7 1  90 100 
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досліджень 

 

Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

 

Педагогічна 

практика в 

старших 

класах ЗНЗ 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

 FKb1-

M18 

26 6 16 1  76,9 88,5 

Історія 

фізичної 

культури 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

FK1-

B18 

 

24 1 11 12  50 100 

Вступ до 

спеціальності 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта (Фізична 

культура 

FK1-

B18 

 

24 1 8 15  37,5 100 

Історія 

фізичної 

культури 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

1 курс, 

FK2-

B18 

 

16  6 10  37,5 100 

Вступ до 

спеціальності 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

1 курс, 

FK2-

B18 

 

16  4 12  25 100 

Теорія і 

методика 

викладання 

гімнастики 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

1 курс, 

FK1-

B18 

 

24 1 11 12  50 100 

Теорія і 

методика 

викладання 

гімнастики 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

1 курс, 

FK2-

B18 

 

16 2 15 9  43,8 100 

Теорія і 

методика 

фізичної 

рекреації 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

FKSb1-

M17 

17 2 13 2  88,2 100 

Фітнес 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

FKSb1-

M17 

17 2 15 0  100 100 

Теорія і 

методика 

фізичної 

рекреації 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта (Фізична 

FKb1-

M17 

 

27 3 16 8  70,4 100 
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 культура) 

Сучасні 

аспекти 

організації 

рухової 

активності 

населення 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

FKb1-

M17 

 

27 5 18 4  85,2 100 

Теорія і 

методика 

фізичної 

рекреації 

 

22 Охорона 

здоровя/ 227 

Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

FТb1-

M17 

 

8 2 4 2  75 100 

Теорія і 

методика 

викладання 

гімнастики 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

FK1-

B17 

 

16 2 5 9  43,8 100 

Теорія і 

методика 

викладння 

гімнастики 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

Група 

FK2-

B17 

27 4 7 13  45,8 100 

Теорія і 

технології 

оздоровчо-

рекреаційної 

рухової 

активності 

 

227 Фізична 

реабілітація 

ZL1-

B16 

28 5 14 7  67,9 92,9 

Основи 

наукових 

досліджень 

 

227 Фізична 

реабілітація 

ZL1-

B16 

28 5 12 11  60,7 100 

Основи 

наукових 

досліджень 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

FKS1-

B16 

20 2 13 5  75 100 

Основи 

наукових 

досліджень 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014.11 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

FK1-

B16 

22 2 12 8  63,6 100 

Теорія і 

методика 

фізичного 

виховання 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014.11 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

FК1-

B16 

22 1 13 8  63,6 100 

Теорія і 

методика 

фізичного 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014.11 Середня 

FК2-

B16 

25 1 16 8  68 100 
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виховання 

 

освіта (Фізична 

культура) 

Основи 

наукових 

досліджень 

 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014.11 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

FК2-

B16 

25 2 15 8  68 100 

Менеджмент і 

маркетинг в 

галузі фізичної 

культури і 

спорту 

 

0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

FV1-

B15 

24  11 13  45,8 100 

ТІМФВ 0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

FV1-

B15 

24 2 16 6  75 100 

Аеробіка з 

методикою 

викладання 

 

0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

FV1-

B15 

24 2 16 6  75 100 

Менеджмент і 

маркетинг в 

галузі фізичної 

культури і 

спорту 

 

0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

FV2-

B15 

24 3 12 9  62,5 100 

ТІМФВ 0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

FV2-

B15 

24 3 12 9  62,5 100 

Аеробіка з 

методикою 

викладання 

 

0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

FV2-

B15 

24 3 10 11  54,2 100 
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Фізичне 

виховання* 

Менеджмент і 

маркетинг в 

галузі фізичної 

культури і 

спорту 

 

0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

FV3-

B15 

14 2 6 6  57,1 100 

ТІМФВ 0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

FV3-

B15 

14 2 6 6  57,1 100 

Аеробіка з 

методикою 

викладання 

 

0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

FV3-

B15 

14 5 9 -  100 100 

Сучасні 

рекреаційні 

технології 

 

0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010203 

Здоров’я 

людини* 

ZL1-

B15 

27 3 9 15  44,4 100 

Виробнича 

(педагогічна) 

практика у 

фітнес-

центрах  

 

0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010203 

Здоров’я 

людини* 

ZL1-

B15 

27 5 10 12  55,6 100 

Фітнес-

програми 

аеробної та 

силової 

спрямованості 

 

0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010203 

Здоров’я 

людини* 

ZL1-

B15 

27 1 13 13  51,9 100 
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Результати семестрового контролю рівня навчальних  

досягнень студентів (2 семестр) 
Навчальна 

дисципліна 

Напрям 

підготовки/ 

спеціальність 

Курс, 

група 

Кількість 

студентів 

оцінки 

Я
к
іс

н
и

й
 п

о
к
аз

н
и

к
к
 у

сп
іш

н
о

ст
і

 

А
б

со
л
ю

тн
и

й
 п

о
к
аз

н
и

к
к
 у

сп
іш

н
о

ст
і

 

в
ід

м
ін

н
о

 д
о
б

р
е

 

за
д

о
в
іл

ь
н

о

 

н
ез

ад
о
в
іл

ь
н

о

 

Види оздоровчо-

рекреацйійної 

рухової 

активності 

 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

FT1-

B18 

 

7 1 5 1  85,7 100 

Оздоровча 

фізична 

культура різних 

верств 

населення 

 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

FT1-

B18 

 

7 1 4 2  71,4 100 

Методика 

викладання 

фізичної 

культури у 

вищій школі 

 

 017 Фізична 

культура і 

спорт 

 

FKSb1-

M18 

9 3 5 1  88,9 100 

Олімпійський і 

професійний 

спорт 

 

 017 Фізична 

культура і 

спорт 

 

FKSb1-

M18 

9 4 4 1  88,9 100 

Фітнес 014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

FKS1-

B18 

23 2 15 6  7,39 100 

Методика 

викладання 

фізичної 

культури у 

вищій школі 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

 

FKb1-

M18 

23 2 12 9  60,9 100 

Теорія і 

методика 

фізичної 

рекреації 

 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

 

FKb1-

M17 

27  3 16 8 70,4 100 

Види оздоровчо-

рекреаційної 

рухової 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

FT1-

B18 

20 3 8 9  55 100 
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активності 

 

Оздоровча 

фізична 

культура різних 

верств 

населення 

 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

FT1-

B18 

20 5 9 6  70 100 

Фітнес-

програми 

аеробної і 

силової 

спрямованості 

 

227 Фізична 

реабілітація 

FR1-

B16 

 

27 0 15 12  55,6 100 

Ритміка і 

хореографія 

 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

FKSb1-

B16 

17 2 13 2  88,2 100 

Менеджмент і 

маркетинг в 

галузі фізичної 

культури, 

спорту та 

здоровя 

 

014.11 

Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

FK1-

B16 

22 2 9 11  50 100 

Ритміка і 

хореографія 

 

014.11 

Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

FK1-

B16 

22 5 17   100 100 

ТіМФВ 

 

014.11 

Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

FK1-

B16 

22 3 14 5  77,3 100 

Менеджмент і 

маркетинг в 

галузі фізичної 

культури, 

спорту та 

здоровя 

 

014.11 

Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

FK2-

B16 

24 1 13 10  58,3 100 

Ритміка і 

хореографія 

 

014.11 

Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

FK2-

B16 

24 3 13 10  58,3 100 

ТіМФВ 

 

014.11 

Середня 

освіта 

(Фізична 

FK2-

B16 

24 1 20 3  87,5 100 
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культура) 

Сучасні фітнес-

технології 

 

6.010203 

Здоров'я 

людини 

ZL1-

B15 

27 1 13 13  51,9 100 

Основи 

менеджменту, 

маркетингу та 

адміністрування 

(за професійним 

спрямуванням) 

 

6.010203 

Здоров'я 

людини 

ZL1-

B15 

27 3 11 13  51,9 100 

Функціональний 

фітнес 

 

6.010203 

Здоров'я 

людини 

ZL1-

B15 

27 4 10 13  51,9 100 

Психолого-

педагогічні 

основи 

фізичного 

виховання 

 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

FV1-

B15 

23 1 13 9  60,9 100 

Технологія 

організації і 

проведення 

рекреаційних та 

спортивних 

 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

FV1-

B15 

23 1 15 7  69,6 100 

Психолого-

педагогічні 

основи 

фізичного 

виховання 

 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

FV2-

B15 

23 3 13   69,6 100 

Психолого-

педагогічні 

основи 

фізичного 

виховання 

 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

FV3-

B15 

14 2 7 5  64,3 100 

Технологія 

організації і 

проведення 

рекреаційних та 

спортивних 

 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

FV3-

B15 

14 2 6 6  57,1 100 

 

 

 

 висвітлити проблеми організації практики студентів, зазначити, як 

здійснюється контроль за її проведенням; проаналізувати результати 

проведення різних видів практики студентів. 

 висвітлити проблеми організації практики студентів, зазначити, як 
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здійснюється контроль за її проведенням; проаналізувати результати 

проведення різних видів практики студентів. 

Протягом звітного року продовжувалась робота з організації та проведення 

виробничих практик студентів: 

 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта (Фізична 

культура), Спеціаліст, Педагогічна практика в дитячій юнацькій 

спортивній школі 

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини / за напрямом 

6.010203 Здоров'я людини, Бакалавр 4 роки, Виробнича (педагогічна) 

у  фітнес-центрах 

 01 Освіта/014.11 Середня освіта (Фізична культура)/ Фізична 

культура Магістр 2 курс FKb1-M16 1,5 року, Виробнича педагогічна в 

старших класах ЗНЗ 

 01 Освіта/014.11 Середня освіта (Фізична культура)/ Фізична 

культура Магістр 1,5 року 2 курс Fkb1-М16z Виробнича педагогічна 

(асистентська) 

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини / 6.010203 Здоров'я 

людини Бакалавр на базі ОКР молодший спеціаліст 3 курс Zlms1-

B15z Виробнича (педагогічна) практика у фітнес-центрах 

 01 Освіта /017 Фізична культура і спорт /Тренер з видів спорту 

Магістр1,5 року 2 курс FKSb1-M16 Виробнича педагогічна 

асистентська 

 102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини /За напрямом 

6.010203  Здоров'я людини Бакалавр 4 роки 4 курс ZL1-B14z 

Виробнича (педагогічна) у  фітнес-центрах  

 01 Освіта/017 Фізична культура і спорт/ Тренер з видів спорту 

Магістр 1,5 року  2 курс FKSb1-М16z Виробнича педагогічна 

асистентська 

 01 Освіта / 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Спеціаліст 2 

курс FK1-SP16z  Педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних 

закладах 

 01 Освіта /014.11 Середня освіта (Фізична культура) /Фізична 

культура Магістр 1,5 року Виробнича педагогічна (асистентська) 

(денна) 

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

/Фізична культура  Магістр 1,4 року  Педагогічна практика в старших 

класах ЗНЗ (денна) 

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

/Фізична культура Магістр 1,4 року Педагогічна практика в старших 

класах ЗНЗ (заочна) 

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини /За напрямом 

6.010201 Фізичне виховання* Бакалавр 4 роки 4 курс FV1–B14, FV2–

B14, FV3–B14 Виробнича педагогічна практика (денна) 

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини /6.010201 Фізичне 

виховання* Бакалавр на базі ОКР молодший спеціаліст Виробнича 
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педагогічна практика 

 102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини / За напрямом 

6.010201 Фізичне виховання* Бакалавр 4 роки 4 курс Fv1-B14z 

Виробнича педагогічна практика 

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини /За напрямом 

6.010203 Здоров'я людини Бакалавр4 роки 3 курс ZL1-B15z 

Виробнича (педагогічна) практика у загальноосвітніх навчальних 

закладах 

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

/Фізична культура Магістр1,4 року1 курс Fkb1-M17 Виробнича 

дитячій юнацькій спортивній школі 

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

/Фізична культура Магістр 1,4 року 1 курс Fkb1-M17z Виробнича в 

дитячій юнацькій спортивній школі 

 01 Освіта / Педагогіка 017 Фізична культура і спорт /Тренер з видів 

спорту 1 курс FKSb1-M17 Магістр1,4 року Виробнича в дитячій 

юнацькій спортивній школі 

 01 Освіта / Педагогіка 017 Фізична культура і спорт /Тренер з видів 

спорту 1 курс FKSb1z-M17Магістр1,4 року Виробнича в дитячій 

юнацькій спортивній школі 

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини / За напрямом 

6.010203  Здоров'я людини Бакалавр 4 роки 3 курс ZL1-B15 

Виробнича (педагогічна) практика у загальноосвітніх навчальних 

закладах 

  

Активну участь в проведенні, організації та керівництві практикою брали 

майже всі науково-педагогічні працівники. 

Протягом навчального року проводилась робота над удосконаленням 

робочих програм з виробничих практик. Основна увага була зосереджена на 

конкретизації фахових спеціальних та загальних предметних компетентностей.  

Також після проходження кожного виду практики проводився аналіз 

недоліків, які виявлялися студентами та методистами. Зокрема, основна увага 

приділялась відвідуванню практикантами баз практики, вчасної здачі та 

правильного оформлення документації, вдосконаленню змісту та практичних 

завдань для практикантів, підготовці проектів та презентацій по завершенню 

тієї чи іншої практики, активній співпраці з керівниками від баз практик тощо. 

Викладачі-методисти з нашої кафедри постійно проводили контроль щодо 

відвідування та виконання поставлених завдань практики. Якщо у студентів 

виникали труднощі, то проводились додаткові консультації щодо уникнення та 

розв’язання труднощів. В період виробничих практик велика увага приділялась 

єдності вимог до студента з боку як методиста, так і вчителя фізичної культури 

та тренера. У зв’язку з цим, з вчителями шкіл, тренерами ДЮСШ, методистами 

факультету та студентами-практикантами регулярно проводились виробничі 

наради, де обговорювались найактуальніші питання проведення різних форм 

уроків, навчально-тренувальних занять, лекційних та практичних занять. 



20 

 

Особливо відзначились студенти-магістранти під час проходження 

асистентської практики. За допомогою підготовлених презентацій та 

відеороликів вони активно ділилися враженнями та набутим досвідом.  

У звітному періоді виробничі практики проводились на належному 

організаційному та методичному рівнях. Студенти оцінені відповідно до їх 

старань та проведеної роботи. Щодо показників якості оцінювання, то вони 

представлені у наступній діаграмі. 

 

Усі студенти, які направлялися на практику, проходили інструктажі з 

техніки безпеки на основі затверджених інструктивних матеріалів університету, 

про що вони засвідчували особистим підписом у журналі з техніки безпеки. 

Нещасних випадків фактів травмування дітей і студентів на практиках 

протягом 2018-2019 н. р. не було. 

 

 проаналізувати якість виконання дипломних (робіт), їх актуальність, 

практичну спрямованість, відповідність їх тематики замовленню закладів 

освіти, підприємств та організацій. 

 

Усі дипломні роботи студентів, які пройшли успішний попередній захист 

на кафедрі та основний захист під час атестації відзначаються актуальністю 

досліджень, мають фахову практичну спрямованість та значущість. 

 

 назвати найбільш характерні недоліки у підготовці фахівців 

Для удосконалення навчально-виховного та тренувального процесів зі 

студентами, які навчалися на денній та заочній формах, викладачами кафедри 

здійснювалась і продовжує здійснюватись розробка методичних рекомендацій 

для самостійної роботи з дисциплін кафедри та СПВ. Також, для спрощення 

процесу навчання та перевірки знань студентів, викладачі кафедри підготували 

тестові завдання, які розміщені у MOODLE. Протягом року науково-педагогічні 

працівники кафедри спорту і спортивних ігор використовували усі наявні 

можливості для ліквідації недоліків навчального процесу і виправили ситуацію 

у кращому напрямку. Робота з цього питання буде продовжуватися і в 

наступному навчальному році. 

− визначити основні шляхи удосконалення рівня підготовки фахівців 

Для покращення якості підготовки фахівців необхідно максимально 

ефективно використовувати можливості мультимедійних комплексів та систем 

дистанційного навчання студентів; проводити роботу по розробці нового 

навчально-методичного забезпечення та створити умови для вільного доступу 

до них студентів у мережі Інтернет; застосовувати нові підходи в організації 

навчальної роботи студентів, використовувати нові форми проведення занять та 

здійснення контролю відповідно вимог сучасної освіти, орієнтуватись на освіту 

в європейських вузах, проводити міжнародні зустрічі студентів для обміну 

враженнями та знаннями, заохочувати студентів до активної участі у 

навчально-виховному процесі, використовуючи новітні комп’ютерні технології 

та ін. 
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2.4. Охарактеризувати роботу кафедри з підтримки  зв’язків з 

випускниками 

 

За 2018-2019 н. р. випускники факультету стали працівниками багатьох 

колективів навчальних закладів зокрема, ДЮСШ, ЗСО, ВПТУ, ЗВО, 

реабілітаційних центрів різних регіонів України. За відгуками керівників цих 

установ, професіоналізм наших випускників сягає високого рівня. 

Зв’язки з випускниками кафедра підтримує шляхом індивідуальних 

зустрічей, спілкуванням на спільних змаганнях, під час проведення 

профорієнтаційної роботи. Випускники факультету є постійними слухачами 

курсів підвищення кваліфікації, заняття для яких проводять викладачі кафедри. 

Окремі випускники звертаються за рецензуванням їх навчально-методичних 

праць, що використовуються ними для проведення атестації тощо. 

 

2.5. Охарактеризувати стан трудової і навчальної дисципліни 

учасників освітнього процесу, зокрема: 

 

 проаналізувати стан трудової дисципліни науково-педагогічних 

працівників кафедри. Назвати заходи, проведені кафедрою з підвищення 

трудової дисципліни науково-педагогічних працівників кафедри, проаналізувати 

хід їх виконання 

Науково-педагогічні працівники кафедри сумлінно виконують свої 

посадові обов’язки. Протягом навчального року значних грубих порушень 

правил внутрішнього розпорядку серед викладачів кафедри не було виявлено. 

Питання протидії корупції розглядалися на засіданнях кафедри. 

– проаналізувати відвідування занять студентами. Назвати заходи, 

проведені кафедрою з підвищення навчальної дисципліни студентів, 

проаналізувати хід їх виконання 

Відвідування студентами академічних занять було постійним предметом 

обговорення на засіданнях кафедри. Більша частина здобувачів вищої освіти 

сумлінно відвідувала заняття і готувалася до них. Усі пропущені заняття 

студенти відпрацьовували шляхом ліквідації недоліків, написання рефератів, 

усної бесіди тощо. Зі студентами які мали багато пропусків проводилась 

виховна робота, за яку відповідають куратори академічних груп.  

Контроль за відвідуванням занять здійснювався таким чином: 

1. Студенти, які не з’явилися на заняття, не пізніше наступного дня 

повідомляють викладача про причину відсутності. 

2. Викладачі, що проводять заняття, особисто відповідають за облік 

відвідування занять студентами. 

3. Студент, що пропустив заняття, зобов’язаний відвідати консультації 

відповідних викладачів, виконати своєчасно завдання, отримані від них, 

написати реферат з теми пропущеної лекції чи семінарського заняття, виконати 

практичні завдання. 
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4. Згідно положення, розробленого деканатом, викладач у кожному 

конкретному випадку визначає студентові форми відпрацювання пропущених 

занять та обсяг завдань, який залежить від кількості і характеру пропущених 

занять. 

 

2.6. Охарактеризувати роботу щодо вивчення та поширення 

передового педагогічного досвіду, зокрема: 

 

– проаналізувати роботу щодо відвідування завідувачем кафедри та 

взаємовідвідування навчальних занять науково-педагогічними працівниками 

кафедри 

Для перевірки і перейняття досвіду на кафедрі створено графік 

взаємовідвідування викладачів і графік відкритих лекцій. Один раз на місяць 

кожен викладач має відвідати заняття викладача-колеги, як визначається 

графіком. Результати роботи відображаються в Бланку контролю за навчальним 

процесом. Питання взаємовідвідувань і консультацій розглядалися на 

засіданнях кафедри (у пункті ―Різне‖).  

 назвати навчальні дисципліни, з яких проведено відкриті заняття 

Відкриті лекції проводили з таких дисциплін: Теорія і методика 

фізичного виховання, Вступ до спеціальності, Методика виховної роботи у 

ЛДОТ, Методика викладання фізичної культури в старших класах ЗНЗ  Історія 

фізичної культури, Історія олімпійського і спортивного руху, Олімпійський і 

професійний спорт, Менеджмент і маркетинг у галузі фізичної культури і 

спорту, Оздоровча фізична культура різних верств населення, Теорія і 

технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності, Організація і методика 

оздоровчої фізичної культури.  
 
 

 охарактеризувати основні напрями роботи з молодими 

викладачами 

Молоді викладачі кафедри Боднар А.О., Погребняк Т.М., Марчук Д.В. 

відвідували відкриті заняття досвідчених колег, брали участь у роботі 

методичних семінарів кафедри та університету, брали участь у науковій 

конференції молодих вчених університету, брали участь в організації і 

проведенні семінарів суддів, тренерів тощо. 

 
2.7. Вказати на недоліки в організаційному забезпеченні  освітнього 

процесу 

 

Найбільш характерні недоліки у підготовці випускників: 

– несамостійність студентів, відсутність мотивації до саморозвитку та 

самовдосконалення; 

– недостатній рівень педагогічного мислення студентів, мовної 

культури (передусім грамотності); 

– недостатнє володіння сучасними технологіями які пов’язані саме з 

професійною діяльність; 
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– комплексність практичної і теоретичної частини навчання (здобуття 

конкретних практичних навичок, розуміння можливості майбутньої реалізації 

здобутих знань у конкретній сфері); 

– відсутність великої кількості інформації, що стосується викладання 

дисциплін на сайті університету. 

 

 

 

ІІІ Навчально-методична робота 

 

3.1. Проаналізувати навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу 

При цьому звернути увагу на: 

  наявність навчально-методичного комплексу з кожної навчальної 

дисципліни, викладання якої забезпечує кафедра 

Викладачами кафедри теорії і методики фізичного виховання складено 

комплекси навчально-методичного забезпечення з тих дисциплін, викладання 

яких забезпечує наша кафедра. До них входять: комплекс навчально-

методичного забезпечення, навчальна програма, робоча програма, навчальний 

контент (конспект або розширений план лекцій), плани практичних, 

семінарських, лабораторних занять; завдання для самостійної роботи; питання, 

задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і 

вмінь здобувачів вищої освіти, післяатестаційного моніторингу набутих знань і 

вмінь з навчальної дисципліни контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, 

післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни. 

Більша частина дисциплін, які забезпечує кафедра, представлені в системі 

MOODLE. 

  стан забезпечення навчальних дисциплін підручниками, навчально-

методичними посібниками, які є у фондах бібліотеки університету  

 

014 Середня освіта (Фізична культура), 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура), 6.010201 “Фізичне виховання” 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Статус 

навчальної 

дисципліни 

Курс 

вивчення 

К-ть 

студентів 

Автор (назва 

підручника, 

посібника) 

Найменування 

видавництва, рік 

видання 

Олімпійський і 

професійний 

спорт 

Вибіркова Магістрату

ра 1,4р. 

25 Солопчук М.С. 

Історія фізичної 

культури та спорту 

Абетка, 2001 

Солопчук М.С., 

Боднар А.О. 

Олімпійська освіта 

К-ПНУ імені  Івана 

Огієнка, 2013 

Павлюк Є.О. 

Олімпійський і 

професійний спорт 

ХНУ, 2010 
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Гуськова С.Н., 

Платонова В.Н., 

Профессиональный 

спорт: учеб. 

Олимп, 2000 

Історія фізичної 

культури 

Нормативна 1 41 Солопчук М.С. 

Історія фізичної 

культури та спорту 

Абетка, 2001 

   Солопчук М.С., 

Боднар А.О. 

Олімпійська освіта 

К-ПНУ імені  І. 

Огієнка, 2013 

   Боднар А.О. Історія 

міжнародного 

олімпійського та 

спортивного руху  

Навчально-

методичний 

посібник / Боднар 

А.О., Солопчук 

Д.М. – Кам’янець-

Подільський, ТОВ 

РУТА, 2017. – 200с. 

Теорія і 

методика 

фізичного 

виховання 

Нормативна  3,4 127 Методика фізичного 

виховання школярів  

навчально-

методичний 

посібник / 

[Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Солопчук Д.М., 

Боднар А.О.] – 

Кам’янець-

Подільський: 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 2011. 

– 292 с. 

   Методики фізичного 

виховання різних 

груп населення  

навчальний 

посібник / 

[Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Солопчук Д.М., 

Заікін А.В.] – 

Кам’янець-

Подільський : 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 2012. 

– 480 с. 

   Методики фізичного 

виховання різних 

груп населення: 

опорні таблиці  

навчально-

методичний 

посібник / 

[Солопчук М.С., 
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Бесарабчук Г.В., 

Боднар А.О., 

Солопчук Д.М.] – 

Кам’янець-

Подільський: 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 2011. 

– 196 с. 

   Солопчук М.С., 

Боднар А.О. 

Олімпійська освіта  

М.С. Солопчук, 

А.О. Боднар. – 

Кам’янець-

Подільський, 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 2013. 

– 176 с. 

   Теорія і методика 

фізичного виховання  

підручник. – В 2-х 

т. – Т.1. / Під ред. 

Т.Ю. Круцевич. – 

К., Олімпійська 

література, 2008. – 

391 с. 

підручник. – В 2-х 

т. – Т.1. / Під ред. 

Т.Ю. Круцевич. – 

К., Олімпійська 

література, 2017. – 

384 с. 

   Шиян Б.М. Теорія і 

методика фізичного 

виховання школярів.  

Частина 1 / Б.М. 

Шиян. – Тернопіль: 

Навчальна книга – 

Богдан, 2004. – 272 

с. 

   Шиян Б.М. Теорія і 

методика фізичного 

виховання школярів.  

Частина 2 / Б.М. 

Шиян. – Тернопіль: 

Навчальна книга – 

Богдан, 2004. – 248 

с. 

   Худолій О.М. 

Загальні основи 

теорії і методики 

фізичного 

виховання: Навч. 

посібник. – 2-е вид., 

випр. 

Харків: «ОВС», 

2008. – 406 с. 
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   Сергієнко Л.П. 

Практикум з теорії і 

методики фізичного 

виховання: 

навч.посібник для 

студентів ВНЗ 

фізичного виховання 

і спорту. 

Х.: ОВС, 2007. – 

271 с. 

   Книга молодого 

вчителя фізичної 

культури: навч. 

посібн. / Папуша 

В.Г. та інш. 

Тернопіль: 

Підручники і 

посібники, 2014. – 

368 с. 

Основи 

наукових 

досліджень 

Вибіркова 3 54 Білоусова Т.І. 

Основи наукових 

досліджень 

Кам’янець-

Подільський,2003 

2005 

   Солопчук М.С. 

А.О. Федірко 

Основи науково-

методичної 

діяльності в галузі 

фізичної культури і 

спорту 

Кам’янець-

Подільський: ПП. 

Буйницький О.А., 

2006 

Менеджмент і 

маркетинг у 

галузі фізичної 

культури, 

спорту та 

здоров’я 

Вибіркова 3,4 127 Ковальчук Г.П. 

Менеджмент і 

маркетинг в галузі 

фізичної культури і 

спорту 

Камянець-

Подільський, 2014 

   Мічуда Ю.П. Сфера 

фізичної культури і 

спорту в умовах 

ринку 

К.: Олімпійська 

література, 2007 

   Кузьмін О.Є, 

Мельник О.Г. 

Теоретичні та 

прикладні засади 

менеджменту 

 

   Е.В. Кузьмичевой 

Экономика 

физической 

культуры и спорта: 

учебное пособие 

М.: Физическая 

культура, 2001, 

2008 

    Чистякова М.О. 

Технології 

організації 

рекреаційних та 

спортивних заходів: 

метод. рекомендації 

Кам’янець-

Подільський, 2018,  

63 с. 

   Є.В.Імас, Київ, 2016, 272 с. 
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Ю.П.Мічуда, 

О.В.Ярмолюк 

Маркетинг у спорті 

   Арзютов Г.М.,  

Д.М. Солопчук, 

М.О.Чистякова, 

О.П.Шишкін 

Україна у 

міжнародному 

студентському русі: 

монографія 

Кам’янець-

Подільський, 2018,  

188 с. 

 

Теорія і 

методика  

рекреації 

Вибіркова Магістрату

ра 1,4р. 

23 Приступа Є.Н. та ін. 

Фізична рекреація: 

навч. посіб 

 Дрогобич: Коло, 

2010 

   Жданова О.М. 

Організація та 

методика оздоровчої 

фізичної культури і 

рекреаційного 

туризму: навч. 

посібник 

Ред.-вид. відд. 

«Вежа» держ. ун-ту 

ім. Лесі Українки, 

2000 

   Круцевич Т.Ю. 

Рекреація у фізичній 

культурі різних груп 

населення: навч. 

посібник  

К.: Олімп. літ-ра, 

2010 

   Маляр Е.І. Методика 

використання 

фізичної культури  з 

метою оздоровлення 

та активного 

відпочинку 

Тернопіль: ТНЕУ 

«Економічна думка», 

2009 

   Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Солопчук Д.М., 

Боднар А.О. 

Методика фізичного 

виховання школярів: 

навчально-

методичний посібник  

Кам’янець- 

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 2011 

Аеробіка з 

методикою 

викладання 

Вибіркова 4 63 Ленська Т.Г., 

Бесарабчук Г.В., 

Вакуляк І.Я. 

Аеробіка з основами 

теорії: Методичні 

рекомендації 

Кам’янець-Поділь- 

ський: ПП 

Мошинський, 2006 

   Т.Г. Ленська, Т.М. 

Погребняк, Л.Р. 

Головата Оздоровчий 

Кам’янець-

Подільсь- 

кий: ПП 
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фітнес: навчально-

методичний посібник  

Буйницький О.А., 

2011 

Теорія і 

методика 

викладання 

гімнастики 

Нормативна 1,2,3 140 Бабюк С.М. Теорія і 

методика 

гімнастичних 

загально-

розвиваючих вправ  

Кам’янець-

Подільський: ПП 

Зволейко Д.Г., 2001 

   Ленська Т.Г.  Основи 

теорія і методики 

викладання 

гімнастики: 

навчально-

методичний 

посібник 

Кам’янець-

Подільський: ПП 

Буйницький О.А., 

2001 

   Бабюк С.М. Теорія і 

методика 

гімнастичних 

організуючих вправ. 

навчально-

методичний 

посібник 

Кам’янець-

Подільський: ПП 

Зволейко Д.П., 2011 

   Дутчак М.В.Спорт 

для всіх в Україні: 

теорія та практика 

Олімп. л-ра, 2009  

Вступ до 

спеціальності 

Нормативна  1 41 Бесарабчук Г.В. 

Вступ до 

спеціальності  

Г.В. Бесарабчук. – 

Кам’янець-

Подільський : ПП 

Заріцький, 2007. – 

120 с. 

   Боднар А.О. Історія 

міжнародного 

олімпійського та 

спортивного руху  

навчально-

методичний 

посібник / Боднар 

А.О., Солопчук 

Д.М. – Кам’янець-

Подільський, ТОВ 

РУТА, 2017. – 200 

с. 

   Солопчук М.С. 

Історія фізичної 

культури та спорту  

М.С. Солопчук. – 

Кам’янець-

Подільський, 

Абетка-НОВА, 

2001. – 236 с. 

   Солопчук М.С. 

Всесвітня історія 

фізичної культури і 

спорту  

Солопчук М.С., 

Боднар А.О., 

Солопчук Д.М. – 

Кам'янець-

Подільський : ТОВ 

Рута, 2016. – 131 с. 

   Герцик М.С., Вацеба підручник / М.С. 



29 

 

О.М. Вступ до 

спеціальностей 

галузі «Фізичне 

виховання і спорт» 

Герцик, О.М. 

Вацеба. – Харків: 

«ОВС», 2005. – 

240с. 

   Короткий 

спортивний словник-

довідник  

Авт.-уклад. М.Д. 

Зубалій, В.В. 

Сіркізюк. – 

Кам’янець-

Подільський: 

Абетка – НОВА, 

2003. – 216 с. 

   Методика фізичного 

виховання школярів  

навчально-

методичний 

посібник / 

[Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Солопчук Д.М., 

Боднар А.О.] – 

Кам’янець-

Подільський: 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 2011. 

– 292 с. 

   Методики фізичного 

виховання різних 

груп населення  

навчальний 

посібник / 

[Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Солопчук Д.М., 

Заікін А.В.] – 

Кам’янець-

Подільський : 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 2012. 

– 480 с. 

   Методики фізичного 

виховання різних 

груп населення: 

опорні таблиці  

навчально-

методичний 

посібник / 

[Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Боднар А.О., 

Солопчук Д.М.] – 

Кам’янець-

Подільський: 

Кам’янець-

Подільський 
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національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 2011. 

– 196 с. 

   Солопчук М.С., 

Боднар А.О. 

Олімпійська освіта  

/М.С. Солопчук, 

А.О.Боднар. – 

Кам’янець-

Подільський, 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 2013. 

– 176 с. 

    Теорія і методика 

фізичного виховання  

підручник. – В 2-х 

т. – Т.1. / Під ред. 

Т.Ю. Круцевич. – 

К., Олімпійська 

література, 2008. – 

391 с. 

   Шиян Б.М. Теорія і 

методика фізичного 

виховання школярів.  

Частина 1 / Б.М. 

Шиян. – Тернопіль: 

Навчальна книга – 

Богдан, 2004. – 

272с. 

   Шиян Б.М. Теорія і 

методика фізичного 

виховання школярів.  

Частина 2 / Б.М. 

Шиян. – Тернопіль: 

Навчальна книга – 

Богдан, 2004. – 

248с. 

ЗМ 2 «Безпека життєдіяльності» Вступ до спеціальності 

    Желібо Є.П. Безпека 

життєдіяльності  

: навчальний 

посібник / Желібо 

Є.П., Заверуха 

Н.М., Зацарний 

В.В. – К.: Каравела, 

2005. – 327 с. 

   Скобло Ю.С. 

Безпека 

життєдіяльності  

навчальний 

посібник / Скобло 

Ю.С., Соколовська 

Т.Б., Мазоренко 

Д.І., Тіщенко Л.М., 

Троянов М.М. – К.: 

Кондор, 2003. – 

421с. 

   Лушкін В.А. Безпека 

життєдіяльності  

навчальний 

посібник / Лушкін 

В.А., Торкатюк В.І., 

Коржик Б.М., 
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Ачкасов А.Є., 

Ніколаєнко Л.Ф. – 

Житомир, 2001. – 

671 с. 

   Джигирей В.С. 

Безпека 

життєдіяльності:  

навчальний 

посібник / 

Джигирей В.С., 

Жидецький В.І. – 

Львів: Афіша, 2000. 

– 255 с. 

   Овчаров О.В. 

Конспект лекцій з 

дисципліни «Безпека 

життєдіяльності»  

Овчаров О.В. – 

Харків: СОП ІОЦ 

ХНАМГ, 2006. – 

132 с. 

   Губенко В.Д. 

Методичні вказівки і 

контрольні завдання 

з курсу «Безпека 

життєдіяльності» 

(для студентів 

заочної форми 

навчання усіх 

спеціальностей)  

Губенко В.Д., 

Овчаров О.В. – 

Харків: ХНАМГ, 

2005. – 17 с. 

   Овчаров О.В. 

Методичні вказівки 

до виконання 

індивідуального 

семестрового 

завдання з курсу 

«Безпека 

життєдіяльності»  

Овчаров О.В., 

Обухов С.О., 

Чеботарьова О.В. – 

Харків: ХНАМГ, 

2006. – 21 с. 

Методика 

викладання 

фізичного 

виховання у  

вищій школі 

Нормативна 

 

 

Магістрату

ра 1,4р. 

25 Методики фізичного 

виховання різних 

груп населення  

навчальний 

посібник / 

[Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Солопчук Д.М., 

Заікін А.В.] – 

Кам’янець-

Подільський : 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 2012. 

– 480 с. 

   Методики фізичного 

виховання різних 

груп населення: 

опорні таблиці  

навчально-

методичний 

посібник / 

[Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 
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Боднар А.О., 

Солопчук Д.М.] – 

Кам’янець-

Подільський: 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 2011. 

– 196 с. 

   Артемова Л.В. 

Педагогіка і 

методика вищої 

школи:  

навчально-

методичний 

посібник для 

викладачів, 

аспірантів, 

студентів 

магістратури. – К.: 

Кондор, 2008. – 

272с. 

   Волков В. Основи 

теорії та методики 

фізичної підготовки 

студентської 

молоді:  

навчальний 

посібник. – К: 

«Освіта України», 

2008. – 256 с. 

   Круцевич Т.Ю., 

Безверхня Г.В. 

Рекреація у 

фізичній культурі 

різних груп 

населення:  

навчальний 

посібник. – К.: 

Олімпійська 

література, 2010. – 

370 с. 

   Круцевич Т.Ю. 

Теорія и методика 

фізичного 

виховання. 

Методика 

фізичного 

виховання різних 

груп населення. Т.2.  

К.: Олімпійська 

література, 2008. – 

368 с. 

   Плахтій П.Д., 

Коваль О.Г., Рябцев 

С.П., Марчук В.М. 

Основи фізичного 

виховання 

студентської 

молоді:  

навчальний 

посібник. –

Кам’янець-

Подільський, ТОВ 

«Друкарня «Рута», 

2012. – 312 с. 

   Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Чаплінський Р.Б. 

Фізичне виховання 

студентської 

Кам'янець-

Подільський 

педагогічний 

університет, 

редакційно-
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молоді: 

Методичний 

посібник. 

видавничий відділ, 

2003. – 74 с. 

   Шиян Б.М., Папуша 

В.Г. Методика 

викладання 

спортивно-

педагогічних 

дисциплін у вищих 

навчальних 

закладах фізичного 

виховання і спорту: 

Навчальний 

посібник. 

Харків: «ОВС», 

2005. – 208 с. 

   Нормативні 

матеріали з 

навчально-

методичної роботи 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка :  

навч.-метод. посіб. 

/ Кам'янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. І. 

Огієнка ; [уклад.: 

В. М. Федорчук та 

ін. ; наук. ред. О. 

М. Завальнюк]. – 

Кам'янець-

Подільський : 

Аксіома, 2010. – 

219 с. : табл. 

Методика 

викладання 

фізичної 

культури в 

старших класах 

ЗНЗ 

 

Нормативна 

 

 

 

 

 

Магістрату

ра 1,4р. 

25 Шиян Б. М. Теорія і 

методика фізичного 

виховання школярів. 

Ч.1,2 

Богдан, 2001-2002 

   Худолій О.М. 

Загальні основи 

теорії і методики 

фізичного 

виховання: Навч. 

посібник. – 2-е вид., 

випр. 

Харків: «ОВС», 

2008. 

   Сергієнко Л.П. 

Практикум з теорії і 

методики фізичного 

виховання: 

навч.посібник для 

студентів ВНЗ 

фізичного виховання 

і спорту. 

Х.: ОВС, 2007 

   Книга вчителя 

фізичної культури: 

Довідково-

методичне видання / 

Упоряд. С.І. 

Харків: ТОРСІНГ 

ПЛЮС, 2006 
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Операйло, А.І. 

Ільченко, Л.І. Іванова 

   Солопчук М.С., 

Заікін А.В., 

Бесарабчук Г.В., 

Солопчук Д.М. 

Методика фізичного 

виховання різних 

груп населення: 

навчальний посібник 

Кам'янець-

Подільський:  

Кам'янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 

редакційно-

видавничий відділ, 

2011 

   Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Боднар А.О., 

Солопчук Д.М. 

Методика фізичного 

виховання різних 

груп населення: 

опорні таблиці: 

навчально-

методичний 

посібник 

Кам'янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 

редакційно-

видавничий відділ, 

2011 

   Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Боднар А.О., 

Солопчук Д.М. 

Методика фізичного 

виховання школярів: 

навчальний 

посібник.  

Кам'янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 

редакційно-

видавничий відділ, 

2011. 

   Солопчук М.С., 

Боднар А.О., 

Бесарабчук Г.В., 

Солопчук Д.М. 

Теорія фізичного 

виховання: опорні 

таблиці: навчально-

методичний 

посібник 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 2013 

   Книга молодого 

вчителя фізичної 

культури: навч. 

посібн. / Папуша 

В.Г. та інш. 

Тернопіль: 

Підручники і 

посібники, 2014 

 

 

   Фізична культура в 

школі : 10-11 класи : 

методичний 

посібник  

 К.: Літера ЛТД, 

2010. 

Методика Нормативна  Магістрату 25 Білоусова Т.І. Кам’янець-
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наукових 

досліджень 

ра 1,4р. Основи наукових 

досліджень 

Подільський,2003 

2005 

 

 

 

 

  Солопчук М.С. 

А.О. Федірко 

Основи науково-

методичної 

діяльності в галузі 

фізичної культури і 

спорту 

Кам’янець-

Подільський: ПП. 

Буйницький О.А., 

2006 

Технології 

організації і 

проведення 

рекреаційних та 

спортивних 

заходів 

Вибіркова 4 73 Чистякова М.О. 

Технології 

організації 

рекреаційних та 

спортивних заходів: 

метод. рекомендації 

Кам’янець-

Подільський, 2018,  

63 с. 

   В. В. Величко 

Організація 

рекреаційних 

послуг: навч. 

посібник  

 

Х.: ХНУМГ ім. 

О.М.Бекетова, 2013 

- 202 с. 

   Арзютов Г.М.,  

Д.М. Солопчук, 

М.О.Чистякова, 

О.П.Шишкін 

Україна у 

міжнародному 

студентському русі: 

монографія 

Кам’янець-

Подільський, 2018,  

188 с. 

 

Ритміка і 

хореографія 

Вибіркова 3 54 Т.Г. Ленська, Г.В. 

Бесарабчук, В.В. 

Борисова, Л.Р. 

Головата Методичні 

основи хореографії: 

методичний 

посібник.  

Кам’янець-

Подільський:  

видавничо-

інформаційний 

відділ КПДУ, 2007 

   Т.Г. Ленська, Г.В. 

Бесарабчук, 

В.В.Борисова, Л.Р. 

Головата Ритмічна 

гімнастика (теорія і 

методика): Методичні 

рекомендації   

 Кам’янець-

Подільський: 

Аксіома, 2007 

   Т.Г. Ленська, Т.М. 

Погребняк, Л.Р. 

Головата Оздоровчий 

фітнес: навчально-

методичний 

посібник    

Кам’янець-

Подільський: ПП 

Буйницький О.А., 

2011 
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Психолого-

педагогічні 

основи 

фізичного 

сивховання 

 4 73 Ковальчук Г.П. 

Присакар Р.В. 

Педагогіка фізичної 

культури 

Кам’янець-

Подільський: 

Зволенко, 2012 

   Ковальчук Г.П. 

Присакар Р.В. 

Стасюк 

Педагогічна 

майстерність і 

професійне 

самовдосконалення 

вчителя фізичної 

культури 

Кам’янець-

Подільський: Рута, 

2018 

   Вейнберг Р.С. 

Роулд Д.  

Психологія порту 

Олімпійська 

література, 2001, 

2007 

    Психологія 

спортивного 

колективу (курс 

лекцій) 

Співак Л.М. 

Кам’янець-

Подільський,  2008 

    Бочелюк В.Ї. 

Черепехіна О.А. 

Психологія спорту 

(ел.варіант) 

 

 

спеціальність 017 Фізична культура та спорт 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Статус 

навчальної 

дисципліни 

Курс 

вивчення 

К-ть 

студентів 

Автор (назва 

підручника, 

посібника) 

Найменування 

видавництва, рік 

видання 

Історія фізичної 

культури 

Нормативна 1 25 Солопчук М.С. 

Історія фізичної 

культури та спорту 

Абетка, 2001 

Солопчук М.С., 

Боднар А.О. 

Олімпійська освіта 

К-ПНУ імені  І. 

Огієнка, 2013 

   Боднар А.О. Історія 

міжнародного 

олімпійського та 

спортивного руху  

Навчально-

методичний 

посібник / Боднар 

А.О., Солопчук 

Д.М. – Кам’янець-

Подільський, ТОВ 

РУТА, 2017. – 200 

с. 

Методика 

наукових 

досліджень 

Нормативна Магістрату

ра 1,4р. 

11 Білоусова Т.І. 

Основи наукових 

досліджень 

Кам’янець-

Подільський,2003 

2005 
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Солопчук М.С. 

А.О. Федірко 

Основи науково-

методичної 

діяльності в галузі 

фізичної культури і 

спорту 

Кам’янець-

Подільський: ПП. 

Буйницький О.А., 

2006 

  

Основи 

наукових 

досліджень 

Вибіркова 3 20 Білоусова Т.І. 

Основи наукових 

досліджень 

Кам’янець-

Подільський,2003 

2005 

Солопчук М.С. 

А.О. Федірко 

Основи науково-

методичної 

діяльності в галузі 

фізичної культури і 

спорту 

Кам’янець-

Подільський: ПП. 

Буйницький О.А., 

2006 

Теорія і 

методика 

фізичної  

рекреації 

Вибіркова Магістрату

ра 1,4р. 

25 Приступа Є.Н. та ін. 

Фізична рекреація: 

навч. посіб 

 Дрогобич: Коло, 

2010 

Жданова О.М. 

Організація та 

методика оздоровчої 

фізичної культури і 

рекреаційного 

туризму: навч. 

посібник 

Ред.-вид. відд. 

«Вежа» держ. ун-ту 

ім. Лесі Українки, 

2000 

Круцевич Т.Ю. 

Рекреація у фізичній 

культурі різних груп 

населення: навч. 

посібник  

К.: Олімп. літ-ра, 

2010 

Маляр Е.І. Методика 

використання 

фізичної культури  з 

метою оздоровлення 

та активного 

відпочинку 

Тернопіль: ТНЕУ 

«Економічна 

думка», 2009 

Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Солопчук Д.М., 

Боднар А.О. 

Методика фізичного 

виховання школярів: 

навчально-

методичний посібник  

Кам’янець- 

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 20 

Методика 

викладання 

Нормативна 

 

Магістрату

ра 1,4р. 

11 Методики фізичного 

виховання різних 

навчальний 

посібник / 
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фізичного 

виховання у  

вищій школі 

 груп населення  [Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Солопчук Д.М., 

Заікін А.В.] – 

Кам’янець-

Подільський : 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 

2012. – 480 с. 

   Методики фізичного 

виховання різних 

груп населення: 

опорні таблиці  

навчально-

методичний 

посібник / 

[Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Боднар А.О., 

Солопчук Д.М.] – 

Кам’янець-

Подільський: 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 

2011. – 196 с. 

   Артемова Л.В. 

Педагогіка і 

методика вищої 

школи:  

навчально-

методичний 

посібник для 

викладачів, 

аспірантів, 

студентів 

магістратури. – 

К.: Кондор, 2008. 

– 272с. 

   Волков В. Основи 

теорії та методики 

фізичної підготовки 

студентської 

молоді:  

навчальний 

посібник. – К: 

«Освіта України», 

2008. – 256 с. 

   Круцевич Т.Ю., 

Безверхня Г.В. 

Рекреація у 

фізичній культурі 

різних груп 

населення:  

навчальний 

посібник. – К.: 

Олімпійська 

література, 2010. 

– 370 с. 

Теорія і 

методика 

фізичного 

Нормативна 2 28 Круцевич Т.Ю. 

Теорія и методика 

фізичного 

К.: Олімпійська 

література, 2008. 

– 368 с. 
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виховання виховання. 

Методика 

фізичного 

виховання різних 

груп населення. Т.2.  

   Плахтій П.Д., 

Коваль О.Г., Рябцев 

С.П., Марчук В.М. 

Основи фізичного 

виховання 

студентської 

молоді:  

навчальний 

посібник. –

Кам’янець-

Подільський, 

ТОВ «Друкарня 

«Рута», 2012. – 

312 с. 

   Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Чаплінський Р.Б. 

Фізичне виховання 

студентської 

молоді: 

Методичний 

посібник. 

Кам'янець-

Подільський 

педагогічний 

університет, 

редакційно-

видавничий 

відділ, 2003. – 74 

с. 

   Шиян Б.М., Папуша 

В.Г. Методика 

викладання 

спортивно-

педагогічних 

дисциплін у вищих 

навчальних 

закладах фізичного 

виховання і спорту: 

Навчальний 

посібник. 

Харків: «ОВС», 

2005. – 208 с. 

   Нормативні 

матеріали з 

навчально-

методичної роботи 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка :  

навч.-метод. 

посіб. / 

Кам'янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. І. 

Огієнка ; [уклад.: 

В. М. Федорчук 

та ін. ; наук. ред. 

О. М. Завальнюк]. 

– Кам'янець-

Подільський : 

Аксіома, 2010. – 

219 с. : табл. 

   Методика фізичного 

виховання школярів  

навчально-

методичний 

посібник / 

[Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Солопчук Д.М., 

Боднар А.О.] – 
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Кам’янець-

Подільський: 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 

2011. – 292 с. 

   Методики фізичного 

виховання різних 

груп населення  

навчальний 

посібник / 

[Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Солопчук Д.М., 

Заікін А.В.] – 

Кам’янець-

Подільський : 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 

2012. – 480 с. 

   Методики фізичного 

виховання різних 

груп населення: 

опорні таблиці  

навчально-

методичний 

посібник / 

[Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Боднар А.О., 

Солопчук Д.М.] – 

Кам’янець-

Подільський: 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 

2011. – 196 с. 

   Солопчук М.С., 

Боднар А.О. 

Олімпійська освіта  

М.С. Солопчук, 

А.О. Боднар. – 

Кам’янець-

Подільський, 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 

2013. – 176 с. 

    Теорія і методика 

фізичного виховання  

підручник. – В 2-х 

т. – Т.1. / Під ред. 

Т.Ю. Круцевич. – 

К., Олімпійська 
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література, 2008. – 

391 с. 

підручник. – В 2-х 

т. – Т.1. / Під ред. 

Т.Ю. Круцевич. – 

К., Олімпійська 

література, 2017. – 

384 с. 

   Шиян Б.М. Теорія і 

методика фізичного 

виховання школярів.  

Частина 1 / Б.М. 

Шиян. – 

Тернопіль: 

Навчальна книга – 

Богдан, 2004. – 272 

с. 

   Шиян Б.М. Теорія і 

методика фізичного 

виховання школярів.  

Частина 2 / Б.М. 

Шиян. – 

Тернопіль: 

Навчальна книга – 

Богдан, 2004. – 248 

с. 

   Худолій О.М. 

Загальні основи 

теорії і методики 

фізичного 

виховання: Навч. 

посібник. – 2-е вид., 

випр. 

Харків: «ОВС», 

2008. – 406 с. 

   Сергієнко Л.П. 

Практикум з теорії і 

методики фізичного 

виховання: 

навч.посібник для 

студентів ВНЗ 

фізичного виховання 

і спорту. 

Х.: ОВС, 2007. – 

 271 с. 

   Книга молодого 

вчителя фізичної 

культури: навч. 

посібн. / Папуша 

В.Г. та інш. 

Тернопіль: 

Підручники і 

посібники, 2014. – 

368 с. 

Ритміка і 

хореографія 

Вибіркова 3 20 Т.Г. Ленська, Г.В. 

Бесарабчук, В.В. 

Борисова, Л.Р. 

Головата Методичні 

основи хореографії: 

методичний 

посібник.  

Кам’янець-

Подільський:  

видавничо-

інформаційний 

відділ КПДУ, 2007 

    Т.Г. Ленська, Г.В. 

Бесарабчук, 

В.В.Борисова, Л.Р. 

 Кам’янець-

Подільський: 

Аксіома, 2007 
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Головата Ритмічна 

гімнастика (теорія і 

методика): Методичні 

рекомендації   

   Т.Г. Ленська, Т.М. 

Погребняк, Л.Р. 

Головата 

Оздоровчий фітнес: 

навчально-

методичний 

посібник    

Кам’янець-

Подільський: ПП 

Буйницький О.А., 

2011 

Фітнес Вибіркова 1,2, 

магістратура 

1,4р. 

78 Т.Г.Ленська, Г.В.  

Бесарабчук, В.В. 

Борисова, Л.Р. 

Головата 

Методичні основи 

хореографії: 

Методичний 

посібник 

Кам’янець-

Подільський: 

видавничо-

інформаційний 

відділ КПДУ, 2007 

    Т.Г. Ленська, Г.В. 

Бесарабчук, В.В. 

Борисова, Л.Р. 

Головата Ритмічна 

гімнастика (теорія і 

методика):Методичн

і рекомендації  

Кам’янець-

Подільський: 

Аксіома, 2007 

   Аеробіка з основами 

теорії: Методичні 

рекомендації. / Лен- 

ська Т.Г., 

Бесарабчук Г.В., 

Вакуляк І.Я. 

Кам’янець-Поділь- 

ський: ПП 

Мошинський, 2006 

   Т.Г. Ленська, Т.М. 

Погребняк, Л.Р. 

Головата Оздоровчий 

фітнес: навчально-

методичний посібник  

Кам’янець-

Подільсь- 

кий: ПП 

Буйницький О.А., 

2011 

Педагогіка 

спорту 

Вибіркова 3 20 Солопчук М.С., 

Боднар А.О. 

Олімпійська освіта 

К-ПНУ імені  І. 

Огієнка, 2013 

 

   Солопчук М.С. 

А.О. Федірко 

Основи науково-

методичної 

діяльності в галузі 

фізичної культури і 

спорту 

Кам’янець-

Подільський: ПП. 

Буйницький О.А., 

2006 

   Артемова Л.В. 

Педагогіка і 

навчально-

методичний 
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методика вищої 

школи:  

посібник для 

викладачів, 

аспірантів, 

студентів 

магістратури. – 

К.: Кондор, 2008. 

– 272с. 

   Ковальчук Г.П. 

Присакар Р.В. 

Педагогіка фізичної 

культури 

Кам’янець-

Подільський: 

Зволенко, 2012 

 

спеціальність 227 “Фізична терапія, ерготерапія”, 227 “Фізична 

реабілітація”, 6.010203 “Здоров'я людини” 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Статус 

навчальної 

дисципліни 

Курс 

вивчення 

К-ть 

студентів 

Автор (назва 

підручника, 

посібника) 

Найменування 

видавництва, рік 

видання 

Фітнес-

програми 

аеробної та 

силової 

спрямованості 

Вибіркова 3,4 54 Ленська Т.Г., 

Бесарабчук Г.В., 

Вакуляк І.Я. 

Аеробіка з основами 

теорії: методичні 

рекомендації 

ПП Мошинський, 

2006  

Т.Г. Ленська, 

Г.В.Бесарабчук, В.В. 

Борисова, Л.Р. 

Головата Ритмічна 

гімнастика (теорія і 

методика) 

Аксіома, 2007 

Основы 

персональной 

тренировки / под 

ред. Роджера В. 

Эрла, Томаса Р. 

Бехля; пер. с англ. 

И.Андреев 

К.: Олимп. лит., 

2012. 

Кроссфит. Полное 

руководство по 

тренировкам на 

русском / CrossFit 

Guide 

 (Перевод: Евгений 

Богачев Илья 

Карягин) 

http://crossfitfan.ru/?p

=331 

С.Вейдер. Пилатес 

от А до Я 

 К.: Феникс, 2007 

В.Томпсон. 

Калланетика для 

К.: Феникс, 2007 

http://crossfitfan.ru/?p=331
http://crossfitfan.ru/?p=331
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красоты и здоровья 

Основи 

менеджменту, 

маркетингу та 

адміністрування 

(за професійним 

спрямуванням) 

Нормативна 4 28 Ковальчук Г.П. 

Менеджмент і 

маркетинг в галузі 

фізичної культури і 

спорту 

Кам'янець-

Подільський, 2014 

   Е.В. Кузьмичевой 

Экономика 

физической 

культуры и спорта: 

учебное пособие 

М.: Физическая 

культура, 2001, 2008 

   Платонов В.Н. 

Общая теория 

подготовки 

спортсменов в 

Олимпийском 

спорте 

К.: Олимпийская 

литература, 2003 

   Мічуда Ю.П. Сфера 

фізичної культури і 

спорту в умовах 

ринку 

К.: Олімпійська 

література, 2007 

   Малинин А.П. 

Менеджмент 

деятельности 

спортивных школ 

М.: Физическая 

культура, 2011 

Теорія і 

технології 

оздоровчо-

рекреаційної  

рухової 

активності 

Нормативна 3 26 Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В. 

Виробнича 

(педагогічна) 

практика студентів 

факультету фізичної 

культури на базі 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(в умовах кредитно-

модульної системи 

навчання) 

Кам’янець-

Подільський: 

Аксіома, 2010 

   Круцевич Т.Ю. 

Теория и методика 

физического 

воспитания: 

учебник. – В 2-х т. 

Т.1 

К., Олимпийская 

литература, 2003 

   Круцевич Т.Ю., 

Безверхня Г.В. 

Рекреація у фізичній 

культурі різних груп 

населення  

К., Олимпийская 

литература, 2010 

   Хорошуха М.Ф., К., НПУ ім. М.П. 
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Приймаков О.О., 

Ткачук В.Г. 

Основи здоров’я 

Драгоманова, 2009 

   Ленська Т.Г., 

Бесарабчук Г.В., 

Борисова В.В. 

Головата Л.Р. 

Ритмічна гімнастика 

Кам’янець-

Подільський, 

Аксіома, 2007 

   Ленська Т.Г., 

Бесарабчук Г.В., 

Вакуляк І.Я. 

Аеробіка з основами 

теорії 

Кам’янець-

Подільський, ПП 

Мошинський, 2006 

   Жданова О.М., 

Тучак А.М. та ін. 

Організація та 

методика оздоровчої 

фізичної культури і 

рекреаційного 

туризму 

Луцьк: Вежа, 2000 

   Бондар Т.С. 

Створення 

фізкультурно-

спортивного клубу в 

школі та правила з 

ігрових видів спорту 

Х.: Веста: Вид-во 

«Ранок», 2008 

   Васіна М.Т. 

Формування 

правильної постави 

та профілактика 

плоскостопості 

М.Т. Васіна, Л.В. 

Душатинська. – 

Тернопіль-Харків: 

Вид-во «Ранок», 

2009 

   Дутчак М.В. 

Спорт для всіх в 

Україні: теорія і 

практика  

 

М.В. Дутчак. – К.: 

Олімпійська 

література, 2009 

   Маляр Е.І. 

Методика 

використання 

фізичної культури з 

метою оздоровлення 

та активного 

відпочинку 

Е.І. Маляр. – 

Тернопіль: ТНЕУ 

«Економічна думка», 

2009 

   Суббота В.В. 

Оздоровчі рухові 

програми 

самостійних занять 

фізичною культурою 

і спортом 

практичний 

посібник. Випуск 1 / 

В.В. Суббота. – 

Київ: Кондор, 2011 
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   Шульга Л.М. 

Оздоровче плавання 

К.: Олімпійська 

література, 2011 

   Роджер В. Эрл, 

Томаса Р. Бехль ;  

Основы 

персональной 

тренировки 

пер. с англ. 

И.Андреев. – К. : 

Олимп. лит., 2012 

Методика 

наукових 

досліджень 

Нормативна Магістрату

ра 1,4р. 

10 Білоусова Т.І. 

Основи наукових 

досліджень 

Кам’янець-

Подільський,2003 

2005 

   Солопчук М.С. 

А.О. Федірко 

Основи науково-

методичної 

діяльності в галузі 

фізичної культури і 

спорту 

Кам’янець-

Подільський: ПП. 

Буйницький О.А., 

2006 

Основи 

наукових 

досліджень 

Вибіркова 3 26 Білоусова Т.І. 

Основи наукових 

досліджень 

Кам’янець-

Подільський,2003 

2005 

   Солопчук М.С. 

А.О. Федірко 

Основи науково-

методичної 

діяльності в галузі 

фізичної культури і 

спорту 

Кам’янець-

Подільський: ПП. 

Буйницький О.А., 

2006 

Теорія і 

методика  

рекреації 

Вибіркова Магістрату

ра 1,4р. 

8 Приступа Є.Н. та ін. 

Фізична рекреація: 

навч. посіб 

 Дрогобич: Коло, 2010 

   Жданова О.М. 

Організація та 

методика оздоровчої 

фізичної культури і 

рекреаційного 

туризму: навч. 

посібник 

Ред.-вид. відд. «Вежа» 

держ. ун-ту ім. Лесі 

Українки, 2000 

   Круцевич Т.Ю. 

Рекреація у фізичній 

культурі різних груп 

населення: навч. 

посібник  

К.: Олімп. літ-ра, 2010 

   Маляр Е.І. Методика 

використання 

фізичної культури  з 

метою оздоровлення 

та активного 

відпочинку 

Тернопіль: ТНЕУ 

«Економічна думка», 

2009 
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    Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В., 

Солопчук Д.М., 

Боднар А.О. 

Методика фізичного 

виховання школярів: 

навчально-

методичний посібник 

  

Кам’янець- 

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 2011 

Оздоровча 

фізична 

культура різних 

верств 

населення 

Нормативна  1 7 Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В. 

Виробнича 

(педагогічна) 

практика студентів 

факультету фізичної 

культури на базі 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(в умовах кредитно-

модульної системи 

навчання) 

Кам’янець-

Подільський: 

Аксіома, 2010 

   Круцевич Т.Ю. 

Теория и методика 

физического 

воспитания: 

учебник. – В 2-х т. 

Т.1 

К., Олимпийская 

литература, 2003, 

рос. 

   Круцевич Т.Ю., 

Безверхня Г.В. 

Рекреація у фізичній 

культурі різних груп 

населення  

К., Олимпийская 

литература, 2010, 

   Хорошуха М.Ф., 

Приймаков О.О., 

Ткачук В.Г. 

Основи здоров’я 

К., НПУ ім. М.П. 

Драгоманова, 2009, 

укр. 

   Ленська Т.Г., 

Бесарабчук Г.В., 

Борисова В.В. 

Головата Л.Р. 

Ритмічна гімнастика 

Кам’янець-

Подільський, 

Аксіома, 2007, укр.. 

   Ленська Т.Г., 

Бесарабчук Г.В., 

Вакуляк І.Я. 

Аеробіка з основами 

теорії 

Кам’янець-

Подільський, ПП 

Мошинський, 2006, 

укр. 

   Жданова О.М., 

Тучак А.М. та ін. 

Організація та 

методика оздоровчої 

Луцьк: Вежа, 2000, 

укр. 
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фізичної культури і 

рекреаційного 

туризму 

   Бондар Т.С. 

Створення 

фізкультурно-

спортивного клубу в 

школі та правила з 

ігрових видів спорту 

Х.: Веста: Вид-во 

«Ранок», 2008, укр.. 

    Васіна М.Т. 

Формування 

правильної постави 

та профілактика 

плоскостопості 

М.Т. Васіна, Л.В. 

Душатинська. – 

Тернопіль-Харків: 

Вид-во «Ранок», 

2009. – 64 с. 

Види 

оздоровчо-

рекреаційної  

рухової 

активності 

Нормативна 1 7 Солопчук М.С., 

Бесарабчук Г.В. 

Виробнича 

(педагогічна) 

практика студентів 

факультету фізичної 

культури на базі 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

(в умовах кредитно-

модульної системи 

навчання) 

Кам’янець-

Подільський: 

Аксіома, 2010 

   Круцевич Т.Ю. 

Теория и методика 

физического 

воспитания: 

учебник. – В 2-х т. 

Т.1 

К., Олимпийская 

литература, 2003 

   Круцевич Т.Ю., 

Безверхня Г.В. 

Рекреація у фізичній 

культурі різних груп 

населення  

К., Олимпийская 

литература, 2010 

   Хорошуха М.Ф., 

Приймаков О.О., 

Ткачук В.Г. 

Основи здоров’я 

К., НПУ ім. М.П. 

Драгоманова, 2009 

   Ленська Т.Г., 

Бесарабчук Г.В., 

Борисова В.В. 

Головата Л.Р. 

Ритмічна гімнастика 

Кам’янець-

Подільський, 

Аксіома, 2007 

   Ленська Т.Г., 

Бесарабчук Г.В., 

Вакуляк І.Я. 

Кам’янець-

Подільський, ПП 

Мошинський, 2006 



49 

 

Аеробіка з основами 

теорії 

   Жданова О.М., 

Тучак А.М. та ін. 

Організація та 

методика оздоровчої 

фізичної культури і 

рекреаційного 

туризму 

 

Луцьк: Вежа, 2000 

   Бондар Т.С. 

Створення 

фізкультурно-

спортивного клубу в 

школі та правила з 

ігрових видів спорту 

Х.: Веста: Вид-во 

«Ранок», 2008 

   Васіна М.Т. 

Формування 

правильної постави 

та профілактика 

плоскостопості 

М.Т. Васіна, Л.В. 

Душатинська. – 

Тернопіль-Харків: 

Вид-во «Ранок», 

2009 

   Дутчак М.В. 

Спорт для всіх в 

Україні: теорія і 

практика  

 

М.В. Дутчак. – К.: 

Олімпійська 

література, 2009 

   Маляр Е.І. 

Методика 

використання 

фізичної культури з 

метою оздоровлення 

та активного 

відпочинку 

Е.І. Маляр. – 

Тернопіль: ТНЕУ 

«Економічна думка», 

2009 

    Суббота В.В. 

Оздоровчі рухові 

програми 

самостійних занять 

фізичною культурою 

і спортом 

практичний 

посібник. Випуск 1 / 

В.В. Суббота. – 

Київ: Кондор, 2011 

   Шульга Л.М. 

Оздоровче плавання 

К.: Олімпійська 

література, 2011 

   Роджер В. Эрл, 

Томаса Р. Бехль ;  

Основы 

персональной 

тренировки 

пер. с англ. 

И.Андреев. – К. : 

Олимп. лит., 2012 

Функціональний 

фітнес 

Вибіркова 4 28 Ленська Т.Г., 

Бесарабчук Г.В., 

Вакуляк І.Я. 

ПП Мошинський, 

2006  
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Аеробіка з основами 

теорії: методичні 

рекомендації 

   Основы 

персональной 

тренировки / под 

ред. Роджера В. 

Эрла, Томаса Р. 

Бехля; пер. с англ. 

И.Андреев 

К.: Олимп. Лит., 

2012. 

   Ленська Т.Г., 

Бесарабчук Г.В., 

Борисова В.В. 

Головата Л.Р. 

Ритмічна гімнастика 

Кам’янець-

Подільський, 

Аксіома, 2007 

   Т.Г. Ленська, Т.М. 

Погребняк, Л.Р. 

Головата Оздоровчий 

фітнес: навчально-

методичний 

посібник    

Кам’янець-

Подільський: ПП 

Буйницький О.А., 

2011 

 

–  наявність методичних рекомендацій до написання курсових та 

дипломних робіт 

Дипломні роботи відповідають методичним рекомендаціям з написання та 

оформлення дипломних (проектів) студентами, які затверджені вченою радою 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та 

введені наказом ректора. Щодо курсових робіт (проектів) то кафедра керується 

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 

2012 року № 384.  

 

 

  наявність фахових періодичних видань у бібліотеці університету1.  

Упродовж 2018-2019 н. р. відділом комплектування та наукової обробки 

документів проводилась робота з доукомплектування фонду бібліотеки 

підручниками і навчальними посібниками щодо забезпечення навчального 

процесу. Систематично проходив моніторинг книгозабезпечення дисциплін, 

викладання яких забезпечується факультетами університету. За підсумками 

моніторингу кафедра теорії і методики фізичного виховання увійшла в список 

кафедр які мають 100% забезпечення навчальною літературою. 

 
 
 
 

                                                 
1
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1. 

Освітній ступінь «бакалавр» 

 

 

 

 

Теорія і методика фізичного виховання  

2. Фізичне виховання в школах України 

3. Теорія і методика фізичного виховання і спорту 

4. Физическая культура в школе 

5. Теория и практика физической культуры 

6. 
Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка 

7. Здоров’я та фізична культура 

8. Спорт – Экспресс в Украине 

9.  Спорт – експресс 

10. Олімпійська арена  

1. 

Освітній ступінь «магістр» 

 

 

 

 

 Педагогіка і психологія. Вісник АПНУ 

2. Вища школа  

3. Теорія і методика фізичного виховання  

4. Теорія і методика фізичного виховання і спорту 

5. Теория и практика физической культуры 

6. 
 Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка 

7. Здоров’я та фізична культура 

8.  Спорт – Экспресс в Украине 

9. Спорт – експресс 

10. Олімпійська арена 
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3.2. Охарактеризувати стан розробки та підготовки до друку 

навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема: 
 

 

Перелік навчальної та навчально-методичної літератури,  

виданої у 2018-2019 навчальному році 
Автор (и) Назва Підручник/навчаль

ний 

посібник/навчально

-методичний 

посібник 

Рік 

видав

ництв

а 

Видавництво  Обсяг 

арку

шів 

Чистякова 

М.О. 

Технології 

організації 

рекреаційних та 

спортивних 

заходів 

Методичні 

рекомендації 

 

 

2018 Кам’янець-

Подільський: ТОВ 

«Друкарня ˮРутаˮ» 

64 

Солопчук Д.М., 

Чистякова 

М.О., 

Шишкін О.П., 

Арзютов Г.М. 

Україна у 

міжнародному 

спортивному 

студентському 

русі 

Монографія 2018 Камʼянець-

Подільський: 

Камʼянець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка 

188 

Стасюк І.І.  

Чистякова 

М.О,  

Шишкін О.П. 

Приходько 

В.М., Іваськов 

О.Б. 

Різновиди 

спортивних 

одноборств 

Навчальний 

посібник 

2019 Кам’янець-

Подільський: ТОВ 

«Друкарня ˮРутаˮ» 

176 

Плахтій П.Д. 

Марчук В,М., 

Марчук Д.В. 

 

Фізіологічні 

основи рухової 

активності 

людини 

Навчаль посібник 2019 Кам’янець-

Подільський: ТОВ 

«Друкарня ˮрутаˮ» 

(в друці) 

160 

 

 

3.3. Зазначити наявність на сайті кафедри навчально-методичних 

матеріалів з навчальних дисциплін навчальних планів підготовки 

фахівців, викладання яких віднесено до компетенції кафедри 

 
На сайті кафедри в розділі «Навчальна робота» розміщені такі матеріали: 

Інформаційний пакет дисциплін, НМК дисциплін, Дисципліни вільного вибору 

кафедри та їх анотації. 

 
3.4. Проаналізувати стан програмного забезпечення  освітнього 

процесу 

 

Методична робота кафедри була спрямована на розробку використання 

інтерактивних методів навчання студентів в процесі викладання дисциплін. Для 

всіх навчальних предметів та практик розроблено відповідне програмно-
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методичне забезпечення, яке затверджене на першому засіданні кафедри. На 

сьогоднішній день в середовищі MOODLE  представлені більшість дисциплін, 

викладання яких забезпечує кафедра теорії і методики фізичного виховання. 

 

3.5. Вказати на недоліки в навчально-методичному забезпеченні 

освітнього процесу 

 

Навчальними планами підготовки ОС «бакалавр» 2016, 2017, 2018 та 2019 

років та ОС ―магістр‖ 2019 року передбачено викладання ряду навчальних 

дисциплін, комплекси яких в процесі розробки, тому перед науково-

педагогічними працівниками кафедри стоїть завдання у розробці та 

вдосконаленні навчально-методичного забезпечення цих дисциплін. 

 

 

 

3.6. Охарактеризувати роботу науково-методичних семінарів кафедри 

 

На кафедрі постійно  функціонує науково-методичний семінар. В рамках 

роботи семінарів викладачі працювали над наступними темами: 
 

ПЛАН 

роботи наукового семінару  
 

№ 

з/п 
Теми доповідей Відповідальний Дата 

1 Підготовка фахівців із ОФК (аеробіка)  Погребняк Т.М Вересень 2018 

2 Психологічна підготовка акробатів 
Марчук В.М. Жовтень 2018 

3 Психологічна підготовка спортсменів з  

тхеквондо  
Потапчук С.М. Листопад 2018 

4 Організація оздоровчої фізичної культури у 

різних сферах суспільства 
Юрчишин Ю.В. Грудень 2018 

5 Підготовка майбутніх фахівців з фізичної 

реабілітації до соціальної адаптації дітей з 

церебральним паралічем. 

Мисів В.М. Січень 2019 

6 Урахування рухової асиметрії у фізичному 

виховання дошкільників. 
Єдинак Г. А. Лютий 2019 

7 Гімнастика в системі фізичного виховання. 
Марчук Д.В. Березень 2019 

8 Сучасні аспекти розвитку фізичної культури 
Чистякова М.О. Квітень 2019 

9 Шляхи формування та структура фізичної 

вихованості дітей старшого шкільного віку. 
Бабюк С.М. Травень 2019 

10 Термінологічне визначення поняття 

«освіта» в контексті підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури. 

Боднар А.О. Червень 2019 

 

 



54 

 

ПЛАН 

роботи методичного семінару  

№ 

з/п 
Теми доповідей Відповідальний Дата 

1 
Методичні особливості проведення занять з 

гімнастики дітей молодшого шкільного 

віку. 

Марчук Д.В. Вересень 2018 

2 
Особливості оновлення змісту дисципліни 

«Вступ до спеціальності» питаннями 

олімпійської тематики. 

Боднар А.О. Жовтень 2018 

3 
Методичні особливості проведення занять з 

акробатики дітей молодшого шкільного 

віку. 

Марчук В.М. Листопад 2018 

4 
Методичні особливості проведення занять 

фітнесом. 
Погребняк Т.М. Грудень 2018 

5 
Методичні особливості фізичного 

виховання дітей молодшого шкільного віку. 
Бабюк С.М. Січень 2019 

6 
Особливості адаптації організму жінок до 

фізичного навантаження. 
Чистякова М.О. Лютий 2019 

7 Методика навчання спарингу в тхеквондо. Потапчук С.М. Березень 2019 

8 
Залучення студентів до рухової активності 

оздоровчої спрямованості. 
Мисів В.М. Квітень 2019 

9 
Реалізація диференційованого підходу до 

фізичного виховання. 
Єдинак Г. А. Травень 2019 

10 
Особливості проведення оздоровчих занять 

з особами різного віку і статі. 
Юрчишин Ю.В. Червень 2019 

 

Заняття методичного та наукового семінару проходили систематично, 

результати досліджень активно використовувались для оптимізації навчального 

процесу, зокрема, підвищення ефективності самостійної роботи студентів та 

публікувались у вигляді статей. 
 

 

ІV. Науково-дослідна робота 

4.1. Проаналізувати організацію та результати науково-дослідної роботи 

науково-педагогічних працівників кафедри: 

 організація роботи наукової школи; 

Робота наукової школи під керівництвом доктора наук з фізичного 

виховання та спорту, професора Єдинака Г.А. «Розвивальні та оздоровчі 

технології фізичного виховання та реабілітації»; 

Протягом 2018-19 н.р. проводилися дослідження в рамках колективної 

теми «Психолого-педагогічні основи оптимізації навчально-вихованого 

процесу з фізичного виховання в школі та у вищому навчальному закладі», яка 

зареєстрована в УкрІНТЕІ (м. Київ) (Реєстраційна картка № 0113 U 004342), 

термін виконання теми: з 05.2013 р. до 05.2018 р. Також на кафедрі протягом 

року науково-педагогічними працівниками проводилися наукові дослідження за 

10 індивідуальними науковими темами. 
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 участь у конференціях і семінарах різних рівнів; 

Міднародні: 

         Єдинак Г.А. ІI Всеукраїнська науково-практ. конф. з міжнародною 

участю  «Формування здорового способу життя студентської та учнівської 

молоді засобами освіти» 28-29.9.2018. КПНУ імені Івана Огієнка, м. 

Кам’янець-Подільський 

- ХІ міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми  сучасної 

біомеханіки  фізичного виховання та спорту». 18-19.10.2018. Національний 

університет «Чернігівський колегіум»  імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів; 

- ІІ міжнародна наук-практ. конф., м. Чернівці, 4-5 квітня 2019 

- X міжнародна науково-практична конференція "Реалізація здорового 

способу життя - сучасні підходи", м. Дрогобич, 16-17 травня 2019 

- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ФІЗИЧНА 

АКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ», с. Світязь, Шацький р-н., 

Волинська обл., бааі табору практик «Гарт» Східноєвропейського нац. ун-ті 

імені Лесі Українки, 11-13 червня 2019 

Чистякова М.О. Міжнародна конференція «Актуальні проблеми 

спортивної медицини» 28-29 листопада 2018  м. Київ 

Юрчишин Ю.В., Боднар А.О. ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи» 4-5 квітня 

2019 року, м. Чернівці. 

Юрчишин Ю.В., Боднар А.О. ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та 

соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму», 

19-20 квітня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський. 

Бабюк С.М. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми наступності дошкільної і початкової освіти», 17-18 квітня 2019 

року, м. Кам’янець-Подільський. 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської 

взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та 

прагматичної реабілітації соціуму», 19-20 квітня 2019 року, м. Кам’янець-

Подільський. 

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

технології в дошкільній освіті» 28-29 03.2019, Переяслав-Хмельницький 

 

Всеукраїнські: 

Усі викладачі кафедри брали участь у роботі 11 Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю ХІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Формування здорового 

способу життя студентського та учнівської молоді засобами освіти», 28-

29.09.2018 р. Участь і доповідь на пленарному засіданні «Формування 

здорового способу життя молодших школярів засобами олімпійської освіти».  

 Викладачі Боднар А.О. Чистякова М.О., Юрчишин Ю.В., Погребняк Т.М. 

Потапчук С.М. Марчук В. М., Марчук Д.В. Всеукраїнська науково-практична 
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конференція «Актуальні проблеми підготовки спортсменів високого класу та 

шляхи її оптимізації в сучасному спорті». 19.квітня 2019 року, м. Кам’янець-

Подільський. 

Юрчишин Ю.В., Боднар А.О. Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція Інноваційні підходи до формування професійних 

компетентностей фахівців з фізичної культури, спорту і фізичної терапії та 

ерготерапії. (Чернівці, 6 листопада 2018 року). 6 листопада 2018 року. 

Єдинак Г.А. круглий стіл «Особливості викладання фізичного виховання в 

ЗВО в сучасних умовах, Вінниця, 26.01.2019 

Бабюк С.М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта дітей 

дошкільного віку у соціокультурному просторі» 11 квітня 2019 року, 

Хмельницький 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні 

мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології 

навчання» 21-22 березня 2019 року Кам’янець-Подільський 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною 

участю «Інновації в освіті: здобутки та перспективи» (11 жовтня 2018 р. 

Умань) 

 

Регіональні: 

Усі викладачі кафедри брали участь у роботі звітної наукової 

конференції викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського 

національного Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за 

підсумками НДР у 2018 році. 5-6.03.2019 року.  

 Викладачі Боднар А.О., Марчук Д.В., Погребняк Т.М., Юрчишин Ю.В., 

Чистякова М.О. брали участь у ІХ науково-практичній конференції молодих 

вчених Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка 

6.10.2018.  

Юрчишин Ю.В., Чистякова М.О. Боднар А.О.Участь у науковій 

конференції студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 н. р. –. 

Юрчишин Ю.В., Потапчук С.М. Боднар А.О. Участь у семінарі - V 

Всеукраїнський навчальний майстер-курс з тхеквондо ВТ для студентів, 

спортсменів, тренерів (27-29.09.2018).  

Юрчишин Ю.В. Боднар А.О.Участь у практичному тренінгу (обсяг годин 

– 5 год.), проведений «Школою реабілітаційної медицини» Українського 

Католицького Університету на тему „Концептуальні основи фізичної терапії 

та ерготерапії в рамках філософії МКФ” (28 вересня 2018 р., на базі КПНУ ім. 

Івана Огієнка, кафедра фізичної реабілітації та медико-біологічних основ 

фізичного виховання). 

Чистякова М.О., Погребняк Т.М., Марчук В.М, Марчук Д.В.,науково-

практичному семінарі «Формування національних цінностей студентської 

молоді у сучасних викликах», який відбувся 16 квітня 2019року. 

Бабюк С.М. ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце 

мистецької педагогіки у формуванні сучасної особистості» (у рамках ІІ 
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Всеукраїнського музичного конкурсу «MusicUniFest-2019») 16-17 березня 2019 

року Кам’янець-Подільський 

Міжвузівська науково-практична конференція «Розвиток особистості 

дитини та учителя в сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та 

перспективи», 27 лютого 2019 Хмельницький 

І Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької 

педагогіки у формуванні сучасної особистості»  (23-24 березня 2018 року, 

Кам’янець-Подільський) 

Марчук Д.В, Марчук М.В. Участь у семінарі – Суддівство змагань з 

спортивної акробатики для студентів, спортсменів, тренерів (28-29.09.2018). 

 

 робота з аспірантами та докторантами;  

Рецензування дис. Єдинак Г.А. 

Випасняк І. П. Теоретико-методичні засади корекційно-профілактичних 

технологій фізичного виховання студентів із порушенням опорно-рухового 

апарату – докторська, 27.11.2018 

 

Герцик А. М. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/фізичної 

терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату – докторська, 

24.11.2018 

 

Майструк М. І. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих 

на хронічне обструктивне захворювання легень – докторська, 21.10.2018 

 

Грецький О. В. Формування мотивації до спортивної діяльності на 

початковому етапі підготовки – кандидатська, 23.00.02, 12.10.1018  

 

Дандаш Хассан Фізична реабілітація при мінно-вибуховій травмі нижніх 

кінцівок на поліклінічному етапі – кандидатська 12,02.1019  

 

Хоменко О. Удосконалення процесу фізичного виховання студентів 

аграрних спеціальностей на основі секційних занять військово-спортивним 

багатоборством - кандидатська 12,02.1019  

 

Сиинця Т. О. Корекція рівня фізичного стану жінок першого зрілого віку 

засобами оздоровчої аеробіки та ментального фітнесу – кандидатська 

15.4.2019 

 

Турка Р. О. Активізація оздоровчої рухової активності населення з 

використанням спортивно-масових заходів системи спорт для всіх - 

кандидатська 15.5.1019  

 

Демченко А. В. Організація фізичного виховання студенток неспеціальних 

факультетів педагогічних вищих навчальних закладів засобами шейпінгу - 

кандидатська 6.6.1019  
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Відгук 

Данильчук Л. О. Теорія і методика соціальної профілактики торгівлі 

людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій», 13.00.05 – 

докторська, 10.11.2018 

 

Мажец Б. Х. Модернізація дошкільної освіти у Польщі (1989–2017 рр.), 

13.00.01 – докторська, 23.4.2019 

 

Майструк М. І. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих 

на хронічне обструктивне захворювання легень – докторська, 24.00.03, 

15.5.2019 

 

 керівництво науковою роботою студентів;  

Боднар А.О Керувала написанням дипломних робіт студентами 1 курсу, 

спеціальностей 017 Фізична культура і спорт (Тренер з видів спорту), та 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) магістр (1,5 р). 

Студенти під керівництвом викладачів Юрчишина Ю.В.,Чистякової М.О. 

брали участь у науковій конференції студентів і магістрантів за підсумками 

НДР у 2018-2019 н. р.  

 наявність авторських свідоцтв, патентів на винаходи (корисні моделі);  

 наукове керівництво (консультування) здобувача (ів), який (які) 

одержав (ли) документ про присудження наукового ступеня;  

 робота у складі:  

 експертних рад МОНУ з питань проведення експертизи дисертацій; 

Єдинак Г. А. експертних рад МОНУ з питань проведення експертизи 

дисертацій;  

галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти;  

Єдинак Г. А. Член спеціалізованої вченої  ради із захисту докторських та 

кандидатських дисертацій у Львівському державному університеті фізичної 

культури імені Івана Боберського 

 Акредитаційної комісії; 

Єдинак Г. А. 

 міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії; 

 експертних комісій МОНУ;  

 Науково-методичної ради / науково-методичних комісій з вищої освіти 

МОНУ; 

 робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України;  

 виконання функцій: 

  наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту); 

 головного редактора / члена редакційної колегії наукового видання, 
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включеного до переліку наукових фахових видань України / іноземного 

рецензованого наукового видання;  

Єдинак Г. А. Виконував обов’язки головного редактора Вісник Кам’янець-

Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров’я 

людини. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 2019 – Вип. 12  

 

Чистякова М.О. Виконувала обов’язки відповідального секретаря Вісник 

Кам’янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 2018 – Вип. 11,12  

Боднар А.О Виконувала роботу на посаді відповідального секретаря у 2 

наукових виданнях факультету фізичної культури:  

 журнал «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання та 

фізичної терапії»;  

 спільному українсько-молдавському міжнародному збірнику наукових 

праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини», 

Государственное учебное заведение «Приднестровский государственный 

университет имени Т.Г. Шевченко»;  

 була членом редакційної колегії у фаховому збірнику ВАК України 

«Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»;  

 

 керівництво студентом, який зайняв призове місце у II етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей; 

 робота у складі: 

  організаційного комітету /журі/ II етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади;  

 організаційного комітету /журі/ Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей; 

 організаційного комітету /журі/ II—III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії 

наук; 

 керівництво студентом(ами), який став(ли) призером(ами) 

Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської 

Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу 

та Європи, чемпіонату України;  

Потапчук С.М. XIV Всеукраїнська літня Універсіада з тхеквондо ВТФ 

 4-5 квітня в м. Івано-Франківську  XIV Всеукраїнська літня Універсіада з 

тхеквондо ВТФ. Команда Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, яка й посіла загальнокомандне ІІІ місце. В особистій 

першості члени команди посіли такі місця: 

 ІІ м. – Потапчук Роман, Ільчик Любава, Нарольська Влада,Тимчук Валерія; 
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 ІІІ м. – Чайка Сергій, Сас Євген, Горгулько Анна,Баранова Олександра; 

 V м. – Солодкий Данило, Ляшко Павло. 

 Нарольська Влада учасниця Чемпіонату світу з тхеквондо ВТ, 

Манчестер, Великобританія 15-19 травня 2019р. 

  

 

 виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань;  

 виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної 

команди України з видів спорту; 

 участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради; 

 керівництво студентським науковим гуртком / проблемною групою. 

 Чистякова М.О. Здійснювала наукове керівництво проблемною групою за 

темою : Особливості функціональної й психологічної адаптації спортсменок 

до фізичних навантажень. 

У 2018-2019 н.р. Боднар А.О. керувала проблемною групою «Педагогічні 

умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

олімпійської освіти молодших школярів» 

Бабюк С.М Фізичне виховання дітей 1-4 класів у взаємодії 

загальноосвітньої школи  та сім’ї» 

 

4.2. Охарактеризувати науково-дослідну роботу студентів (участь 

студентів у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. 

Зазначити кількість студентів, які брали в них участь, прізвища їх переможців. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 

року № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 

2018/2019 навчальному році» на базі Національного університету фізичного 

виховання і спорту України 10-12 квітня 2019 року відбувся II етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 014 Середня освіта 

(фізична культура).  

Студенти КПНУ  Поліщук Вікторія (4 курс) та Чепенко Євген (3 курс) 

отримали сертифікат учасника. Серед 78 учасників Поліщук Вікторія (4 

курс) посіла 29 місце, та Чепенко Євген (3 курс) посів 38 місця. 

Було проведено три конкурсних завдання: 

І. Практичне завдання «Аналіз уроку фізичної культури» 

ІІ. Тестування теоретичних знань з основ методики фізичного виховання дітей 

шкільного віку. Достатньо високий результат в цьому завданні показав 

Чепенко Евген 

ІІІ. Теоретичне завдання у формі круглого столу «Гендерний підхід у фізичному 

вихованні школярів». 

Студентів підготувала: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

старший викладач Чистякова М.О. 
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4.3. Проаналізувати зміни (кількісні та якісні) обсягів виконаних і 

виконуваних досліджень. 

4.4. Вказати кількість та перелік публікацій, зокрема у закордонних або 

фахових наукових виданнях України, видання підручника чи навчального 

посібника згідно з вимогами МОНУ, наявність статей у періодичних виданнях, 

які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОНУ, монографій, охарактеризувати їх якість. 

1. Koryahin, V., Blavt, O., Bakhmat, N., Guska, M., Ludovyk, T., Prozar, M., 

Bodnar, A., Kravets, S. Bezgrebelnaya, E. Differentiated correction of attention 

abilities of students with chronic diseases during physical education. Journal of 

Physical Education and Sport 2018; 18 (4), 2278-2283.(Scopus) 

2. Koryahin, V., Blavt, O., Bakhmat, N., Guska, M., Ludovyk, T., Prozar, M., 

Bodnar, A., Kravets, S. Bezgrebelnaya, E. Differentiated correction of attention 

abilities of students with chronic diseases during physical education. Journal of 

Physical Education and Sport 2019-04-02;(Scopus) 

3. Боднар А.О., Юрчишин Ю.В., Стасюк І.І. Аналіз динаміки 

сформованості мотиваційного компоненту готовності майбутніх учителів 

фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів. Вісник 

прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019 Берез 26; 33: 

198 с. (Фахове видання). 

4. Iedynak Gennadii, Galamandjuk Lesia, Bodnar Alina, Babiuk Serhii, 

Chistyakova Marina, Potapchuk Serhii. Rate of change in morphofunctional 

indicators of girls with cerebral palsy over 7-17 years. «Pedagogical and social 

aspects of physical education and physical therapy» / [Editorial Board: I. Stasiuk 

(Editor-in-Chief) etc.]. Kamianets-Podilskyi: LLC «Ruta printing house», 2019. 

Volume 1. P. 66-80. 

5. Solopchuk Dmytro, Bodnar Alina, Stasiuk Ivan, Kuzhel Mykola, Valeriy 

Odaynyk, Serhiy Riabtsev. Kinaesthetic activity of students of higher education 

institutions in the learning period. Magazine of Kamianets-Podilskyi national Ivan 

Ohiienko «Pedagogical and social aspects of physical education and physical 

therapy» / [Editorial Board: I. Stasiuk (Editor-in-Chief) etc.]. Kamianets-

Podilskyi: LLC «Ruta printing house», 2019. Volume 1. P. 143-152. 

6. Боднар Аліна, Юрчишин Юрій. Характеристика цільового компоненту 

технології формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

олімпійської освіти молодших школярів. Інноваційні підходи до формування 

професійних компетентностей фахівців з фізичної культури, спорту і 

фізичної терапії та ерготерапії: мат. Всеукр. наук.-практ інтернет-

конференції (Чернівці, 6 листопада 2018 року). За редакцією Я.Б.Зорія. 

Чернівці, 2018. С. 22.  

7. Юрчишин Юрій, Боднар Аліна. Парадигма використання сучасних 

інформаційних засобів у вирішенні завдання із залучення студентів до 

оздоровчої рухової активності. Інноваційні підходи до формування 

професійних компетентностей фахівців з фізичної культури, спорту і 

фізичної терапії та ерготерапії: мат. Всеукр. наук.-практ інтернет-



62 

 

конференції (Чернівці, 6 листопада 2018 року). За редакцією Я.Б.Зорія. 

Чернівці, 2018. С. 275.  

8. Боднар Аліна, Солопчук Дмитро, Стасюк Іван. Аналіз динаміки 

сформованості когнітивного компоненту готовності майбутніх учителів 

фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів. Вісник 

Кам’янець-Подільського національного універ-ситету імені Івана Огієнка. 

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: Г.А.Єдинак (відп. ред.) 

та ін.]. ‒ Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 2019. ‒ Випуск 12. В друці.(Фахове видання). 

9. Боднар А.О., Солопчук Д.М. Ставлення студентів ЗВО до фізичного 

виховання і спорту. Формування здорового способу життя студентської та 

учнівської молоді засобами освіти. Збірник наукових праць. [редкол.: 

І.І.Стасюк (відп. ред.) та ін..]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Випуск 8. 

С.148-152. 

10. Чистякова М.А., Шахлина Л.Я.-Г. Особенности адаптации 

организма спортсменок к нагрузкам в спорте. Вісник Кам’янець-

Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 11. С. 377-384 

11. Чистякова М.А. Морфофункциональная характеристика организма 

спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в дзюдо 

Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2018. Вип. 1. С. 53-60 

12. Шахлина Л.Г., Чистякова М.О. Особливості  планування 

тренувальних навантажень у мікро- та мезоциклах підготовки спортсменок, 

які спеціалізуються у дзюдо. Формування здорового способу життя 

студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць.  

Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2018.  Випуск 7.   С. 176-179. 

13.  Шахлина Л.Г., Чистякова М.О. Особливості  планування 

тренувальних навантажень у мікро- та мезоциклах підготовки спортсменок, 

які спеціалізуються у дзюдо. Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2018. 

Вип. 2. С. 63-70 

14. Україна у міжнародному спортивному студентському русі: 

монографія Арзютов Г.М., Чистякова М.О., Солопчук Д.М. – Камянець-

Подільський нац.. ун., 2018. – 188 с. 

15. Різновиди спортивних одноборств: навчальний посібник для 

студентів факультетів фізичної культури вищих навчальних закладів / [І.І. 

Стасюк, М.О. Чистякова, О.П. Шишкін, В.М. Приходько, О.Б. Іваськов] – 

Кам’янець-Подільський, 2019. – 176 с. 

16. Потапчук С.М. «Єдиноборства - критерії відбору» / Потапчук 

С.М.//Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Випуск 11. Кам’янець-

Подільський 2018 

17.  Погребняк Т.М. Оздоровчий фітнес, здоров’я та працездатність / 

Т.М. Погребняк// Вісник Кам’янець-Подільського національного університету 
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імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: 

П.С. Атаманчук (від. ред.) та ін.]. –  Кам’янець-Подільський : Кам'янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. 11. – 

С. (23-33). Фахове видання. 

18. Погребняк Т.М. Взаємозв’язок рівня фізичної активності із 

мотиваційною сферою студентської молоді /Т.М. Погребняк// І міжнародна 

наукова конференція «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання 

та фізичної терапії», 2018 

19. Погребняк Т.М. Педагогічні та соціальні аспекти фізичного 

виховання та фізичної терапії /Т.М. Погребняк// І міжнародна наукова 

конференція «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання та 

фізичної терапії», 2018. 

20. Погребняк Т.М. Засоби діагностика розвитку рухових здібностей 

людини /Т.М. Погребняк// Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-

Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2018. – Вип.10 . 

21. Погребняк Т.М. Методика викладання оздоровчого фітнесу /Т.М. 

Погребняк// Формування здорового способу життя студентської та 

учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів за результатами 

роботи ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  – Кам’янець-

Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2018. 

22. Погребняк Т.М. Характеристика фітнес-аеробіки як засобу 

фізичного виховання /Т.М. Погребняк// Збірник наукових праць молодих вчених 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 

Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.11 . 

23.  Погребняк Т.М. Актуальні проблеми впровадження та перспективи 

розвитку оздоровчої фізичної культури в системі освіти України /Т.М. 

Погребняк// Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – 

Вип.  

24. Єдинак  Г.А.,  функціональні можливості дівчаток 7-17 років із 

церебральним паралічем та без відхилень у фізичному розвитку. Вісник 

КПНУ. 2019.  

25. Заікін А.В., Єдинак  Г.А.,  Галаманжук Л.Л. Профілактика та 

корекція розвитку опорно-рухового апарату дітей як комплексна проблема 

педагогіки і фізіотерапії. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 

2019. Випуск 5 К (113). С. 131-136. 

26. Єдинак  Г.А., Галаманжук Л.Л., Гуска М.Б. морфологічний статус 

дівчаток із церебральним паралічем та без порушень розвитку в 7-10 років. 

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. Випуск 5 К (113). С. 

109-113. 
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27. Єдинак Г., Галаманжук Л., Клюс О., Скавронський О., Гуска М. 

Функціональний статус дівчаток із різними соматотипами під час навчання 

в основній школі. Вісник Прикарпатського у-ту. Фізична культура. 2019. 

Випуск 31. С. 49-55.   

28. Koryahin V., Iedynak G., Blavt O., Galamandjuk L., Ludovyk T., Stadnyk 

V., Bezgrebelnaya E., Korol A., Gavrilenko M. (2019). The main aspects of the 

implementation of technical and physical training of basketball players. Journal of 

Physical Education and Sport, Vol 19 (Suppl. issue 2), 358-362, DOI:10.7752/ 

jpes.2019.s2053 

29. Iedynak G., Galamandjuk L., Koryahin  V., Blavt O., Mazur V., Mysiv V., 

Prozar M., Guska M., Nosko Yu., Kubay G., Gurtova T. (2019). Locomotor 

activities of the professional futsal players during competitions. Journal of Physical 

Education and Sport, Vol 19 (Suppl. issue 3), 358-362  

30. Бабюк С.М.  Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної 

культури до оздоровчої роботи // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. 

наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. Лабунець В.М.]. – 

Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 25 (2-2018). – Ч. 1. – Кам’янець-

Подільський, 2018. – С. 8-12. (фахова, Copernicus) 

31. Бабюк С.М., Федірчик Т.Д. Методичні аспекти використання 

особистісно зорієнтованого підходу у фізичному виховані молодших школярів // 

Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут 

педагогіки НАПН України ; [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Кам’янець-Подільський, 

2019. – Вип. 26 (1-2019). – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський, 2019. – С. 203-209. 

(фахова, Copernicus) 

32. Юрчишин Ю.В.,Мисів В.М., Марчук Д.В. Марчук В.М. Шляхи 

посилання мотивації студентів до оздоровчої рухової активності. Вісник 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2018. Випуск 11. С. 401 - 405. 

33. Марчук Д.В. Марчук В.М. Інновації у фізичному вихованні молодших 

школярів. Збірник наукових праць Формування здорового способу життя 

студентської та учнівської молоді засобами освіти. – Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2018 – Вип. 7. – С. 96 - 100. 

34. Кротов Г.В., Марчук Д.В. Марчук В.М. Вплив занять гімнастичними 

вправами на формування психофізіологічних показників молодших школярів. 

Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та 

здоров’я людини. : Кам’янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка, Государственноое учебное заведение «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» 

2018 – Вип., 8. – С. 89 - 100. 
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Тези 

Галаманжук Л.Л., Єдинак  Г.А. Стан узгодженості належного та наявного 

мовленнєвих базисів з теорії і методики фізичного виховання у майбутніх 

дошкільних педагогів 

 

Єдинак  Г.А.,  Галаманжук Л.Л. Стан узгодженості належного та наявного 

професійно-мовленнєвого базису у майбутніх фахівців із фізичного виховання 

 

Клюс О. А., Єдинак Г. А., Галаманжук Л. Л., Гуска М. Б., Гуска М. В. До 

проблеми ранньої спеціалізації у командних спортивних іграх. Фізична 

культура і спорт: досвід та перспективи: мат. ІІ міжнародної наук-практ. конф. 

(м. Чернівці, 4-5 квітня 2019 року) / За ред. Я. Б. Зорія. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2019. – С. 21-22. 

 

4.5. Проаналізувати організацію та результати науково-дослідної 

роботи науково-педагогічних працівників кафедри: 

 міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії; 

 експертних комісій МОНУ;  

 Науково-методичної ради / науково-методичних комісій з вищої освіти 

МОНУ; 

 робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України;  

5. виконання функцій: 

  наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту); 

 головного редактора / члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України / іноземного 

рецензованого наукового видання;  

1. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017 – Вип. 10 та 

Вип. 11, 2018. 

Чистякова М.О. (відповідальний секретар). Боднар А.О., Єдинак Г.А., 

Чобітько М.Г. ‒ члени міжнародної редакційної колегії. 

Єдинак Г.А. ‒ 4 наукових видання. 

6. керівництво студентом, який зайняв призове місце у II етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук; 

7. робота у складі: 

  організаційного комітету /журі/ II етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади;  

 організаційного комітету /журі/ Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук; 

 організаційного комітету /журі/ II—III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії 



66 

 

наук; 

8. керівництво студентом(ами), який став(ли) призером(ами) 

Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської 

Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу 

та Європи, чемпіонату України;  

9. виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань;  

10. виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної 

збірної команди України з видів спорту; 

11. участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або 

члена спеціалізованої вченої ради; 

Єдинак Г.А. Член спеціалізованої вченої  ради із захисту докторських та 

кандидатських дисертацій у Львівському державному університеті фізичної 

культури 

Чобітько М.Г. Членство у спеціалізованих вчених радах (кандидатській)  

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». 

12. керівництво студентським науковим гуртком / проблемною групою. 
Проблемні групи: 

Боднар А.О. 
Організаційно-педагогічні умови підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до 

олімпійської освіти школярів 

5 
2 і 4 вівторок 

місяця – 
15.00-16.00 

Чистякова М.О. 
«Особливості функціональної та психологічної 

адаптації спортсмена до фізичних навантажень» 
6 

2 і 4 вівторок 
місяця – 

15.00-16.00 

Бабюк С.М. 

«Фізичне виховання дітей 1-4 класів у взаємодії 

загальноосвітньої школи  

та сім’ї» 

5 

2 і 4 вівторок 
місяця – 

15.00-16.00 

 

Проблемна група № 1 

Тема: «Фізичне виховання дітей 1-4 класів у взаємодії загальноосвітньої школи  

та сім’ї» 

Керівники: канд.пед.наук, доц. Бабюк С.М.  

Бази досліджень: 

м. Кам’янець-Подільський: ЗОШ І ступеня №14  – вчитель Василенко М.М. 

м. Кам’янець-Подільський: ЗОШ № 5 – вчитель Василинюк В.Я. 

Склад проблемної групи: 

3 курс, група FV2-B15 
1.Сабов А.Л. 

2.Стефанюк О.В. 

3.Вільчинська В.О. 

4.Парова Н.В. 

5.Капуста Н.О. 

 

Проблемна група № 2 

Тема: Особливості функціональної й психологічної адаптації спортсменок до 

фізичних навантажень. 

Керівник: кандидат наук з фізичного виховання і спорту, ст. викладач Чистякова 

Марина Олександрівна. 

Бази дослідження: Кам’янець-Подільська ДЮСШ-2, директор Пасенко В.І. 

відділення дзюдо – тренери: Полінська Т.А., Коберник О.Л., Чистякова М.О. 
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Склад проблемної групи: 

ZL1-B15 група 

1. Ареф’єва А.А 

2.Лискун Ю.А. 

3.Герасимова 

К.Є. 

4. Швидюк О.С. 

5.Яневич М.М. 

6. Антюк В.М. 

 

Проблемна група № 3 

Тема: „Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

олімпійської освіти молодших школярів» 

Керівник: кандидат педагогічних наук, ст. викладач Боднар Аліна Олександрівна. 

Бази дослідження: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, факультет фізичної культури 

Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання* 

Склад проблемної групи:  

1. Гулеватий Д.В. ‒ FV1–B14 

2. Сосніцький А.М.‒ FV1–B14 

3. Тиж Я.М. ‒ FV2–B14 

4. Різдванецький Б.В. ‒ FKSb1-M16 

5. Чепенко Є.В. ‒ FK2-B16 

12.1. Охарактеризувати науково-дослідну роботу студентів (участь 

студентів у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних 

наук. Зазначити кількість студентів, які брали в них участь, прізвища їх 

переможців. 

Чистякова М.О. здійснювала наукове керівництво студентів 3 курсу, 

Райтаровського Костянтина та студента 4 курсу Гулеватого Дмитра для участі в 

ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 014.11 Середня 

освіта (фізична культура), який проходив 4-6 квітня 2018 р. на базі 

Національного університету фізичного виховання і спорту України.  Студенти 

Отримали сертифікат учасника, а  Поліщук Вікторія та Гулеватий Дмитро 

увійшли в 20 кращих студентів України (20 та 21 місце серед 73 представників 

ВНЗ). 

Юрчишин Ю.В. здійснював керівництво науковою роботою студентки 3 

курсу спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Поліщук В.О., 

яка брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук, підготували наукову роботу з 

теми: «Сучасні інформаційні засоби у залучення молоді до оздоровчої рухової 

активності».  

12.2. Проаналізувати зміни (кількісні та якісні) обсягів виконаних і 

виконуваних досліджень. 

12.3. Вказати кількість публікацій, зокрема у закордонних або фахових 

наукових виданнях України, видання підручника чи навчального посібника 

згідно з вимогами МОНУ, наявність статей у періодичних виданнях, які 
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включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або 

WebofScienceCoreCollection, рекомендованих МОНУ, монографій, 

охарактеризувати їх якість. 

Кількість публікацій по кафедрі: 

 у закордонних або фахових наукових виданнях України ‒ 33; 

 навчально-методичні посібники ‒ 4; 

 періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема 

Scopus або WebofScienceCoreCollection, рекомендованих МОНУ ‒ 16; 

 монографії ‒1. 

 

 керівництво студентом(ами), який став(ли) призером(ами) 

Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської 

Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу 

та Європи, чемпіонату України 

 
 

V Міжнародна співпраця 

 

5.1. Охарактеризувати основні напрями міжнародного 

співробітництва кафедри.  

Факультет фізичної культури і спорту Придністровського державного 

університету імені Т.Г. Шевченка. Угода підписана в 2015 р. У 2017 р. колектив 

кафедри і факультету співпрацювали з науково-педагогічними працівниками 

Придністровського державного університету імені Т.Г. Шевченка, факультету 

фізичної культури і спорту, (Придністровська молдавська республіка). 

Співпраця полягала у друкуванні статей в міжнародних збірниках, 

налагоджуванні спільної наукової співпраці, проведенні та участі в роботі 

спільних науково-практичних конференцій. 

5.2. Назвати наукові конференції, симпозіуми проведені спільно з 

зарубіжними партнерами. 

2-3 травня 2018 на базі факультету фізичної культури Кам'янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка спільно з Академією 

імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), Католицьким університетом в 

Ружомбероку (Словаччина), Університетом Градец Кралове (Чехія), 

Державним університетом фізичного виховання і спорту Республіки Молдова 

проведено І Міжнародну конференцію «Педагогічні та соціальні аспекти 

фізичного виховання та фізичної терапії». 

Охарактеризувати видавничу діяльність, що проводиться спільно з 

зарубіжними партнерами (видавництво збірників наукових праць, матеріалів 

за підсумками проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів 

тощо). 

У 2018 році видано Збірник наукових праць «Сучасні проблеми фізичного 

виховання, спорту та здоров’я людини : Камʼянець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, Государственноое учебное заведение «ПГУ 
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им. Т.Г. Шевченко»; [редкол.: І.І. Стасюк (відп.ред.) и ін.] – Камʼянець-

Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»», 2018. – Випуск 8 – 206 с. 

Формується І випуск електронного журналу «Педагогічні та соціальні 

аспекти фізичного виховання та фізичної терапії». – Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – 

Випуск 1. (http://psa-konf.kpnu.edu.ua.). 

 
 

VІ Формування контингенту студентів 

 

6.1. Висвітлити участь кафедри у профорієнтаційній  роботі та роботі 

з вивчення потреб регіону у випускниках університету 

 

На кафедрі теорії і методики фізичного виховання у 2018-2019 н. р. 

проводилась планомірна та систематична робота у профорієнтаційному 

напрямку, зокрема, в аспекті формування контингенту студентів, підготовки 

молоді до вступу у ЗВО.  

У 2018-2019 н.р. викладачі кафедри активно брали участь у 

профорієнтаційній роботі університету. Так, доцент Юрчишин Ю. В. здійснив 

поїздку в м. Київ із профорієнтаційною роботою, де залишив листівки із 

відомостями про університет в цілому та про факультет зокрема. 

 Про результати проведеної роботи Юрій Володимирович детально 

звітував на сайті університету. Яскравим прикладом відповідального ставлення 

викладача до   необхідності здійснення профорієнтаційної діяльності є також 

наявність фото -  та відеоматеріалів з місця проведення агітаційного заходу.  

Доцент кафедри Мисів В. М. провів профорієнтаційну роботу в 

м. Чернівці. Він відвідав об′єднані ДЮСШ №1 та ДЮСШ №2, ДЮСШ 

«Буревісник», обласну ДЮСШ «Спартак», обласну ДЮСШ інвалідів обласного 

центру «Інвоспорт», а також чернівецькі ЗОШ №5, №38, №4 та №14.  

Бабюк С.М. здійснив поїздку в м. Чернівці. Там він спілкувався та агітував 

до вступу  в наш навчальний заклад школярів старшокласників ЗОШ №113 та 

ЗОШ №116. Двоє учнів виявили інтерес та бажання відвідати К-ПНУ ім. Івана 

Огієнка та можливо в подальшому і вступити до його лав. Даний захід було 

проведено у жовтні місяці цього року. 

Асистент кафедри ТіМ фізичного виховання, Погребняк Т.М., разом із 

студенткою нашого факультету  їздили з агітаційною роботою в м. Стара 

Ушиця Хмельницької області та в м. Новодністровськ Чернівецької області. 

Двоє курсантів із Новодністровського військового ліцею стали студентами 

нашого факультету. Отже, позитивні результати профорієнтаційної діяльності 

вже спостерігаються. 

Активну участь у такій роботі беруть викладачі-тренера, які з регулярними 

візитами перебувають у різних містах України. Львина доля залучення 

спортсменів до вступу у ВУЗ лягає саме на їх плечі. 

Так, тренер із кульової стрільби Коваль О.Г. відвідав Чемпіонат України зі 

стрільби із пневматичної зброї в м. Львів (СКА). Там він вів бесіду з тренерами 
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та спортсменами, які цілком ймовірно у наступному році вступатимуть до лав 

студентів університету. Така ж робота була пророблена ним в м. Вінниця в 

ДЮСШ №1. 

Асистент нашої кафедри, тренер зі спортивної акробатики Марчук В.М. 

відвідав м. Івано-Франківськ (жовтень), де в ДЮСШ №1 проводились змагання 

із фрістайлу. У цьому ж місяці в м. Кропивницьк Кіроворадської області в 

спорткомплексі «Надія» відбувались змагання зі спортивної гімнастики. На 

цьому заході Володимир Миколайович також побував із профорієнтаційною 

роботою. Тісний контакт тренер-викладач у цьому напрямку тримає із 

головним тренером збірної України зі спортивної акробатики – Толяком Л.Д. 

Марчук В.М. зустрівся з ним на змаганнях зі спортивної акробатики у м. 

Вінниця в спорткомплексі «Авнгард». Один із вихованців вінницької ДЮСШ 

№3 виявив інтерес до діяльності факультету та виявив бажання вступати до 

нього. 

Тренер із боксу, Приходько В.М., возив на змагання вихованців у м. Біла 

Церква (ДЮСШ №3, вересень), м. Чернівці (С.К. Олімп, ДЮСШ №1, 

вересеньень), в м. Нетішин (С.К. Легіон, жовтень) та м. Хмельницький (ДЮСШ 

№5, жовтень). Там Володимир Миколайович не лише демонстрував результати 

своєї тренерської діяльності, а й здійснював пропагандистську роботу щодо К-

ПНУ ім. Івана Огієнка. 

Тренер із тхеквондо, Потапчук С.М., брав участь в агітаційній роботі по 

селах Новоушицького району разом із іншими викладачами нашого 

факультету. Окрім цього, відвідав м. Хмельницький (вересень) та м. 

Каменськоє (жовтень), де провів агітаційну роботу зі спортсменами-

тхеквандистами з приводу перспективи їх вступу на факультет фізичної 

культури. Один вихованець дніпродзержинської ДЮСШ виявив бажання 

відвідати та детальніше ознайомитись з умовами вступу на факультет та 

навчання на ньому.  

Такий об′єм профорієнтаційної роботи здійснили викладачі кафедри 

впродовж 2018-2019 навчального року. 

Аналіз профорієнтаційної роботи показав, що для успішного проведення 

профорієнтаційної роботи, організації чіткої системи підготовки учнів до 

самостійного, усвідомленого вибору професії слід докладати великих зусиль 

всім членам колективу кафедри, тримати на контролі всіх учнів та спортсменів, 

які виявили бажання вступати на факультет фізичної культури.  

 

6.2. Оцінити рівень забезпечення професійної спрямованості 

освітнього процесу, актуальність, професійну спрямованість навчальних 

дисциплін вільного вибору студентів 
 

Орієнтація на педагогічну професію найбільшою мірою забезпечується 

змістовим спрямуванням дисциплін. На навчальних заняттях та інших формах 

аудиторної та поза аудиторної роботи формується адекватна мотиваційна основа 

майбутньої професійної діяльності, а також стимулюється робота з 

професійного та особистісного саморозвитку та самовиховання студента. 
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Метою роботи кожного викладача є формування у студентів фахового ставлення 

до майбутньої професії, відповідних професійних знань, вмінь, педагогічних 

здібностей. 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання у звітному 2018-2019 

навчальному році якісно забезпечила викладання відповідних вибіркових 

навчальних дисциплін.  

Усі комплекси навчально-методичного забезпечення  вищезазначених 

навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти освітніх 

ступенів «Бакалавр» та «Магістр» були затвердженні на засіданні кафедри. 

 
6.3. Охарактеризувати роботу щодо  збереження контингенту студентів 

 

Упродовж звітного року науково-педагогічними працівниками кафедри 

теорії і методики фізичного виховання було проведено ряд заходів щодо 

збереження контингенту здобувачів вищої освіти: 

- на засіданнях кафедри розглядалися питання підготовки студентів до 

зимової та літньої екзаменаційних сесій; 

- на початку навчального року для врахування індивідуальних 

особливостей студентів першого курсу спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура) та ефективної організації навчального та тренувального 

процесів було проведено анкетування; 

- у листопаді 2018 року кафедра теорії і методики фізичного виховання 

організувала зустріч  батьків студентів  першого курсу спеціальності 014.11 

Середня освіта (Фізична культура) з науково-педагогічними працівниками, які 

забезпечують навчальний процес; 

- проводилися додаткові консультації для ліквідації академічної 

заборгованості та підвищення успішності; 

- неодноразово переносились терміни проходження виробничих практик 

для осіб, які за певних причин не могли пройти її вчасно; 

- куратори академічних груп проводили виховну роботу у прикріплених 

групах та індивідуальні бесіди зі студентами та їх батьками, які мали 

академічну заборгованість; 

- для підвищення інтересу студентів до навчання на факультеті фізичної 

культури впродовж року проводились різноманітні змагання в яких брали 

участь кваліфіковані спортсмени. 

 

VIІ Організація виховної роботи та розвиток  

студентського самоврядування 

 

7.1. Охарактеризувати основні напрями виховної роботи зі студентами 

 

Невід’ємною складовою якісної підготовки фахівців є високий рівень їх 

навчальної дисципліни. Саме тому викладачами нашої кафедри був 

забезпечений постійний контроль за тим, як студенти відвідують навчальні 

заняття. Систематично проводилась індивідуальна робота з тими, хто має 
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пропуски і незадовільні оцінки за результатами поточного і підсумкового 

контролю. Студенти, що пропустили заняття,  повинні були спочатку 

відпрацювати пропущенні заняття, і лише потім вони допускались до перевірки 

знань того або іншого модуля певної дисципліни.  

Протягом навчального року студенти  на задовільному рівні відвідували 

академічні заняття. З тими студентами, що мали деякі пропуски, було проведено 

бесіди, запрошено до співпраці працівників деканату факультету, як результат – 

ситуація з відвідуванням покращилася. 

Плани виховної роботи кураторів виконані. Правопорушень серед 

студентів виявлено не було. Зауважень щодо проживання у гуртожитку також 

не отримано. Куратори та керівництво кафедри протягом року регулярно 

відвідували студентів гуртожитку № 4 як за графіком ректора, так і самостійно. 

 

7.2. Охарактеризувати виконання науково-педагогічними 

працівниками обов’язків куратора академічної групи студентів 

 

Плани виховної роботи кураторами кафедри Бабюком С.М., 

Чистяковою М.О., Марчуком В.М., Потапчуком С.М. та Юрчишиним Ю.В. 

виконані. Куратори проводили регулярні зустрічі зі студентами, сприяли у 

вирішенні проблем та консультували з питань організації аудиторної та 

самостійної роботи. Брали участь в організації і проведенні університетських та 

загальноміських заходів та залучали до активної участі студентів прикріплених 

груп. 

Пропозиції щодо вдосконалення роботи кафедри у 2018-2019 

навчальному році.  

1. Сприяння процесам реалізації права студентів на вільний вибір форм і 

засобів отримання вищої освіти, яка гарантує рівень і якість знань, що стануть 

конкурентно спроможними в умовах ринкових відносин.  

2. Створення найбільш сприятливих організаційних, економічних, 

соціальних та побутових умов для плідної праці та постійного вдосконалення 

усіх учасників навчально-виховного процесу кафедри. 

3. Застосування кредитно-модульної оцінки знань та стандартів 

Болонської системи та концептуальне відпрацювання нового освітнього модуля 

через реалізацію принципів безперервності та спадкоємності в межах нової 

багатоступеневої освітянської структури.  

4. Створення інтегрованих освітніх програм та навчальних планів, 

забезпечення послідовного засвоєння навчального матеріалу на підставі єдиних 

вимог та методичного забезпечення розглядається як одне з найбільш складних 

та невід’ємних завдань його подальшого розвитку.  

5. Проведення досліджень на кафедрі для створення інноваційної моделі 

кваліфікованого фахівця галузі Освіт/Педагогіка. Головною метою навчання в 

університеті повинно стати формування високого рівня загальної культури – 

культури професійної, духовно-моральної, естетичної та фізичної культури 

спілкування, поведінки побуту. Досягнення цієї мети передбачає створення 

таких організаційних та навчально-виховних умов для студентів, які б 
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стимулювали виявлення та розвиток закладених у них генетичних здібностей і 

соціальних можливостей, формування оптимальних кваліфікаційних та 

психологічних рис професійної придатності фахівця, який виступає об’єктом та 

суб’єктом ринкової праці, освіти та інтелектуальної власності, а також 

закладали б в майбутньому професіональні, соціально-психологічні механізми 

самозахисту, виживання та поступового вдосконалення себе як фахівця, 

громадянина, особистості. 

6. Найнеобхіднішою умовою вирішення висунутих завдань вважається 

формування особливого мікроклімату, заснованого на доброзичливості, 

активному відношенні до навчання, творчій праці викладачів, взаєморозумінні 

та взаємоповазі на всіх рівнях. 

7. Реалізація пріоритетних напрямків роботи кафедри, що базуються на 

таких засадах: 

 оптимізація самостійної роботи студентів, прищеплення їм навичок 

самоосвіти та потреби в ній, формування розуміння потреби вчитися протягом 

всього життя; 

 організація системної індивідуальної роботи студентів з викладачами та 

підвищення її ефективності; 

 здійснення поглибленої підготовки з фундаментальних та спеціальних 

дисциплін; 

 забезпечення найвищого рівня викладання; 

 створення викладачам сприятливих умов для застосування авторських 

програм та оригінальних методик викладання; 

 сприяння студентам у визначенні своєї професійної кар’єри, допомога їм 

з працевлаштуванням, залученням до практичної діяльності за майбутнім 

фахом ще під час перебування на студентській лаві; 
 створення матеріально-технічної бази, спроможної забезпечити 

підготовку фахівців належного рівня. 
 

 

 

 

Завідувач кафедри теорії і   

методики фізичного виховання                                                  Ю. В. Юрчишин 


