План
роботи студентських наукових гуртків кафедри спорту
і спортивних ігор на 2015-2016 навч. рік
Термін

Виконавець

1. Зустріч зі студентами
проблемних груп щодо
організації роботи
2. Затвердження
плану
гуртків.
роботи наукових гуртків.

виконання р.
Вересень,15

Шишкін О.П.,

2-й вівторок

Зубаль М.В.

Вересень,
місяця15р.

Шишкін О.П.,

2-й вівторок

Зубаль М.В.

3. Основні вимоги щодо
проведення і організацій
науково-дослідної роботи
у галузі фізичної
4. Затвердження
тем
культури.
курсових, бакалаврських,
дипломних та
магістерських робіт.
5. Розподіл завдань по
проведенню моніторингу
зі школярами ЗОШ.
6. Проведення анкетування
з учителями шкіл.

місяця15 р.
Вересень,

Зубаль М.В.

7. Основні вимоги щодо
написання всіх видів
наукових робіт.
8. Дослідження рівня
фізичної підготовленості
студентів групи СПВ з
футболу
9. Організація
занять ЛФК
культури з школярами,
які мають захворювання сколіоз

місяця15р.
Листопад,

№

Зміст роботи

10. Вимоги до проведення
олімпіад з дисциплін
кафедри.

4-й вівторок
місяця
Жовтень, 15р.

Зубаль М.В.,

2-й вівторок

Шишкін О.П.

місяця
Жовтень, 15 р.

Зубаль М.В.,

4-й вівторок
Листопад,
місяця15р.

Члени гуртка

2-й вівторок
Зубаль М.В.

4-й вівторок
місяця15 р.
Грудень,

члени гуртка

2-й вівторок
місяця15 р.
Грудень,

Зубаль М.В.,

4-й вівторок

члени гуртка

місяця
Січень, 16 р.

Зубаль М.В.,

2-й вівторок

Шишкін О.П.

місяця

Примітка

11. Дослідження розвитку
рухових здібностей дітей,
що займаються спорт.
боротьбою і участь
12. Підготовка
членів гуртків у роботі
звітної науковопрактичної студентської
13. конференції.
Проведення чергового
моніторингу та
анкетування зі
школярами ЗОШ.
14. Підготовка до захисту
наукових робіт в галузі
фізичної культури і
спорту.
15. Дослідження сколіозу у
дітей 10-11 років у ЗОШ
16. Дослідження
психофізичної корекції
стану дітей після
проведення курсу
рухливих ігор.
17. Сучасна оцінка оздоровчої
рекреації в Хмельницькій
області.
18. Захист кваліфікаційних:
бакалаврських,
дипломних та
магістерських робіт.

Січень, 16 р.

Шишкін О.П.,

4-й вівторок

члени гуртка

місяця16 р.
Березень,

Зубаль М.В.,

2-й вівторок

Шишкін О.П.

місяця
Березень, 16р.

Члени гуртків

4-й вівторок
місяця
Квітень, 16 р.

Зубаль М.В.

2-й вівторок
місяця
Квітень, 16 р.

Зубаль М.В.,

4-й вівторок
Травень,
місяця16 р.

члени гуртка
члени гуртка

2-й вівторок
місяця
Травень, 16 р.

Члени гуртка

4-й вівторок
місяця16 р.
Червень,

Зубаль М.В.,
Шишкін О.П.,

