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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) 
19 (штатних 13) 63,2  

які працюють за сумісництвом 

2  50 

 

 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) 

19 (штатних 13)  10 1 8 2 

які працюють за сумісництвом 

2 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 

за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

- - - - - 

які працюють за сумісництвом 

- - - -  
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1.2. Охарактеризувати роботу кафедри щодо: 

  поліпшення якісного складу науково-педагогічних кадрів (підготовка 

кадрів вищої кваліфікації, навчання в аспірантурі/докторантурі). 

Кафедру очолює кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 

Прозар Микола Володимирович. 

До складу кафедри  входить 13 викладачів. Серед них: доктор наук з 

фізичного виховання та спорту, професор, гарант освітньої програми Лісенчук 

Г. А.   кандидати наук з фізичного виховання та спорту, доценти  Гуска М. Б., 

Зубаль М. В., Cтасюк І. І., кандидат педагогічних наук, доцент Козак Є. П., 

доцент Шишкін О. П., кандидати педагогічних наук, викладачі Алєксєєв О. О.,  

Петров А. О., старший викладач Райтаровська І. В., викладачі Мазур В. Й., 

Стасюк В. А., Авінов В. Л., Біла М. Р.  

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

що викладачі мають високий рівень професійної компетентності: один науково-

педагогічний працівник має науковий ступінь доктора наук, професора, 7 

викладачів мають науковий ступінь кандидата наук, 1 – доцент без наукового 

ступеня. 

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 2017-2018 навчальний рік 

стажування пройшли наступні викладачі: 

 на базі Хмельницького національного університету (кафедра 

фізичного виховання) з 10 жовтня 2017 по 10 листопада 2017 року 

проходили підвищення кваліфікації (стажування) викладачі кафедри 

Стасюк В. А. та Дорош В. У.; 

 на базі Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича з 01 березня по 02 квітня 2018 року 

проходив стажування викладач кафедри Мазур В. Й.; 
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 на базі Вінницького державного педагогічного  університету імені 

Михайла Коцюбинського з  26 березня по 26 квітня 2018 року 

проходив стажування доцент кафедри Козак Є. П. 

 на базі Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові, Республіка 

Польща з 23 березня по 28 червня 2018 року проходив стажування 

доцент кафедри Стасюк І. І. 

На нашій кафедрі підвищення кваліфікації (стажування) у 2017-2018 

навчальному році пройшли науково-педагогічні працівники інших вузів:  

 з 22 вересня по 22 жовтня 2017 року на кафедрі спорту і спортивних 

ігор проходив стажування Корнієнко С. М., кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри теорії і методики олімпійського та 

професійного спорту Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка; 

 з 11 грудня по 27 грудня 2017 року на кафедрі спорту і спортивних 

ігор проходила стажування Кожокар М. В., викладач кафедри 

фізичного виховання Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича; 

 з 22 січня по 22 лютого 2018 року на кафедрі спорту і спортивних 

ігор проходив стажування Поліщук В. М., старший викладач 

кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського; 

 з 01 березня по 30 березня 2018 року на кафедрі спорту і спортивних 

ігор проходила стажування Вознюк Т. В., кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного 

виховання та спорту Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського; 

 з 3 квітня по 3 травня 2018 року на кафедрі спорту і спортивних ігор 

проходила стажування Балацька Л. В., кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, викладач кафедри теорії і методики фізичного 

виховання та спорту Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича; 

 З 27 квітня по 30 травня 2018 року на кафедрі спорту і спортивних 

ігор проходили стажування Бабич Т. М. та Балухтіна В. В., старші 

викладачі ДВНЗ «Приазовського державного технічного 

університету». 
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1.3. Аналіз стану виконання навчального навантаження кафедрою 

 

Стан виконання навчального навантаження  

у 2017-2018 навчальному році 
 

Види навчальної роботи Заплановано Фактично 

виконано 

Читання лекцій 610 610 

Проведення практичних  занять 7652 7652 

Проведення лабораторних занять 72 72 

Проведення семінарських  занять 0 0 

Проведення індивідуальних занять 0 0 

Проведення консультацій з навчальних дисциплін  

упродовж семестру 

480 480 

Проведення екзаменаційних консультацій 98 98 

Керівництво і приймання курсових проектів (робіт) 82 82 

Проведення семестрових екзаменів 290 290 

Керівництво, консультування, рецензування та 

проведення захисту дипломних проектів (робіт) 

635 635 

Керівництво аспірантами, здобувачами 0 0 

Наукове консультування докторантів 0 0 

Керівництво навчальною і виробничою практикою 271 271 

Проведення державних екзаменів 51 51 

Всього: 10241 10241 

 

 

- охарактеризувати стан виконання індивідуальних планів роботи 

викладача та її обліку. 

Індивідуальні плани роботи викладачів виконані як в частині реалізації 

навчального навантаження, так і в планах з методичної, наукової, організаційної 

та виховної 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. 
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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 розглядалися в основному наступні питання: 

1. Затвердження плану роботи кафедри на 2017-2018 навчальний рік. 

2. Затвердження списків груп СПВ з видів спорту кафедри та 

індивідуального графіку занять студентів-спортсменів на 2017-2018 навчальний 

рік. 

3. Затвердження тематики, виконавців, наукових керівників та рецензентів 

випускових кваліфікаційних робіт на 2017-2018 н. р. 

4. Затвердження плану роботи студентських наукових гуртків на 2017-2018 

навчальний рік. 

5. Затвердження індивідуального плану-програми підвищення кваліфікації 

(стажування) Корнієнка Сергія Миколайовича. 

6. Затвердження індивідуальних планів викладачів кафедри, які 

проходитимуть стажування (підвищення кваліфікації) у 2017 навчальному році. 

7. Звіт к.фіз.вих. доцента Зубаль М. В. щодо виконання умов контракту та 

заміщення вакантної посади доцента кафедри спорту і спортивних ігор. 

8. Про клопотання перед науково-методичною радою факультету фізичної 

культури щодо надання дозволу на друк методичних рекомендацій до 

дисципліни «Теорія і методика викладання плавання» ст. викладача 

Райтаровської І. В., доцента Шишкіна О. П. 

9. Щодо рекомендацій кандидатур до складу вченої ради факультету, 

вченої ради університету та конференції трудового колективу.  

10. Інформування членів кафедри про Закон України «Про освіту» від 

05.09.2017 року. 

11. Результати виробничої педагогічної практики у старших класах ЗНЗ 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 014.11 

Середня освіта (Фізична культура) (1,5). 

12. Структура комплексів навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни спортивно-педагогічне вдосконалення. 

13. Про моніторинг навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра спорту і 

спортивних ігор за напрямами/спеціальностями освітнього процесу 

університету. 

14. Звіт про підвищення кваліфікації Корнієнка Сергія Миколайовича, 

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії і методики олімпійського 
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та професійного спорту Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. 

15. Вимоги до написання випускових кваліфікаційних робіт освітніх 

ступенів «бакалавр» та «магістр». 

16. Адаптація студентів першого курсу спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт до навчальної діяльності на факультеті фізичної культури.   

17. Готовність до зимової екзаменаційної сесії здобувачів вищої освіти ОС 

«бакалавр» студентів 4-го курсу, ОС  «магістрів» студентів 1-го та 2-го курсів  

спеціальності 017 Фізична культура і спорт.   

18. Звіт старшого викладача кафедри спорту і спортивних ігор 

Райтаровської І. В. про  виконання умов контракту. Звіт викладача кафедри 

спорту і спортивних ігор Мазура В. Й. про виконання умов контракту.  

19. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 13.02.2012 року №152 

«Щодо відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання і 

протидії корупції» −  розгляд питання згідно ухвали вченої ради факультету 

фізичної культури від 23.11.2017 р. 

20. Затвердження звіту про проходження підвищення кваліфікації 

викладачів кафедри Дороша В. У. та Стасюка В. А. 

21. Результати проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

робіт зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

22. Визначення переможця кафедрального етапу конкурсу «Викладач 

року». 

23. Затвердження індивідуального плану стажування викладача кафедри 

фізичного виховання Чернівецького національного університету імені 

Ю. Федьковича Кожокар М. В. 

24. Виконання розрядних нормативів здобувачів вищої освіти ОС 

"бакалавр" 4-го курсу зі спортивно-педагогічного вдосконалення та виконання 

розрядних нормативів ІІІ спортивного розряду з інших видів спорту.  

25. Профорієнтаційна робота кафедри спорту і спортивних ігор у 2017-

2018 н. р. та заходи, щодо її покращення. 

26. Результати захисту курсових робіт зі спортивно-педагогічного 

вдосконалення студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.010201 Фізичне 

виховання*. 

27. Затвердження звіту про проходження стажування викладача кафедри 

фізичного виховання Чернівецького національного університету імені 

Ю. Федьковича Кожокар М. В. 

28. Завдання і принципи організації охорони праці в освітньому процесі. 
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29. Представлення дисциплін кафедри спорту і спортивних ігор у 

зовнішньому динамічному середовищі Moodle. 

30. Результати науково-дослідної роботи кафедри спорту і спортивних ігор 

у 2017 році. 

31. Результати перевірки комплексів навчально-методичного забезпечення 

дисциплін кафедри спорту і спортивних ігор. 

32. Затвердження індивідуального плану стажування Поліщука 

Володимира Миколайовича, старшого викладача кафедри теорії і методики 

фізичного виховання та спорту Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського.  

33. Затвердження індивідуального плану стажування Мазура Василя 

Йосиповича, старшого викладача кафедри спорту і спортивних ігор.  

34. Затвердження робочої групи для розробки тестових завдань із 

ректорського контролю навчальних досягнень студентів з навчальної 

дисципліни «Спортивна метрологія». 

35. Попередній захист дипломних робіт (проектів) студентами освітнього 

ступеня «магістр», галузі знань 01 Освіта, спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт, за освітньою програмою Тренер з видів спорту, денної і заочної форм 

навчання. 

36. Рекомендація про видачу диплома з відзнакою. 

37. Наслідки зимової екзаменаційної сесії денної та заочної форм навчання 

з дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра спорту і спортивних ігор. 

38. Результати захисту випускових кваліфікаційних робіт галузі знань 01 

Освіта спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітнього ступеня 

«магістр». 

39. Затвердження звіту про проходження стажування Поліщука 

Володимира Миколайовича, старшого викладача кафедри теорії і методики 

фізичного виховання та спорту Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського.  

40. Про клопотання перед науково-методичною радою факультету 

фізичної культури щодо надання дозволу на друк робочого зошита з 

дисципліни «Теорія і методика плавання» підготовленого ст. викладачем 

Райтаровською І. В., доц. Зубаль М. В. 

41. Про клопотання перед науково-методичною радою факультету 

фізичної культури щодо надання дозволу на друк навчальних посібників 

«Рухливі й рекреаційні ігри та спеціальні вправи у навчально-тренувальному 

процесі юних волейболістів», «Організація і проведення змагань зі спортивних 

ігор (волейбол)» підготовлених к.фіз.вих., доцентом Гускою М. Б., викладачем 
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Дорошем В. У., к.фіз.вих., доцентом Стасюком І. І.,  к.п.н., доцентом 

Козаком Є. П. 

42. Підсумки проведення І етапу студентської олімпіади згідно наказу 

ректора від 09.01.2018 р. № 4-АГП. 

43. Затвердження індивідуального плану стажування Козака Євгена 

Павловича, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри спорту і спортивних 

ігор. 

44. Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) та затвердження 

індивідуального плану підвищення кваліфікації (стажування) кандидата наук з 

фізичного виховання та спорту, декана факультету фізичної культури, доцента 

кафедри спорту і спортивних ігор Стасюка Івана Івановича до Університету 

імені Яна Длугоша в Ченстохові, Республіка Польща. 

45. Затвердження тестових завдань для ректорського контролю навчальних 

досягнень студентів з навчальної дисципліни «Спортивна метрологія». 

46. Затвердження індивідуального плану стажування Вознюк Тетяни 

Володимирівни, кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента 

кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

47. Підсумки виробничої (педагогічної) практики здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня 4-го курсу напряму підготовки 6.010201 

Фізичне виховання* та засоби щодо її покращення.  

48. Стан підготовленості збірних команд К-ПНУ імені Івана Огієнка 

(кафедри спорту і спортивних ігор) до участі в  Універсіаді Хмельницької 

області.  

49. Затвердження індивідуального плану стажування Балацької Л. В. 

кандидата наук з фізичного виховання та спорту, викладача кафедри теорії і 

методики фізичного виховання та спорту Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича.  

50. Про клопотання перед науково-методичною радою факультету фізичної 

культури щодо надання дозволу на друк методичних рекомендацій «Основи 

теорії і методики оздоровчого туризму» підготовлених кандидатом наук з 

фізичного виховання та спорту, доцентом Гускою М. Б., кандидатом наук з 

фізичного виховання та спорту, доцентом Зубаль М. В. 

51. Затвердження звіту про стажування Вознюк Тетяни Володимирівни, 

кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента кафедри теорії і 

методики фізичного виховання та спорту Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

52. Розгляд акту впровадження результатів дисертаційного дослідження 

викладача кафедри спорту і спортивних ігор Стасюка В. А. у навчально-
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тренувальний процес чоловічої футбольної команди Кам’янець-Подільського 

національного університеті імені Івана Огієнка. 

53. Підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4-

го курсу напряму підготовки 6.010201 Фізичне виховання* до літньої 

екзаменаційної сесії та державної атестації. 

54. Результати ректорського контролю залишкових знань студентів 4 курсу 

групи FV1-B14 з дисципліни «Спортивна метрологія».  

55. Затвердження звіту про стажування Мазура Василя Йосиповича, 

викладача кафедри спорту і спортивних ігор. 

56. Затвердження звіту про стажування Козака Євгена Павловича, 

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри спорту і спортивних ігор. 

57. Затвердження індивідуального плану стажування Бабич Тетяни 

Михайлівни та Балухтіної Валентини Василівни старших викладачів ДВНЗ 

«Приазовського державного технічного університету» з 27 квітня по 30 травня 

2018 року. 

58. Результати виробничої «Практики в ДЮСШ» спеціальності 014 

Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт денної 

форми навчання.  

59. Результати профорієнтаційної роботи кафедри спорту і спортивних ігор 

у 2017-2018 навчальному році. 

60. Затвердження тематики курсових робіт зі спортивно-педагогічного 

вдосконалення здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) , 3-го курсу.  

70. Нові надходження до ЦА. 

80. Наповнення інститутського репозитарію працями викладачів. 

81. Затвердження звіту по стажуванню Балацької Л. В. кандидата наук з 

фізичного виховання та спорту, викладача кафедри теорії і методики фізичного 

виховання та спорту Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича.  

82. Затвердження звіту про  стажування Бабич Тетяни Михайлівни та 

Балухтіної Валентини  Василівни старших викладачів ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет».  

83. Стан написання статей у Вісник Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (Серія Фізична культура). 

84. Стан підготовки завдань для ректорського контролю залишкових знань 

здобувачів вищої освіти з дисциплін, які забезпечує викладання кафедра спорту 

і спортивних ігор для освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» у модульному 

динамічно-орієнтованому середовищі Мoodle.  

85. Про спортивні досягнення  спортсмені кафедри спорту і спортивних 

ігор у 2017-2018 навчальному році.                                                                                                            
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86. Звіт про наукову роботу науково-педагогічних працівників кафедри 

спорту і спортивних ігор за 2017-2018 навчальний рік.      

87.  Звіт доцента Шишкіна О. П. щодо виконання умов контракту та 

заміщення вакантної посади доцента кафедри спорту і спортивних ігор.   

88. Звіт викладача Авінова В. Л. щодо виконання умов контракту та 

заміщення вакантної посади викладача кафедри спорту і спортивних ігор.   

89. Звіт викладача Білої М. Р. щодо виконання умов контракту та 

заміщення вакантної посади викладача кафедри спорту і спортивних ігор.  

90. Обговорення відкритої лекції з дисципліни «Система підготовки 

спортсменів в олімпійському спорті» на тему: «Управління моделювання 

експериментальної умови та ерогенні засоби в системі підготовки спортсменів» 

Викладач: кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри 

спорту і спортивних ігор І. І. Стасюк. 

91. Розгляд прогнозованого навчального навантаження кафедри спорту і 

спортивних ігор на 2018-2019 навчальний рік 

92. Звіт про роботу колективу кафедри спорту і спортивних ігор за 2017 та 

2018 навчальний рік. 

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: 

 

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 
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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 з СПВ, плани підготовки дипломних робіт 

для магістрів. 

 назвати інноваційні технології та методи навчання, які 

використовувалися в освітньому процесі 

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 зо 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 

Мультимедійне обладнання використовувалось під час проведення 

наступних дисциплін: «Спортивна метрологія», «Теорія і методика спортивних 

ігор», «Вступ до спеціальності», «Теорія і методика викладання спортивних 

ігор», «Теорія і методика викладання  рухливих ігор і забав», «Організація 

краєзнавчо-туристичної діяльності», «Теорія і методика викладання плавання», 

«Теорія і методика обраного виду спорту». 

 

2.2. Охарактеризувати систему контролю за якістю підготовки 

фахівців, зокрема: 

 

 проаналізувати результати проведення вхідного контролю рівня 

навчальних досягнень студентів 

Для виявлення рівня знань студентів 1 курсу викладачі кафедри спорту і 

спортивних ігор проводили аналіз залишкових знань здобувачів вищої освіти 

після ЗНЗ у вигляді тестування. Щодо спортивної підготовки першокурсників, 
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то викладачі-тренера також розробили систему нормативів, за допомогою яких 

визначали рівень фізичної підготовленості студентів. 

 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. 

 проаналізувати організацію самостійної роботи студентів 

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.  

 назвати інноваційні форми контролю знань студентів, які 

використовуються науково-педагогічними працівниками кафедри 

Для забезпечення якості освіти та належного оцінювання знань здобувачів 

вищої освіти викладачі кафедри спорту і спортивних ігор 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) 

Спортивна метрологія. 

  

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 
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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 

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:  

 

 

 

 



18 

 

Результати семестрового контролю рівня навчальних  

досягнень студентів 

1 семестр 
 

Навчальна 

дисципліна 

Напрям 
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Спортивна 

метрологія 

0102 Фізична 

культура, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

4 

курс, 

FV1-

B14 

22 2 10 10   54,5% 100% 

Спортивна 

метрологія 

0102 Фізична 

культура, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

4 

курс, 

FV2-

B14 

13 2 4 7   46,2% 100% 

Спортивна 

метрологія 

0102 Фізична 

культура, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

4 

курс, 

FV3-

B14 

23 2 18 3   78,3% 100% 

Контроль у 

фізичному 

вихованні та 

спорті 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 

курс, 

FKSb

1-

M17 

20 1 16 3   80% 100% 

Вступ до 

спеціальності 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 

курс, 

FKS1

-В17 

29 2 13 13 1  51,7% 96,5% 

Професійна 

майстерність 

тренера 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 

курс, 

FKSb

1-

M17 

21 1 12 7 1  61,9% 95,2% 

Нетрадиційні 

види спорту 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

1 

курс, 

23 3 10 5   56,5% 78,2% 
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014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

FKb1-

M17 

Нетрадиційні 

види спорту 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 

курс, 

FKSb

1-

M17 

22 1 12 6   59% 86,3% 

Система 

підготовки 

спортсменів в 

олімпійському 

спорті 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

2 

курс, 

FKSb

1-

M16 

16 2 10 4   75% 100% 

Теорія і 

методика 

одноборств 

01 Освіта / 017 

Фізична 

культура і 

спорт 

2 

курс, 

FKS1

-В16 

20  15 4 1  75% 95% 

 

2 семестр 
 

Навчальна 

дисципліна 

Напрям 

підготовки/ 

спеціальність 

Курс, 

група 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ст
у
д

ен
ті

в
 

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
 

н
е 

 з
’я

в
и

л
и

сь
 

Теорія і 

методика 

рухливих ігор 

і забав 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 

курс, 

FKS1-

B17 

28 2 11 15   46,4% 100% 

Теорія і 

методика 

викладання 

рухливих ігор 

і забав 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

1 

курс, 

FК1-

B17 

38 1 19 18   52,6% 100% 

Теорія і 

методика 

спортивних 

ігор 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 

курс, 

FKS1-

B17 

28 3 15 10   64,2% 100% 

Організація 

краєзнавчо-

туристичної 

діяльності 

01 Освіта / 

014.11 

Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

2 

курс, 

FК1-

B16, 

FК2-

B16 

26 

25 

1 

2 

15 

9 

10 

14 

  61,5% 

44 % 

100% 

100% 

Теорія і 

методика 

викладання 

01 Освіта / 

014.11 

Середня 

2 

курс, 

FК1-

25 

26 

 

2 

1 

13 

13 

8 

10 

2 

1 

 

1 

60% 

53,8% 

 

92% 

88,5% 
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плавання освіта 

(Фізична 

культура) 

B16, 

FК2-

B16 

Теорія і 

методика 

плавання 

01 Освіта / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

2 

курс, 

FKS1-

В16 

20  15 4 1  75% 95% 

Теорія і 

методика 

викладання 

спортивних 

ігор 

0102 Фізична 

культура, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

3 

курс, 

FV1-

В15, 

FV2-

B15, 

FV3-

В15 

 

24 

23 

16 

 

2 

2 

10 

9 

8 

12 

7 

4 

 

2 

2 

3 

2 

41,7% 

47,8% 

62,5% 

91,7% 

79,2% 

87,5% 

Система 

підготовки 

спортсменів в 

олімпійському 

спорті 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 

курс, 

FKSb1

-В17 

17 2 8 5  2 58,8% 88,2% 

 

Адаптація в 

спорті 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 

курс, 

FKSb1

-В17 

17 2 9 5  1 64,7 94,1 

 

 висвітлити проблеми організації практики студентів, зазначити, як 

здійснюється контроль за її проведенням; проаналізувати результати 

проведення різних видів практики студентів. 

Протягом звітного року продовжувалась робота з організації та проведення 

виробничих практик студентів: 

 2 курсу ОКР «магістр» спеціальностей 017 Фізична культура і спорт 

та 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (денна і заочна форма) виробнича 

«Педагогічна асистентська практика»; 

 1 курсу ОКР «магістр» спеціальностей 017 Фізична культура і спорт 

та 014 Середня освіта (Фізична культура) (денна і заочна форма) виробнича 

«Практика в ДЮСШ»; 

 2 курсу ОКР «магістр» спеціальності 014.11 Середня освіта 

(Фізична культура) (денна і заочна форма) виробнича «Педагогічна практика в 

старших класах»; 

 4 курсу ОКР «магістр» напряму 6.010201 Фізичне виховання* 

(денна і заочна форма) виробнича «Педагогічна практика»; 

 2 курсу ОКР «молодший спеціаліст» спеціальності 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура) (заочна форма) виробнича «Педагогічна практика». 
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Активну участь в проведенні, організації та керівництві практикою брали: 

Прозар М. В., Зубаль М. В., Гуска М. Б., Козак Є. П., Шишкін О. П., 

Стасюк В. А., Петров А. О., Мазур В. Й., Авінов В. Л. 

Протягом навчального року проводилась робота над удосконаленням 

робочих програм з виробничих практик «Практика в ДЮСШ» та «Педагогічна 

асистентська практика» (для студентів спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт). Основна увага була зосереджена на конкретизації фахових спеціальних 

та загальних предметних компетентностей. 12.10.2018 року на засіданні 

Ректорату К-ПНУ імені Івана Огієнка розглядалося питання щодо «Формування 

професійних компетентностей студентів освітнього ступеня «магістр» 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

під час проходження педагогічних практик та заходи, щодо їх підвищення». 

Доповідав завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, факультетський 

керівник практики Прозар М. В., доповідь супроводжувалася мультимедійною 

презентацією.  

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. 

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. 
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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 2017-2018 н. р. не було. 

 проаналізувати якість виконання дипломних (робіт), їх актуальність, 

практичну спрямованість, відповідність їх тематики замовленню закладів 

освіти, підприємств та організацій. 

38,7 

26,5 

32,6 

2,4 

І семестр 

А 

В 

С 

D 

15,5 

20,6 

55,1 

6,8 

ІІ семестр 

А 

В 

С 

D 
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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. 

 

 

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

Денна форма навчання 

 

№  Виконавець Тема роботи Науковий керівник Оцінка 

1 Діброва В. В. Передумови побудови 

модельних характеристик 

дзюдоїстів з урахуванням 

морфофункціональних та 

техніко-тактичних дій. 

Прозар М. В.  

канд., наук з фіз.вих. 

та спорту, доц. 

84 «В» 

2 Моцик І. П. Вікові особливості періодизації 

тренувальних навантажень 

жінок у настільному тенісі. 

Козак Є. П., 

канд.пед. наук, доц. 

94 «А» 

3 Чесановський Д. 

В. 

Вплив фізичних навантажень на 

рівень підготовленості 

кваліфікованих баскетболістів 

протягом підготовчого періоду 

річного тренувального циклу. 

Стасюк І. І., 

канд.наук з фіз.вих. та 

спорту, доцент 

82 «В» 

4 Степчук О. О. Структура і зміст тренувального 

процесу кваліфікованих 

волейболісток в річному циклі 

підготовки 

Козак Є. П., к.п.н., 

доцент 

94 «А» 

5 Сагалюк Л. В. Спеціальна силова підготовка 

та засоби її контролю у річному 

циклі тренування 

кваліфікованих борців 

Шишкін О. П., 

доцент 

84 «В» 

6 Лисий П. О. Методика навчання рухливим 

іграм в початкових класах 

Солопчук Д. М.,  

к.п.н., доцент 

84 «В» 

7 Царук А. А. Підготовка велосипедистів 14-

15 років до змагальної 

діяльності 

Молєв В.П., 

канд.мед.наук 

доцент 

72 «С» 

8 Харчук Р. Р. Принципи організації фізичного 

виховання у ліцеях і гімназіях 

Заікін А.В.. канд. пед. 

наук., доцент  

72 «D» 

9 Чоботар Б. Б. Контроль різних сторін 

підготовленості волейболісток  

15-17 років на етапі базової 

підготовки 

Совтисік Д.Д., канд. 

біол. наук, професор 

94 «А» 

10 Царук А. А. Підготовка велосипедистів 14-

15 років до змагальної 

діяльності 

Молєв В.П., 

канд.мед.наук 

доцент 

72 «D» 

11 Баєва К. П. Особливості фізичної 

підготовленості юнаків у різних 

типах старшої школи 

Єдинак  Г.А., д.н.ф.в.,  

професор 

92 «А» 
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12 Бех М. О. Методологічні основи 

управління тренувальним 

процесом висококваліфікованих 

стрибунів потрійним  

Гоншовський В.М., 

кандидат наук з фіз. 

вих. і спорту, доцент 

90 «А» 

13 Кулеша О. М. Особливості технічної 

майстерності важкоатлетів 

різної статі 

Гурман Л.Д., кандидат 

пед. наук, професор 

90 «А» 

14 Лисенко К. П. Теоретико-методичні засади 

підготовки бар’єристів (400 м) 

на етапі попередньої базової 

підготовки 

Гоншовський В.М., 

кандидат наук з фіз. 

вих. і спорту, доцент 

82 «В» 

15 Кучер С. В. Залучення студентів медичного 

коледжу до систематичної 

фізичної активності за 

допомогою занять атлетичною 

гімнастикою 

Єдинак  Г.А., д.н.ф.в.,  

професор 

 

80 «С» 

16 Винник І. М. Обґрунтування засобів фізичної 

культури для оптимізації 

соціальної адаптації студентів 

першого курсу 

Боднар А.О.,  

канд. пед. наук, 

старший викладач 

90 «А» 

17 Дементьєв А. І. Формування мотивації до 

занять фізичною культурою  

і спортом дітей шкільного віку 

Бабюк С.М., 

канд..пед.наук, доцент 

84 «В» 

 

 

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

Заочна форма навчання 

 

№  Виконавець Тема роботи Науковий керівник Оцінка 

1 Пенделя В. Р. Ефективність застосування 

відновних засобів у 

реабілітаційно-підготовчому 

періоді річної підготовки 

кваліфікованих хокеїстів на 

траві 

Шишкін О. П., 

доцент 

84 «В» 

2 Штокалюк О. В. Корекція фізичного стану 

студентів засобами спортивно-

ігрових видів оздоровчої 

рухової активності 

Прозар М. В., 

 канд.наук з фіз.вих. 

та спорту, доц. 

82 «В» 

3 Шептицька С. В. Самостійні заняття 

старшокласників з виховання 

силових здібностей 

 

Зубаль М. В., 

 канд.наук з фіз.вих. 

та спорту, доц. 

92 «А» 

4 Моцний Д. О. Фізіолого-гігієнічні аспекти 

організації фізичного виховання 

дітей в загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Жигульова Е.О., канд. 

біол. наук,  доцент 

 

82 «В» 

5 Демчук Д. І. «Формування мотивації до 

рухової активності студентів 

Боднар А. О.,  к.п.н., 

ст. викладач  

82 «В» 
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вищих навчальних закладів». 

6 Наймор А. О. «Розвиток сили у 

тренувальному процесі 

боксерів» 

Заікін А.В.. канд. пед. 

наук., доцент 

84 «В» 

 

 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. 

 

2.4. Охарактеризувати роботу кафедри з підтримки  зв’язків з 

випускниками 

 

За 2017-2018 н. р. випускники факультету стали працівниками багатьох 

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

регіонів України. За відгуками керівників цих установ, професіоналізм наших 

випускників сягає високого рівня. 

Зв’язки з випускниками кафедра підтримую 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. 
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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 засіданні кафедри (протокол № 16 

від 17.11.2017 р.). 

– 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. 

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. 
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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 різному).  

 назвати навчальні дисципліни, з яких проведено відкриті заняття 

Відкриті лекції проводили з таких дисциплін: Теорія і методика 

спортивних одноборств, Спортивна метрологія, Професійна майстерність 

тренера, Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті, Спортивний 

туризм, Нетрадиційні види спорту, Вступ до спеціальності, ТіМВ спортивних 

ігор, Сучасні технології у фізичній культурі та спорті, ТіМВ рухливих ігор і 

забав. 

 

Перелік навчальних дисциплін, з яких проведено відкриті 

заняття у 2017-2018 навчальному році 

 
№ 

з/п 

Навчальна дисципліна Прізвище та ініціали науково-

педагогічного працівника 

1 СПВ (боротьба дзюдо) Райтаровська І. В. 

2 СПВ (настільний теніс) Алєксєєв О. О. 

3 Спортивний туризм  Зубаль М. В. 

4 Сучасні технології у фізичній культурі та спорті Зубаль М. В. 

5 Теорія і методика плавання Райтаровська І. В. 

6 СПВ (футбол, жінки) Стасюк В. А. 

7 ТіМ спортивних ігор Стасюк В. А. 

8 Спортивна метрологія Прозар М.В. 

9 Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав Мазур В. Й. 
 

 охарактеризувати основні напрями роботи з молодими 

викладачами 

Молоді викладачі кафедри Петров А. О., Авінов В. Л., Стасюк В. А., 

Біла М. Р. відвідували відкриті заняття досвідчених колег, брали участь у 

роботі методичних семінарів кафедри та університету, брали участь у науковій 

конференції молодих вчених університету, проходили підвищення кваліфікації 

у формі стажування, брали участь в організації і проведенні семінарів суддів, 

тренерів тощо. 
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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; 

– 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 спорту і спортивних ігор 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  
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Методичне забезпечення дисципліни підручниками реалізується більшою 

частиною матеріалами з фонду бібліотеки університету. Викладачами кафедри 

видаються навчально-методичні посібники, методичні рекомендації які також 

використовуються на заняттях.  

Відповідно до навчальних планів 2018 року кафедра спорту і спортивних 

ігор у 2018-2019 навчальному році на освітньому ступені «бакалавр» 1 курс 

забезпечуватиме викладання трьох навчальних  дисциплін: на спеціальності 017 

Фізична культура і спорт «Вступ до спеціальності», «Теорія і методика 

рухливих ігор та забав», «Одноборства». 

Викладання дисципліни «Вступ до спеціальності» забезпечує викладач 

кафедри спорту і спортивних ігор кандидат педагогічних наук Алєксєєв О. О., у 

перелік основної літератури у навчальній та робочій програмі включений 

навчально-методичний посібник 2007 року «Вступ до спеціальності. Фізична 

культура», автором якого є Г. В. Бесарабчук, який, відповідно, є у бібліотеці 

нашого вишу у кількості: 28 примірників. 

Крім цього, кафедра спорту і спортивних ігор рекомендувала навчально-

методичний посібник «Вступ до спеціальності (фізична культура і спорт) 

підготовлений Олександром Олексійовичем до розгляду на науково-методичній 

раді факультету фізичної культури протоколом № 12 від 29 серпня 2017 року. 

Нажаль, до цього часу підручних так і не вийшов друком. 

Також потрібно відмітити, що КНМЗ вищезазначеної дисципліни не 

представлений у зовнішньому динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання дисципліни «Теорія і методика рухливих ігор і забав» 

забезпечує доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат  наук з 

фізичного виховання та спорту Гуска М. Б. та викладач кафедри спорту і 

спортивних ігор Мазур В. Й. У перелік основної літератури у навчальній та 

робочій програмі включені наступні навчально-методичні видання. Навчально-

методичний посібник: «Теорія і методика рухливих ігор і забав», видання  2011 

рік, авторський колектив: Гуска М. Б., Зубаль М. В., Гуска М. В., Мазур В. Й.  

У бібліотеці нашого вишу є в наявності 40 примірників. Методичний посібник 

«Ігри та забави від народження до школи» 2016 рік, авторський колектив Гуска 

М. Б., Гуска М. В., Мазур В. Й. У бібліотеці нашого вишу є в наявності 17 

примірників. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання дисципліни «Одноборства» забезпечує доцент кафедри спорту 

і спортивних ігор Шишкін О. П. та викладач кафедри спорту і спортивних ігор 

Мазур В. Й. у перелік основної літератури у навчальній та робочій програмі 

включені наступні навчально-методичні посібники. Навчальний посібник 
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«Спортивна боротьба», автор Пістун А. І., видання 2008 року. Загальна 

кількість − 30 примірників, із них 10 знаходиться у методичному кабінеті та 20 

− у бібліотеці. Методичні рекомендації до виконання практичних і самостійних 

занять з дисципліни «Спортивна боротьба з методикою викладання», 

авторський колектив: Мазур В. Й. та Гуска М. Б., видання 2015 року. Загальна 

кількість 20 примірників із них 10 у методичному кабінеті та 10 у бібліотеці.  

КНМЗ вищезазначеної дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Відповідно до навчальних планів 2018 року кафедра спорту і спортивних 

ігор у 2018-2019 навчальному році на освітньому ступені «бакалавр» 1 курс 

забезпечуватиме викладання двох навчальних  дисциплін: на спеціальності 014 

Середня освіта (Фізична культура) − «Теорія і методика викладання рухливих 

ігор і забав», «Теорія і методика викладання спортивних ігор». 

Викладання дисципліни «Теорія і методика викладання рухливих ігор і 

забав» забезпечує доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту Гуска М. Б., викладач кафедри, кандидат 

педагогічних наук Петров А. О. та викладач кафедри спорту і спортивних ігор 

Мазур В. Й. У перелік основної літератури у навчальній та робочій програмі 

включені наступні навчально-методичні видання: «Теорія і методика рухливих 

ігор і забав», видання  2011 рік, авторський колектив: Гуска М. Б., Зубаль М. В., 

Гуска М. В., Мазур В. Й.  У бібліотеці нашого вишу є 40 примірників. 

Методичний посібник «Ігри та забави від народження до школи» 2016 рік, 

авторський колектив Гуска М. Б., Гуска М. В., Мазур В. Й. У бібліотеці нашого 

вишу є 17 примірників. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» 

забезпечує доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту Прозар М. В., викладач кафедри, кандидат педагогічних 

наук Петров А. О. та викладач кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк В. А. 

У перелік основної літератури у навчальній та робочій програмі включені 

наступні навчально-методичні видання: 

- навчальний посібник «Теорія і методика викладання гандболу», автор 

Драчук А. І., видання 2011 року,  загальна кількість 30 примірників;  

- навчально-методичний посібник «Методика навчання футболу», автор 

Петров О. П., видання 2006 року, загальна кількість 85 примірників;  

- навчально-методичний посібник «Теорія і методика викладання 

спортивних ігор», авторський колектив: Прозар М. В., Слюсарчук В. В., Зубаль 

М. В., Телебей С. М., видання 2014 року, загальна кількість 30 примірників; 
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- навчально-методичний посібник «Теорія і методика викладання 

спортивних ігор (волейбол)», авторський колектив: Прозар М. В., Козак Є. П. 

видання 2015 року, загальна кількість 15 примірників;  

- навчально-методичний посібник «Теорія і методика викладання 

спортивних ігор (футбол)», авторський колектив: Стасюк В. А., Стасюк І. І., 

Прозар М. В., Петров А. О., видання 2017 року загальна кількість 1 примірник; 

- навчальний посібник «Баскетбол», автор Поплавський Л. Ю., видання 

2004 року, 4 примірники знаходиться у методичному кабінеті кафедри спорту і 

спортивних ігор.  

КНМЗ вищезазначеної дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle окремо по кожному з курсів 

(першому, другому та третьому). 

Відповідно до навчальних планів 2016 року кафедра спорту і спортивних 

ігор у 2018-2019 навчальному році на освітньому ступені «бакалавр»  3 курс 

забезпечуватиме викладання трьох навчальних  дисциплін на спеціальності 017 

Фізична культура і спорт: «Основи теорії спортивних змагань», 

«Паралімпійський спорт», «Управління сферою спорту». 

Викладання дисципліни «Основи теорії спортивних змагань» забезпечує 

доцент кафедри спорту і спортивних ігор кандидат  наук з фізичного виховання 

та спорту Прозар М. В. та викладач кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк 

В. А. у перелік основної літератури у навчальній та робочій програмі будуть 

включені наступні навчально-методичні видання: 

- навчальний посібник «Теорія і методика викладання гандболу», автор 

Драчук А. І., видання 2011 року,  загальна кількість 30 примірників;  

- навчально-методичний посібник «Теорія і методика викладання 

спортивних ігор», авторський колектив: Прозар М. В., Слюсарчук В. В., Зубаль 

М. В., Телебей С. М., видання 2014 року, загальна кількість 30 примірників;  

- навчально-методичний посібник «Теорія і методика викладання 

спортивних ігор (волейбол)», авторський колектив: Прозар М. В., Козак Є. П., 

видання 2015 року, загальна кількість 15 примірників;  

- навчально-методичний посібник «Теорія і методика викладання 

спортивних ігор (футбол)», авторський колектив: Стасюк В. А., Стасюк І. І., 

Прозар М. В., Петров А. О., видання 2017 року, загальна кількість 1 примірник;  

- навчальний посібник «Баскетбол», автор Поплавський Л. Ю., видання 

2004 року, 4 примірники знаходиться у методичному кабінеті кафедри спорту і 

спортивних ігор.  

Усі вищеперераховані видання мають розділи, які власне присвячені 

організації та проведенню змагань. У планах деяких науково-педагогічних 

працівників є видання власне навчально-методичного посібника, який повністю 
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висвітлював би та розкрив вищезазначену дисципліну. 

Викладання дисципліни «Паралімпійський спорт» забезпечує викладач 

кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат  педагогічних наук Петров А. О. 

Перед викладачем стоїть завдання розробити до 20 серпня КНМЗ й придбати 

або розробити методичне забезпечення для цієї дисципліни. 

Викладання дисципліни «Управління у сфері спорту» забезпечує доцент 

кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат  наук з фізичного виховання та 

спорту Зубаль М. В. У перелік основної літератури у навчальній та робочій 

програмі включений навчальний посібник «Основи управління сферою 

фізичної культури і спорту», видання 2017 року, ЛДУФК, загальна кількість 5 

примірників.  

Відповідно до навчальних планів 2017 року кафедра спорту і спортивних 

ігор у 2018-2019 навчальному році на освітньому ступені «магістр» 1 курс 

забезпечуватиме викладання шести навчальних  дисциплін: на спеціальності 

017 Фізична культура і спорт «Система підготовки спортсменів в 

олімпійському та професійному спорту», «Професійна майстерність тренера», 

«Адаптація в спорті», «Нетрадиційні види спорту», «Контроль у фізичному 

вихованні та спорті». 

Викладання дисципліни «Система підготовки спортсменів в олімпійському 

та професійному спорту» забезпечує професор кафедри спорту і спортивних 

ігор, доктор  наук з фізичного виховання та спорту Лісенчук Г. А та доцент 

кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту Стасюк І. І. У перелік основної літератури у навчальній та робочій 

програмі включена книга «Система підготовки спортсменів в олімпійському 

спорті», автор Платонов В. М., видання 2015 року, загальна кількість 

примірників − 4.  

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle.  

Викладання дисципліни «Професійна майстерність тренера» забезпечує 

професор кафедри спорту і спортивних ігор, доктор  наук з фізичного 

виховання та спорту Лісенчук Г. А та викладач кафедри спорту і спортивних 

ігор, кандидат педагогічних наук Алєксєєв О. О. У перелік основної літератури 

у навчальній та робочій програмі включений навчальний посібник 

«Майстерність спортивного педагога», автор Петровська Т. В., видання 2015 

року, загальна кількість примірників – 11. 

Крім цього, незабаром має вийти навчально-методичний посібник 

«Педагогічна майстерність і професійне самовдосконалення вчителя фізичної 

культури», підготовлений кандидатом педагогічних наук, ст. викладачем 

кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Ковальчуком Г. П. та 
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кандидатом наук з фізичного виховання та спорту, доцентом кафедри спорту і 

спортивних ігор Стасюком І. І. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle.  

Викладання дисципліни «Адаптація в спорті» забезпечує доцент кафедри 

спорту і спортивних ігор, кандидат педагогічних наук Козак Є. П. У перелік 

основної літератури у навчальній та робочій програмі включена книга 

«Адаптація в спорті», автор Платонов В. Н., видання 1988 року.  

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle.  

Викладання дисципліни «Нетрадиційні види спорту» забезпечує викладач 

кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат педагогічних наук Петров А. О. У 

перелік основної літератури у навчальній та робочій програмі включено 

навчальний посібник «Нетрадиційні види спорту», авторський колектив 

Солопчук М. С., Шишкін О. П., Стасюк І. І., Солопчук Д. М., видання 2006 

року. загальна кількість 93 примірники. Також Андрій Олександрович 

забезпечив бібліотеку та методичний кабінет кафедри спорту і спортивних ігор 

навчальним посібником «Сучасні ігрові види спорту: теорія та методика 

викладання», автор Вознюк Т. В., видання 2017 року, загальна кількість 

примірників 15 із них 2 у методичному кабінеті та 13 у бібліотеці закладу вищої 

освіти. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle.  

Викладання дисципліни «Контроль у фізичному вихованні та спорті» 

забезпечує доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту Прозар М. В. У перелік основної літератури у навчальній 

та робочій програмі включено навчальний посібник «Основи науково-

методичної діяльності у галузі фізичної культури і спорту», авторський 

колектив Солопчук М. С., Федірко А. О., видання 2006, загальна кількість 

примірників – 199.  

Також у репозитарії нашого університету є електронне видання «Контроль 

у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді», автори Круцевич Т. Ю., 

Воробьев М. І., Безверхня Г. В., видання 2008 року. 

Навчальний посібник «Метрологічний контроль у фізичному вихованні та 

спорті», автори Костюкевич В. М., Шевчик Л. М., Сокольвак О. Г., видання 

2015 року, також є у репозитарії нашого вишу. 

Відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності такі 

видання повністю закривають вищезазначену дисципліну.  

КНМЗ вищезазначеної дисципліни представлений у зовнішньому 
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динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Відповідно до навчальних планів 2017 року кафедра спорту і спортивних 

ігор у 2018-2019 навчальному році на освітньому ступені «магістр»  1 курс 

забезпечуватиме викладання однієї навчальних  дисциплін: на спеціальності 

014 Середня освіта (Фізична культура) «Основи теорії і методики рекреаційно-

оздоровчого туризму». У наявності такі видання:  

- Спортивно-оздоровчий туризм: Збірник законодавчих актів та 

нормативних документів. Частина 1., видання 2006 року; 

 - Рекреалогія: навчальний посібник, автор Стафійчук В.І., видання 2008 

року, загальна кількість 32 посібники;  

- Спортивно-оздоровчий туризм, навчальний посібник, авторський 

колектив Дмитрук О. Ю., Щур Ю. В., видання 2008 року, загальна кількість 

примірників – 24.  

Крім вищезазначеної літератури науково-методична рада факультету 

фізичної культури рекомендувала Вченій раді К-ПНУ імені Івана Огієнка до 

друку методичні рекомендації «Основи теорії і методики оздоровчого 

туризму», підготовлених доцентами кафедри спорту і спортивних ігор Гускою 

М. Б. та Зубаль М. В. 

–  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 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 

року № 384.  

–  наявність фахових періодичних видань у бібліотеці університету
1
.  

Упродовж 2017-2018 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 спорту і спортивних ігор увійшла в список кафедр які 

мають 100% забезпечення навчальною літературою. 

 

3.2. Охарактеризувати стан розробки та підготовки до друку 

навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема: 
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Перелік навчальної та навчально-методичної літератури,  

виданої у 2017-2018 навчальному році 

 

Автор (и) Назва Підручник/навчальний 

посібник/навчально-

методичний посібник 

Рік 

видав- 

ництва 

Видав 

ництво 

Обсяг 

арку- 

шів 

Райтаровська 

І.В.,  

Шишкін О.П. 

Теорія і 

методика 

викладання 

плавання 

Методичні рекомендації 2017 Київ. – КНТ 50 с. 

Зубаль М.В., 

Телебей С.М. 

Управління 

фізичним 

вихованням 

у 

загальноосві

тньому 

навчальному 

закладі 

Навчально-методичний 

посібник 

2017 Кам’янець-

Подільський

: ТОВ 

«Друкарня 

Рута» 

 276 с. 

 

Гуска, М.Б., 

Гуска М.В., 

Зубаль М.В.,  

Стасюк І.І. 

Перша 

долікарська 

допомога та 

критичні 

ситуації під 

час 

подорожей 

Навчально-методичний 

посібник 

2017 Кам’янець-

Подільський

: Аксіома 

264 с. 

 

Гуска М.Б., 

Зубаль М.В. 

Основи 

теорії і 

методики 

рекреаційно-

оздоровчого 

туризму 

Методичні рекомендації 2018 Кам’янець-

Подільський

: Аксіома 

100 с. 

 

Стасюк В.А., 

Стасюк І.І.,  

Прозар М. В., 

Петров А.О. 

Теорія і 

методика 

викладання 

спортивних 

ігор 

(футбол) 

Навчально-методичний 

посібник 

2017 ТОВ 

Друкарня 

«Рута» 

160 с. 

Гуска М.Б., 

Дорош В.У., 

Стасюк І.І., 

Козак Є.П. 

Організація, 

проведення 

змагань зі 

спортивних 

ігор 

(волейбол)  

Навчальний посібник 2018 «Аксіома» 281 с. 

Гуска М.Б., 

Дорош В.У., 

Стасюк І.І., 

Козак Є.П. 

Рухливі та 

рекреаційні 

ігри і 

спеціальні 

вправи у 

навчально-

тренувально

му процесі 

юних 

Навчальний посібник 2018 «Аксіома» 213 с. 
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волейболісті 

 
3.3. Зазначити наявність на сайті кафедри навчально-методичних 

матеріалів з навчальних дисциплін навчальних планів підготовки 

фахівців, викладання яких віднесено до компетенції кафедри 

 

На офіційному сайті кафедри у розділі «Методична робота» представлені 

24 (навчальні, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації) 

посібники викладачів кафедри спорту і спортивних ігор, крім цього 21 комплекс 

навчально-методичного забезпечення представлений у MOODLE 

 

3.4. Проаналізувати стан програмного забезпечення  освітнього 

процесу 

 

Методична робота кафедри була спрямована на розробку використання 

інтерактивних методів навчання студентів в процесі викладання дисциплін. На 

сьогоднішній день в середовищі MOODLE  представлена 21 дисципліна, 

викладання яких забезпечує кафедра спорту і спортивних ігор: Спортивно-

педагогічне вдосконалення (вільна боротьба), Спортивно-педагогічне 

вдосконалення (дзюдо), Теорія і методика одноборств, Теорія і методика 

плавання (017 Фізична культура і спорт), Теорія і методика викладання 

плавання (01 Освіта, 014 Середня освіта (Фізична культура), заочне відділення 

(на базі молодшого спеціаліста), Теорія і методика викладання спортивних ігор 

(3 курс 6.010201 Фізичне виховання*), Спортивна боротьба з методикою 

викладання, Спортивно-педагогічне вдосконалення з вільної боротьби, 

Контроль у фізичному вихованні та спорті, Сучасні технології у фізичній 

культурі та спорті, Теорія і методика викладання плавання (014 Середня освіта 

(Фізична культура), Організація і проведення туристичних походів, 

Спортивний туризм, Організація краєзнавчо-оздоровчої туристичної діяльності, 

Управління у сфері фізичного виховання, Спортивно-педагогічне 

вдосконалення з пляжного волейболу,  Теорія і методика викладання 

спортивних ігор (2 курс 014 Середня освіта (Фізична культура)),  Теорія і 

методика викладання спортивних ігор (1 курс 017 Фізична культура і спорт),  

Теорія і методика викладання спортивних ігор (1 курс 014 Середня освіта 

(Фізична культура)), Спортивна метрологія (4 курс 6.010201 Фізичне 

виховання*). 

 

3.5. Вказати на недоліки в навчально-методичному забезпеченні 

освітнього процесу 

 

http://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=562
http://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=562
http://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=447
http://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=447
http://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=278
http://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=278
http://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=277
http://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=277
http://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=276
http://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=276
http://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=276
http://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=275
http://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=275
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З 2017-2018 навчального року кафедра спорту і спортивних ігор – 

випускова кафедра спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Навчальними 

планами підготовки ОС «Бакалавр» 2016, 2017, 2018 років, передбачено 

викладання таких навчальних дисциплін: Вступ до спеціальності, 

Паралімпійський спорт, Організація і проведення спортивних змагань перед 

науково-педагогічними працівниками кафедри стоїть завдання у розробці 

навчально-методичного забезпечення вищезазначених дисциплін. 

Крім означеного, навчальним планом 2018 року підготовки ОС «Бакалавр» 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт передбачено 4 навчальних практик 

та 2 виробничих. Зокрема:   навчальна практика з легкої атлетики, плавання й 

організації та проведення туристичних походів, навчальна практика з 

гімнастики, навчальна практика зі спортивних ігор, навчальна практика із 

зимових видів спорту, виробнича практика в ДЮСШ в групах початкової 

підготовки, виробнича практика в ДЮСШ в групах попередньої та 

спеціалізованої базової підготовки завдання кафедри розробити Наскрізну та 

робочі програми до кожної з видів практик. 

 

3.6. Охарактеризувати роботу науково-методичних семінарів кафедри 

 

На кафедрі постійно  функціонує методичний семінар. В рамках роботи 

семінару викладачі працювали над наступними темами: 

1. «Зміни показників фізичної підготовленості учнів початкової школи під 

час навчання у ЗНЗ» Прозар М. В. 

2. «Методика навчання тактичним діям у футболі. Індивідуальні та групові 

тактичні дії в захисті (підстрахування, вибір місця,переключення, відбір)» 

Лісенчук Г. А 

3. «Цінності орієнтації в туристичній діяльності» Зубаль М. В. 

4. «Методика навчання техніко-тактичним діям в настільному тенісі»  

Алєксєєв О. О. 

5. «Особливості проведення занять з плавання дітей дошкільного віку» 

Райтаровська І. В. 

6. «Методичні особливості використання нестандартного обладнання на 

заняттях з футболу» Авінов В. Л. 

7. «Методичні прийоми які використовуються при навчанні спортивної 

боротьби» Шишкін О. П.  

8.  «Методика навчання елементам техніки в дзюдо у групах початкової 

підготовки в ДЮСШ» Мазур В. Й. 

9. «Техніко-тактична підготовка дзюдоїстів на етапі вищих спортивних 

досягнень» Гуска М. Б. 
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10. «Методика навчання розіграшу стандартних положень в футболі»  

Петров А. О. 

11.  «Методика розвитку швидкісно-силових якостей у футболістів»  

Стасюк В. А. 

12. «Порівняльний аналіз подач у волейболістів різної спортивної 

кваліфікації» Козак Є. П. 

В межах роботи наукового семінару викладачі працювали над наступними 

темами: 

1. «Фізично-реабілітаційна освіта молодих спортсменів-ігровиків» 

Зубаль М. В. 

2. «Вплив педагогічного контролю на покращення фізичної 

підготовленості школярів старших класів» Стасюк В. А. 

3. «Теоретичне дослідження процесу фізичного виховання у закладах 

вищої освіти» Прозар М. В 

4. «Особливості здорового способу життя підлітків, які займаються 

спортом» Мазур В. Й.   

5. «Ціннісні орієнтації як основний елемент формування позитивного 

ставлення до занять фізичною культурою» Козак Є. П. 

6. «Історико-етнологічні засади оздоровчо-рекреаційного туризму в 

кам’янець-подільському національному університеті імені Івана Огієнка» Гуска 

М. Б.   

7. «Вікові особливості розвитку рухових можливостей хлопчиків 11-14 

років» Авінов В. Л. 

8.  «Формування здорового способу життя на заняттях настільним тенісом»  

Алєксєєв О. О.  

9. «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування 

здоровозбережувальних технологій у професійній діяльності» Петров А. О.   

10. «Проблеми здоров'я дітей молодшого шкільного вік» 

Райтаровської І. В. 

11.  ««Попередження про шкідливість паління та запобігання тютюновій 

залежності» Стасюк І. І. 

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: 
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 керівництво студентським науковим гуртком / проблемною групою 

Протягом навчального року на кафедрі працювали 2 наукових гуртки: 

«Удосконалення змісту та методів фізичного виховання» школярів в ЗОШ» − 8 

студентів. Науковий керівник доцент Зубаль М. В. «Оптимізація процесу 

підготовки спортсменів високої кваліфікації» − 34 студента. Науковий керівник 

доцент Шишкін О. П.  

 участь у конференціях і семінарах різних рівнів: 

1. XІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської 

молоді засобами освіти» (усі викладачі); 

2. Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів К-ПНУ імені 

Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2017 році (усі 

викладачі); 

3. Конференція молодих вчених (Авінов В. Л., Стасюк В. А., Петров А. О.); 

4. Студентська наукова конференція за 2017 р. (керівник Прозар М. В., 

секретар Алєксєєв О. О.); 

5. І Міжнародна наукова конференція «Педагогічні та соціальні аспекти 

фізичного виховання та фізичної терапії» (усі викладачі); 

6. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання, спорту і туризму в 

сучасному суспільстві» (28-30 вересня 2017 року, м. Івано-Франківськ) 

(Зубаль М. В., Прозар М. В., Гуска М. Б.); 

7. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Біологічні дослідження 2018» (Козак Є. П.) 

− керівництво науковою роботою студентів 

Звітна наукова конференція студентів та магістрантів за підсумками НДР у 

2017 році – 24 статті, науковими керівниками яких були викладачі нашої 

кафедри. 

1. «Типологічний підхід до розвитку фізичних якостей хлопчиків 

молодшого шкільного віку» С. Є. Майківський, магістрант 1 курсу факультету 

фізичної культури. Науковий керівник: Зубаль М. В., кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент. 

2. «Методика вдосконалення фізичних якостей борців-початківців у греко-

римській боротьбі» О. Ю. Жижанов, магістрант 1 курсу факультету фізичної 

культури. Науковий керівник: Зубаль М. В. , кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент. 
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3. «Особливості фізичного стану школярів 6-7-х класів ЗНЗ» 

К. Р. Райтаровський, студент Ш курсу факультету фізичної культури. Науковий 

керівник: Райтаровська І. В., старший викладач. 

4. «Теоеретичне дослідження тактичної підготовки борців різної 

спортивної кваліфікації» Т. О. Кіт, студентка 1 курсу факультету фізичної 

культури. Науковий керівник: Прозар М. В., кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент. 

5. «Теоретичне дослідження особливостей м'язового енергозабезпечення 

змагальної діяльності кваліфікованих борців» Ю. О. Паштирян, студентка 1 

курсу факультету фізичної культури. Науковий керівник: Прозар М. В., 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. 

6. «Загальна характеристика методів дослідження функціонального стану 

борців вільного стилю» С. І. Радулов, студент 1 курсу факультету фізичної 

культури. Науковий керівник: Прозар М. В., кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент. 

7. «Теоретичне дослідження особливостей техніко-тактичної 

підготовленості борців» Ю. А. Храмова, студент 1 курсу факультету фізичної 

культури. Науковий керівник: Прозар М. В., кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент. 

8. «Теоретичне дослідження особливостей побудови багаторічної 

підготовки дзюдоїстів» М. С. Сас, студент 1 курсу факультету фізичної 

культури. Науковий керівник: Прозар М. В., кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент. 

9. «Формування вміння грати в настільний теніс – психолого-педагогічна 

проблема у дітей 6-7 років» Ю. С. Надольний, магістрант 1 курсу факультету 

фізичної культури. Науковий керівник: Алєксєєв О. О., кандидат педагогічних 

наук, викладач. 

10. «Основні проблеми підготовки спортсменів у настільному тенісі» 

А. Е. Домбровський, магістрант 1 курсу факультету фізичної культури. 

Науковий керівник: Алєксєєв О. О., кандидат педагогічних наук, викладач. 

11. «Особливості проведення тренувальних занять з настільного тенісу 

серед юних спортсменів» Є. А. Сагановська, магістрантка 1 курсу факультету 

фізичної культури. Науковий керівник: Стасюк І. І. , кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент. 

12. «Роль тренера у тактичній підготовці баскетболістів» Є. В. Мак, 

магістрантка 1 курсу факультету фізичної культури. Науковий керівник: 

Стасюк І. І. , кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. 

13. «Сутність і зміст позитивного ставлення учнів до занять фізичною 

культурою» С. Р. Жовнір, магістрантка 1 курсу факультету фізичної культури. 



41 

 

Науковий керівник: Стасюк І. І., кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент. 

14. «Психолого-педагогічні основи підвищення рухової активності 

школярів» А. В. Киселюк, магістрантка 1 курсу факультету фізичної культури. 

Науковий керівник: Стасюк І. І., кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент. 

15. «Структура змагальної діяльності і критерії її ефективності у футболі» 

В. В. Рябоконь, магістрант 1 курсу факультету фізичної культури. Науковий 

керівник: Стасюк І. І., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. 

16. «Структура спеціальної підготовленості футболістів – початківців» 

В. Р. Стасюк, магістрант 1 курсу факультету фізичної культури. Науковий 

керівник: Стасюк І. І. , кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. 

17. «Психолого-педагогічні принципи побудови авторитету тренера» 

С. Я. Філь, магістрант 1 курсу факультету фізичної культури. Науковий 

керівник: Стасюк І. І., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. 

18. «Особливості темпераменту спортсменів в настільному тенісі» 

П. В. Кондратов, магістрант 1 курсу факультету фізичної культури. Науковий 

керівник: Стасюк І. І., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. 

19. «Методика корекції маси тіла спортсменів-борців» О. М. Дзекан, 

магістрант 1 курсу факультету фізичної культури. Науковий керівник: 

Гуска М. Б., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 

20. «Зміст і послідовність навчання базовій техніці дзюдо в групах 

попередньої базової підготовки в ДЮСШ» У. В. Кляпка, магістрантка 1 курсу 

факультету фізичної культури. Науковий керівник: Гуска М. Б., кандидат наук 

з фізичного виховання і спорту, доцент. 

21. «Спортивна орієнтація та відбір дівчаток заняттями дзюдо» 

Я. А. Марчук, магістрант 1 курсу факультету фізичної культури 

Науковий керівник: Гуска М. Б., кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент. 

22. «Адаптивна фізична культура у роботі з дітьми, що мають порушення у 

стані здоров’я» Сівак Є. В., магістрант 1 курсу факультету фізичної культури. 

Науковий керівник: Зубаль М. В., кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент. 

23. «Проблема управління техніко-тактичною підготовкою кваліфікованих 

волейбольних команд» А. О. Колісецька, магістрантка 1 курсу факультету 

фізичної культури. Науковий керівник: Козак Є. П., кандидат педагогічний 

наук, доцент. 
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24. «Педагогічні умови формування технічної підготовленості юних 

волейболісток» Ю. В. Плотницький, магістрант 1 курсу факультету фізичної 

культури. Науковий керівник: Козак Є. П., кандидат педагогічний наук. 

 

4.2. 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 

 

Студенти-магістранти 2 курсу спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

Чоботар Б. Б. та Степчук О. О. брали участь у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, 

підготували наукову роботу з теми: «Зміна показників фізичного стану у 

процесі опанування технікою гри юними гандболістками в ДЮСШ» 

Керівником зазначеної роботи був Прозар М. В., кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент.  

 

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

виконуваних досліджень 

 

В 2017-2018 навчальному році науково-педагогічні працівники кафедри 

спорту і спортивних ігор активно працювали над науковими дослідженнями, які 

проводились як в університеті, так і у закладах загальної середньої освіти. 

Науковці кафедри на 50% збільшили обсяг публікацій у міжнародних виданнях 

(16 – публікацій у 2017-2018 н.р., в минулому році – 8 публікацій), що 

стосується  видань, які індексуються у міжнародних наукометричних базах 

даних  (Scopus, Web of Science та видань які мають індекс Dooi та ін.) 

збільшились на 60%, під керівництвом науково-педагогічних працівників 

кафедри здобувачами вищої освіти були подані до друку 24 статті (у 2016-2017 

н.р. таких статей було 11). 

Також у навчальному році на кафедрі розробляються 2 колективні та 6 

індивідуальних тем, за результатами досліджень було видано монографію, два 

навчальних посібники, методичні рекомендації.  

Науковці кафедри спільно зі здобувачами вищої освіти плідно працюють 

над науковими дослідженнями в результаті чого студенти успішно захищають 

кваліфікаційні дипломні проекти, друкують статті, виступають з результатами 

наукових досліджень на конференціях різного рівня. 
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4.4. 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 включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection, рекомендованих МОНУ, монографій, 

охарактеризувати їх якість 

 

У 2017-2018 навчальному році викладачами кафедри спорту і спортивних 

ігор подано до друку та опубліковано 37 статей, з них: 1 − фахове видання; 13 − 

публікації у журналах із міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, 

Webometrics та ін.), 23 – інші наукові видання; 3 – матеріали І Міжнародної 

наукової конференції «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання та 

фізичної терапії»; 2 − навчально-методичних посібники; 1 − метод. 

рекомендації; 1 – монографія. 

1. Фахові видання – 1 стаття  

Стасюк В. А. «Побудова тренувального процесу кваліфікованих 

футболістів у перехідному етапі першого циклу річної підготовки». 

2. Публікації у журналах із міжнародних наукометричних баз даних 

(Scopus, Webometrics та ін.) та Вісник – 10 статей. 

1. О. О. Алєксєєв, М. В. Прозар «Аналіз атакуюючих технічних дій у 

настільному тенісі гравців Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка». 

2. М. В. Прозар, О. О. Алєксєєв «Вияв рівня загальної та спеціальної 

фізичної підготовки юних волейболісток 9-14 років». 

3. В. А. Стасюк «Порівняльний аналіз показників підготовленості та 

змагальної діяльності  кваліфікованих футболістів на різних етапах 

підготовки». 

4. Д. А. Окіпняк, А. С. Окіпняк, М. В. Зубаль «Педагогічні аспекти 

підготовки майбутніх фахівців із розмінування з урахуванням вимог 

сьогодення». 

5. І. І. Стасюк «Спортивні досягнення Кам’янець-Подільського 

національного університету в 2017 році». 

6. Iedynak, G.,  Galamandjuk, L., Stasjuk, I, Guska, M., Prozar, M., Mazur, 

V.(2017). Psychosocial aspects of improving physical activity of children with 

chronic. Journal of Physical Education and Sport, (JPES), 17(3), Art.183, pp. 1186-

1891, 2017. (Skopus). 

7. Galamandjuk, L., Prozar, M., Stasjuk, I., Iedynak, G., Kljus, O., Guska, M. 

(2017).  Physiological characteristics and physical fitness of girls at the beginning of 
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classes at the volleyball sports school. Journal of Physical Education and Sport. 

(Skopus ). 

8. Mysiv, V., Galamandjuk, L., Iedynak, G., Prozar, M., (2017). Special aspects 

of changes in physical readiness indicators of young men with different somatotypes 

between 15 and 17 years of age. Physical Activity Review. (Web of Science ). 

9. Stasiuk V. A. Training Process Programming of Qualified Football Players in 

Higher Education Establishments/ Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у 

сучасному суспільстві: зб. наук. праць / уклад. А.В. Цьось, С.Я. Індика. – Луцьк: 

Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Л. Українки, 2017. - № 2(38).- С. 41-51. 

10. Stasiuk V. A. Programming of skilled football players training process in the 

second cycle of specially created training during the year/ Physical Education of 

Students, 2017. Issue 21 (6)/ PP 255-262. (WOS) 

11. Мазур В. Й., Петров А. О. «Методичні особливості розвитку рухових 

здібностей юних борців ДЮСШ в тренувальному процесі». 

12. Райтаровська І. В., Авінов В. Л. «Теоретичні аспекти відбору юних 

плавців на початковому етапі навчання». 

13. Бабюк С. М., Козак Є. П. «Шляхи формування та структура фізичної 

вихованості дітей старшого дошкільного віку». 

3. Інші видання: − 23 статті 

4. Збірник наукових праць за наслідками ХІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Формування здорового 

способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» − 9 

статей: 

1. «Фізично-реабілітаційна освіта молодих спортсменів-ігровиків» 

Зубаль М. В., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри 

спорту і спортивних ігор, Райтаровська І. В., старший викладач кафедри спорту 

і спортивних ігор. 

2. «Загальна характеристика особливостей фізичного виховання у ВНЗ» 

Прозар М. В., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри 

спорту і спортивних ігор, Лісенчук Г. А., доктор наук з фізичного виховання та 

спорту, професор кафедри спорту і спортивних ігор.  

3. «Особливості здорового способу життя підлітків, які займаються 

спортом» Мазур В. Й., викладач кафедри спорту і спортивних ігор. 

4. «Вікові особливості розвитку рухових можливостей хлопчиків 11-14 

років» Авінов В. Л., викладач кафедри спорту і спортивних ігор. 

5. «Формування здорового способу життя та настільним тенісом» 

Алєксєєв О. О., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри спорту і спортивних 

ігор. 

6. «Історико-етнологічні засади оздоровчо-рекреаційного туризму у КПНУ  
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імені Івана Огієнка» Гуска М. Б., кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор, Щегельський В. В., кандидат 

філологічних наук, старший викладач кафедри історії української літератури та 

компаративістики. 

7. «Вплив педагогічного контролю на покращення фізичної 

підготовленості школярів старших класів» Стасюк В. А., викладач кафедри 

спорту і спортивних ігор. 

8. «Ціннісні орієнтації як основний елемент формування позитивного 

ставлення до занять фізичною культурою» Козак Є. П., кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри спорту та спортивних ігор. 

9. «Попередження про шкідливість алкоголізму та запобігання алкогольної  

залежності серед молоді Стасюк І. І., кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор. 

5. Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за 

підсумками НДР у 2017 році – 11 статей. 

1. «Основні функції педагогічного управління» Зубаль М. В., кандидат 

наук з фізичного виховання та спорту, доцент, Мазур В. Й., викладач. 

2. «До проблеми визначення фізичної підготовленості учнів 11-14 років» 

Авінов В. Л., викладач. 

3. «Відновлення працездатності у спортивному плаванні» 

Райтаровська І. В., старший викладач, Алєксєєв О. О., кандидат педагогічних 

наук, викладач. 

4. «Специфічні особливості змагальної діяльності баскетболістів» 

Прозар М. В., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. 

5. «Проблема побудови спортивного тренування з настільного тенісу на 

основі принципів програмування» Алєксєєв О. О., кандидат педагогічних наук, 

викладач, Райтаровська І. В., старший викладач. 

6. «Вплив передзмагального психофізичного стану на тактико-технічні 

показники юних борців» Мазур В. Й., викладач, Зубаль М. В., кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент.  

7. «Роль занять оздоровчим туризмом студентів ВНЗ як засобу фізичної 

рекреації на формування здорового способу життя» Гуска М. Б., кандидат наук 

з фізичного виховання та спорту, доцент, Гуска М. В., викладач. 

8. «Виступ спортсменів-студентів Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка на Х Всесвітніх іграх та ХХІХ Всесвітній 

літній Універсіаді» Воронецький В. Б., викдадач, Стасюк І. І., кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент. 

9. «Олімпійці університету» Стасюк І. І., кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент. 
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10. «Організація та розвиток всеукраїнської й міжнародної універсіади 

серед студентів» Козак Є. П., кандидат педагогічних наук, доцент. 

11. «Вплив педагогічного контролю на покращення  теоретичної 

підготовки юних футболістів Стасюк В. А., викладач, Петров А. О., кандидат 

педагогічних наук, викладач. 
6. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського, науково-методичний журнал  

1. Стасюк В. А. «Побудова тренувального процесу кваліфікованих 

футболістів у першому циклі річної підготовки на етапі констатувального 

експерименту» 

7. Публікації у збірнику наукових праць за матеріалами науково-

практичної конференції молодих вчених Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка  

1. Авінов В. Л. «Генетична обумовленість рухових можливостей 

хлопчиків-підлітків 11-14 років». 

2. Стасюк В. А., Петров А. О. «Вплив педагогічного контролю на 

покращення ефективності управління швидкісно-силової підготовки юних 

футболістів». 

8. Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Педагогічні та 

соціальні аспекти фізичного виховання та фізичної терапії» 

1. Алєксєєв О. О., Зубаль М. В., Райтаровська І. В., Шишкін О. П. «Аналіз 

змагальної діяльності гравців у настільний теніс різної кваліфікації факультету 

фізичної культури». 

2. Гуска М. Б., Мазур В. Й., Козак Є. П. «Стан мозкового кровообігу у 

висококваліфікованих борців сумо та дзюдо».  

3. Прозар М. В., Авінов В. Л., Стасюк В. А., Петров А. О., Біла М. Р. 

«Особливості вияву показників фізичної працездатності юнаків І-П курсів 

факультету фізичної культури». 

 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 

 

Спортивні досягнення у 2017-2018 н. р. 
 

Тренер Прозар М. В. (волейбол) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто місце 
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24-26.11.2017 Юнацька збірна України 

Осипенко Руслан Олександрович 

Чемпіонат EEVZA (Юнаки U-18) 

м. Мінськ (Білорусія) 

2  

27-29.04.2018 Юнацька збірна України 

Осипенко Руслан Олександрович 

Чемпіонат Європи – 2018 (Юнаки U-20), другий 

кваліфікаційний раунд. м. Черкаси 

3  

Cезон 2017-2018 

року 
ВК «Новатор» м. Хмельницький 

Федоряк Олена Олександрівна 

Матвійчук Олександра Валеріївна 

Демишшина Анастасія Ігорівна 

Колісецька Анастасія Олексіївна 

ХХVІІ чемпіонат України з волейболу серед жіночих 

команд вищої ліги. 

1  

Cезон 2017-2018 

року 
ВК «Новатор» м. Хмельницький 

Федоряк Олена Олександрівна 

Матвійчук Олександра Валеріївна 

Демишшина Анастасія Ігорівна 

Колісецька Анастасія Олексіївна 

Кубок України з волейболу серед жіночих команд. 

1/8 

Cезон 2017-2018 

року 
ВК «Білозгар-Медуніверситет»                    м. 

Вінниця 

Побережна Ілона Сергіївна 

ХХVІІ чемпіонат України з волейболу серед жіночих 

команд суперліги. 

5  

Cезон 2017-2018 

року 
м. Кам’янець-Подільський 

Федоряк Олена Олександрівна 

Матвійчук Олександра Валеріївна 

Демишшина Анастасія Ігорівна 

Колісецька Анастасія Олексіївна 

Побережна Ілона Сергіївна 

Дмитрук Дарина Русланівна 

Пшита Яна Сергіївна 

Федюкевич Олеся Антонівна 

Відкритий чемпіонату Хмельницької області з 

волейболу «Подільська ліга» серед жіночих команд. 

3  

Cезон 2017-2018 

року 
Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Федоряк Олена Олександрівна 

Матвійчук Олександра Валеріївна 

Демишшина Анастасія Ігорівна 

Колісецька Анастасія Олексіївна 

Побережна Ілона Сергіївна 

Дмитрук Дарина Русланівна 

Пшита Яна Сергіївна 

Федюкевич Олеся Антонівна 

Універсіада Хмельницької області з волейболу серед 

жіночих команд. 

1  

Cезон 2017-2018 

року 
ВК «Новатор» м. Хмельницький 

Татаренко Богдан Миколайович 

Осипенко Руслан Олександрович 

ХХVІІ чемпіонат України з волейболу серед 

3  
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чоловічих команд суперліги. 

Cезон 2017-2018 

року 
ВК «Новатор» м. Хмельницький 

Татаренко Богдан Миколайович 

Осипенко Руслан Олександрович 

Кубок України з волейболу серед чоловічих команд. 

1/2 

Cезон 2017-2018 

року 
ВК «Новатор-2 Прикордонник» м. Хмельницький 

Волощук Ростислав Олександрович 

ХХVІІ чемпіонат України з волейболу серед 

чоловічих команд вищої ліги. 

10  

Cезон 2017-2018 

року 
ВК «Новатор-2 Прикордонник» м. Хмельницький 

Волощук Ростислав Олександрович 

Кубок України з волейболу серед чоловічих команд. 

1/16 

Cезон 2017-2018 

року 
ВК «Агро-Спорт» с. Антонівка 

Добржанський Антон Сергійович 

ХХVІІ чемпіонат України з волейболу серед 

чоловічих команд вищої ліги. 

13  

Cезон 2017-2018 

року 
«Верест» м. Дунаївці 

Белінський Олег Миколайович 

Погорецький Богдан Мирославович 

Відкритий чемпіонату Хмельницької області з 

волейболу «Подільська ліга» серед чоловічих команд. 

1  

Cезон 2017-2018 

року 
ВК «Аматори» м. Кам’янець-Подільський 

Чепенко Євген Вікторович 

Стефанюк Роман Русланович 

Осипенко Руслан Олександрович 

Пустовий Антон  

Белінський Олег Миколайович 

Волощук Ростислав Олександрович 

Погорецький Богдан Мирославович 

Тшесньовський Максим Олександрович 

Лук’янов Роман Юрійович 

2  

 
 

Тренер Райтаровська І. В. (Вільна Боротьба, дзюдо) 
 

Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто Місце 

14-17.09.17 Береза Христина Юріївна 

Гран-Прі О.Медведя, Мінськ, Беларусь, 

3 

14-15.10.17 Турнір меморіалу В. Стадніка, Хмельницький 1 

20-26.11.17 Чемпіонат світу (U-23),Бидгош, Польща  5 

5-8.12.17 Кубок України, Бровари, 2 

5-9.02.18 Чемпіонат України (U-23), Полтава 1 

23-25.02.18 ХХІІ Київський міжнародний турнір 3 

13-27.04.17 Чемпіонат Європи, Каспійськ, Росія 13 

22-24.09.17 Расуєв Рустам Магомедович 

Всеукраїнський турнір «Ілля Муромець», Чернігів 

1 

29-30.09.17 Міжнародний турнір Довбуша, Коломия  3 

5-8.12.17 Кубок України, Бровари 8 
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5-9.02.18 Чемпіонат України (U-23), Полтава 3 

23-25.02.18 ХХІІ Київський міжнародний турнір 21 

28.09.17 Штефанеса Едуард Святославович 

Варшава OPEN, Польща 

3 

02-04.10.17 Міжнародний турнір, Вроцлав, Польща 3 

14.10.17 Кубок федерацій м. Київа  1 

25-31.10.17 Кубок Європи серед кадетів, Копер, Словенія 3 

14-20.03.18 Кубок Словенії, Собота 3 

04-06.18 Чемпіонат України, Луцьк 2 

05-07.10.17 Чернишов Юрій Олексійович 

Чемпіонат України, Суми,  

21 

05-07.10.17 Семков Станислав Сергійович 
Чемпіонат України, Суми 

9 

4-5.11.17 Міжнародний турнір (U-18), Словенія 1 

14-15.11.17 Відкритий кубок України, Суми 9 

11.03.18 Відкритий чемпіонат (U-21) м. Києва 1 

04-06.04.18 Чемпіонат України, Луцьк 3 

4-5.05.18 Чемпіонат України (U-23), Дніпро 3 

05-07.10.17 Храмов Євгеній Володимирович 

Чемпіонат України, Суми 

5 

01-04.02.2018 Відкритий Континентальний Кубок, Болгарія, Софія 15 

14-15.11.17 Чуйко Іван Володимирович 

Відкритий кубок України, Суми 

15 

11.03.18 Відкритий чемпіонат (U-21) м. Києва 3 

4-5.05.18 Чемпіонат України (U-23), Дніпро (1 

14-15.11.17 Садовський Станіслав Станіславович 

Відкритий кубок України, Суми 

17 

04-06.04.18 Чемпіонат України, Луцьк 13 

10-12.10.17 Радулов Семен Іванович 

 Чемпіонат світу з пляжної боротьби, Туреччина 

1 

5-8.12.17 Кубок України, Бровари 3 

06-09.02.18 Міжнародний турнір Кубок Тахті, Іран, Тебриз 3 

23-25.02.18 ХХІІ Київський міжнародний турнір 15 

28.08-03.09.17 Лесюк Артем Юрійович 

Чемпіонат світу, Будапешт, Угорщина  

33 

05-07.10.17 Чемпіонат України, Суми 1 

10-12.11.17 Чемпіонат Європи, Подгориця, Чорногорія 3 

17-21.01.18 Турнір Grand Prix, Туніс 17 

01-04.02.2018 Відкритий Континентальний Кубок, Болгарія, Софія  3 

06-09.02.18 Grand Siam, Франція, Париж 21 

23-25.02.18 Grand Siam, Дюссельдорф, Німеччина 17 

26-28.04.18 Чемпіонат Європи, Тель-Авів, Ізраїль 5 

28.08-03.09.17 Хрящевська Ірина Андріївна 
Чемпіонат світу, Будапешт, Угорщина 

21 

11.09-17.09.17 Чемпіонат Європи, Марібор, Словенія  7 

05-07.10.17 Чемпіонат України, Суми  3 

04-06.04.18 Чемпіонат України, Луцьк,  1 

11.09-17.09.17 Гасюк Леонід Юрійович 

 Чемпіонат Європи, Словенія, Марібор 

5 

09.12.17 Гасюк Леонід, Супер Кубок Іспанії, Галіція 1 

16.12.17 Гасюк Леонід, Кубок Іспанії, Мадрид 1 
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05-07.10.17 Мишалов Сергій Сергійович 

Чемпіонат України, Суми 

2 

14-15.11.17 Мишалов Сергій, Відкритий кубок України, Суми 1 

04-06.04.18 Чемпіонат України, Луцьк 3 

4-5.05.18 Чемпіонат України (U-23), Дніпро 3 

05-07.10.17 Криворот Олександр Олександрович 

Чемпіонат України, Суми 

15 

04-06.04.18 Чемпіонат України, Луцьк 3 

05-07.10.17 Храновський Андрій Юрійович 
 Чемпіонат України, Суми 

7 

14-15.11.17 Відкритий кубок України Суми  5 

04.11.17 Семикрас Святослав Сергійович 
 Кубок України, Харків 

1 

01-11.12.17 Кубок Світу, Словаччина, Михайловци 3 

13-14.01.18 Чемпіонат Європи, Будапешт, Угорщина 1 

23-26.03.18 Кубок Європи, Вінні, Естонія 2, АВС 1 

30-31.03.18 Чемпіонат України, Луцьк 1 

24.04-01.05.18 Кубок Європи, Пловдив, Болгарія 3 

09-15.05.18 US OPEN SUMO, США, Лонг-Біч 2 

10-14.10.17 Горецький Іван-Сергій Сергійович 
 Кубок України, Львів 

15 

28-30.11.17 Міжнародний турнір, Харків 18 

26-27.04.18 Чемпіонат України, Київ 40, командне 3 

28-29.04 Врублевська Анастасія Олегівна 
 Всеукраїнський турнір Р.Машуренко (U-23), Луцьк 

1 

4-5.05.18 Чернишов Юрій Олексійович 
 Чемпіонат України (U-23), Дніпро 

21 

 

Тренер Шишкін О. П. (Вільна боротьба) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто Місце 

28.08-03.09.17 Савицький Антон В’ячеславович 

 Чемпіонат світу, Будапешт, Угорщина 

9 

05-07.10.17 Чемпіонат України, Суми 1 

10-12.11.17 Чемпіонат Європи, Подгориця, Чорногорія 9 

17-21.01.18 Савицький Антон, Турнір Grand Prix, Туніс 17 

28.08-03.09.17 Білодід Дар'я Генадівна 

Чемпіонат світу, Будапешт, Угорщина 

9 

17-19.11.17 Турнір Grand Prix, Гаага, Нідерланди 1 

17-21.01.18 Турнір Grand Prix, Туніс 1 

06-09.02.18 Турнір Grand Siam, Франція, Париж 1 

23-25.02.18 Турнір Grand Siam, Дюссельдорф, Німеччина 1 

04-10.09.17 Лю Максим Володимирович 

 Чемпіонат світу серед кадетів, Афіни, Греція 

14 

04-06.03.18 Чемпіонат України (U-21), Кривий Ріг 3 

29-30.09.17 Джелема Артем Володимирович 
 Міжнародний турнір Довбуша, Коломия 

5 

5-9.02.18 Чемпіонат України (U-23), Полтава, () 5 

05-07.10.17 Бабенко Олексій В’ячеславович 
 Чемпіонат України, Суми 

15 
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14-15.11.17 Відкритий кубок України, Суми  7 

11.03.18 Відкритий чемпіонат (U-21) м. Києва 1 

04-06.04.18 Чемпіонат України, Луцьк 7 

4-5.05.18 Чемпіонат України (U-23), Дніпро 3 

05-07.10.17 Макуха Олександр Вікторович 
Чемпіонат України, Суми 

7 

26-30.10.17 Чемпіонат Світу, Астана, Казахстан 5 

14-15.11.17 Відкритий кубок України, Суми 9 

14-15.10.17 Лівач Оксана Василівна 

 Турнір меморіалу В. Стадніка, Хмельницький 

1 

20-26.11.17 Лівач Оксана, Чемпіонат світу (U-23),Бидгош, Польща 8 

5-8.12.17 Лівач Оксана, Кубок України, Бровари 1 

5-9.02.18 Лівач Оксана,  Чемпіонат України (U-23), Полтава,  1 

23-25.02.18 Лівач Оксана, ХХІІ Київський міжнародний турнір 9 

13-27.04.17 Чемпіонат Європи, Каспійськ, Росія 7 

14-15.10.17 Кіт Тетяна Орестівна 
Турнір меморіалу В. Стадніка, Хмельницький 

2 

20-26.11.17 Кіт Тетяна, Чемпіонат світу (U-23),Бидгош, Польща 3 

5-8.12.17 Кіт Тетяна, Кубок України, Бровари  1 

14-19.02.18 Міжнародний турнір Lady Open, Швеція, Кліппан 2 

13-27.04.17 Чемпіонат Європи, Каспійськ, Росія 7 

 

Тренер Біла М. Р. (Гандбол) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто Місце 

Сезон 2017-

2018 року 

 

ГК “Енергктик - НАЄК” м. Нетішин 

Хохлов Артем Андрійович 

Чемпіонат України з гандболу серед чоловічих команд 

Супер ліги 

9 

 

Сезон 2017-

2018 року 

 

ГК “Енергктик - НАЄК” м. Нетішин 

Кад-Оглу Олег Олегович 

Чемпіонат України з гандболу серед чоловічих команд  

Супер ліги 

9 

5 травня 2018 

року 

 

ГК “Енергктик - НАЄК” м. Нетішин 

Хохлов Артем Андрійович 

Кубок України з гандболу серед чоловічих команд 

1/16 

5 травня 2018 

року 
ГК “Енергктик - НАЄК” м. Нетішин 

Кад-Оглу Олег Олегович 

Кубок України з гандболу серед чоловічих команд 

1/16 

5 травня 2018 

року 
ГК “Енергктик - НАЄК” м. Нетішин 

Майківський Сергій Євгенович 

Кубок України з гандболу серед чоловічих команд 

1/16 

 

Тренер Стасюк В. А.  Футбол (Жінки) 
 

Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто Місце 

04-08.09.17 Чемпіонату України з футболу серед дівочих 
команд WU-17 у Вищій лізі  

Косік Марина Олександрівна 

Костопільський «Ліцей» виборов золоті нагороди  

1 

Сезон 2017- Вища ліга чемпіонату України з футболу (Жінки)  4 
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2018р. Косік Марина Олександрівна 

Ятрань-Берестівець-Уманьферммаш Умань  

03-04.05.18 Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Сагановська Євгенія Анатоліївна 

Слободянюк Юлія Олександрівна 

Стрельбіцька Лілія Іванівна 

Лісінська Юлія Євгеніївна  

Яковинена Анастасія Миколаївна 

Олійник Уляна Володимирівна 

Осташевська  Наталія Сергіївна 

Косік Марина Олександрівна 

Жогел Анастасія Леонідівна 

Малець Вікторія Вікторівна 

Гончар Христина Геннадіївна 

Петровська  Анастасія Леонідівна 

Герман Аліна Валеріївна 

Ремарович Яна  

Арсенюк Ольга 

Городинська   Г. М.            – (PS1-B16)  

Тимощук М. І.                     – (Sr1-B16) 

Савчук Я. В.         .               – (POa2-B14) 

Обласна Універсіада серед ВНЗ м. Хмельницький 

1 

 

Тренер Стасюк В. А. (Велоспорт) 
 

Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто Місце 

21-25.03.18 

17-22.04.18 

24-29.04.18 

09-12.05.18 

Гусельникова Еліна Олегівна 

1.Осінній чемпіонат України(олімпійські та не 

олімпійські номери програми) з велосипедного спорту. 

2.В місті Ужгород проходив I тур Чемпіонату  

України з багатоденної гонки на шосе серед юніорів та 

юніорок. 

3.В місті Львів проходив весняний чемпіонат України 

на треку серед юніорів та юніорок.  

В місті Біла Церква проходив II  тур чемпіонату  

України з багатоденної гонки на шосе  серед юніорів та 

юніорок.  

В місті Біла Церква проходив  чемпіонату  України 

серед юніорок. 

3 

3 місце в 

індивідуальном

у заліку та 2 

місце в 

командному 

заліку. 

2 місце в 

командній 

гонці, 1 місце в 

Італьянці, 3 

місце в 

груповій гонці 

Медісон 

3 місце в 

командному 

заліку 

3 місце в 

командному 

заліку. 

21-25.03.18 

11-15.04.18 

09-12.05.18 

Ярошенко Вікторія Юріївна 

1.Осінній чемпіонат України(олімпійські та не 

олімпійські номери програми) з велосипедного спорту. 

2.В місті Ужгород проходив весняний Чемпіонат 

України з багатоденної гонки на шосе серед чоловіків та 

3 

2 

4 місце в 

командному 

заліку 
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жінок. 

3.В місті Одеса проходив чемпіонат України та I тур 

у гонці Крітеріум  серед чоловіків та жінок.  

4.В місті Біла Церква проходив  чемпіонату  України 

серед жінок. 

3 місце в 

командному 

заліку 

21-25.03.18 

24-29.04.18 

09-12.05.18 

Беляк Дарина Віталіївна 

1.Осінній чемпіонат України(олімпійські та не 

олімпійські номери програми) з велосипедного спорту  

2. В місті Ужгород проходив I тур Чемпіонату  

України з багатоденної гонки на шосе серед юніорів та 

юніорок. 

3.В місті Біла Церква проходив II  тур чемпіонату  

України з багатоденної гонки на шосе  серед юніорів та 

юніорок.  

В місті Біла Церква проходив  чемпіонату  України 

серед юніорок. 

3 

2 місце в 

командному 

заліку 

3 місце в 

командному 

заліку 

3 місце в 

командному 

заліку. 

21-25.03.18 

11-15.04.18 

09-12.05.18 

Малик Єгор Вікторович 

1. В місті Ужгород проходив весняний Чемпіонат 

України з багатоденної гонки на шосе серед чоловіків та 

жінок. 

2. В місті Одеса проходив чемпіонат України та I тур 

у гонці Крітеріум  серед чоловіків та жінок.  

В місті Біла Церква проходив  чемпіонату  України 

серед чоловіків. 

3 місце в 

командному 

заліку 

5 місце в 

командному 

заліку 

3 місце в 

командному 

заліку 

21-25.03.18 

17-22.04.18 
Терещенко Ян Миколайович 

1. В місті Ужгород проходив I тур Чемпіонату  

України з багатоденної гонки на шосе серед юніорів та 

юніорок. 

2. В місті Львів проходив весняний чемпіонат 

України на треку серед юніорів та юніорок.  

6 місце в 

командному 

заліку. 

8 місце в гонці 

спринт 

 

Тренер Алєксєєв О. О. (Настільний теніс) 
 

Дата 

 

ПІБ спортсмена, назва змагань, місто 

 

Місце 

13-17.11.2017 Братейко Соломія Володимирівна  

Чемпіонат України 2017 року серед молоді 1996 р. і 

молодше. м. Київ. 

1-місце 

особисті 

змагання серед 

дівчат. 

13-16.12.2017 Братейко Соломія Володимирівна  

Кубок України А.М. Басіної з настільного тенісу м. 

Суми. 

1-місце 

особистий 

жіночий 

розряд. 

27.02.-03.03.2018 Братейко Соломія Володимирівна 

 Чемпіонат України серед дорослих м Чернігов. 

1-місце 

змішаний 

парний розряд 

1-місце парний 

жіночий розряд 

2-місце 

особистий 

жіночий 



54 

 

розряд. 

07-11.03.2018 Братейко Соломія Володимирівна  

Чемпіонат Європи серед молоді до 21 року. (Білорусь) 

м. Мінськ. 

1-місце парний 

жіночий 

розряд. 

29.04.-06.05.2018 Братейко Соломія Володимирівна  

54-й Командний Чемпіонат Світу (Шведція) 

м. Хальмстад. 

5-

місце командни

й розряд. 

05-08.10.2017 Надольний Юрій Сергійович  

І тур Клубного чемпіонату України з настільного 

тенісу серед чоловічих команд, сезону 2017 – 2018 рр. 

«СУПЕР ЛІГА» м. Чернігів 

8-місце 

командний 

розряд 

19-22.12.2017 Надольний Юрій Сергійович  

ІІ тур Клубного чемпіонату України з настільного 

тенісу серед чоловічих команд, сезону 2017 – 2018 рр. 

«СУПЕР ЛІГА» м. Суми 

5-

місце командни

й розряд 

27.02.-03.03.2018 Надольний Юрій Сергійович  

Чемпіонат України серед дорослих м Чернігов. 

10-місце 

особистий 

розряд 

чоловіки. 

16-18.03.2018 Надольний Юрій Сергійович 

 ІІІ тур Клубного чемпіонату України з настільного 

тенісу серед чоловічих команд, сезону 2017 – 2018 рр. 

«СУПЕР ЛІГА» м. Чернігів 

5-

місце командни

й розряд 

04-06.05.2018 Надольний Юрій Сергійович  

ІV тур Клубного чемпіонату України з настільного 

тенісу серед чоловічих команд, сезону 2017 – 2018 рр. 

«СУПЕР ЛІГА» м. Львів 

5-

місце командни

й розряд 

25.05.2018 Надольний Юрій Сергійович 

Універсіада області 2018 року серед ВНЗ типу: 

університет, академія, інститут. м. Кам’янець-

Подільський 

1-місце 

змішаний 

парний розряд 

1-місце парний 

чоловічий 

розряд 

1-

місце особисти

й чоловічий 

розряд. 

05-07.10.2017 Підлипна Ірина Ігорівна  

І тур Клубного чемпіонату України з настільного 

тенісу серед жіночих команд, сезону 2017 – 2018 рр. 

«СУПЕР ЛІГА» м. Суми 

3-

місце командни

й розряд 

21-24.12.2017 Підлипна Ірина Ігорівна  

ІІ тур Клубного чемпіонату України з настільного 

тенісу серед жіночих команд, сезону 2017 – 2018 рр. 

«СУПЕР ЛІГА» м. Чернігів 

2-

місце командни

й розряд 

04-07.04.2018 Підлипна Ірина Ігорівна  

ІІІ тур Клубного чемпіонату України з настільного 

тенісу серед жіночих команд, сезону 2017 – 2018 рр. 

«СУПЕР ЛІГА» м. Львів 

2-

місце командни

й розряд 
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10-13.05.2018 Підлипна Ірина Ігорівна  

ІV тур Клубного чемпіонату України з настільного 

тенісу серед жіночих команд, сезону 2017 – 2018 рр. 

«СУПЕР ЛІГА» м. Чернігів 

2-

місце командни

й розряд 

05-08.10.2017 Яремчук Дмитро Михайлович  

І тур Клубного чемпіонату України з настільного 

тенісу серед чоловічих команд, сезону 2017 – 2018 рр. 

«СУПЕР ЛІГА» м. Чернігів 

9-місце 

командний 

розряд 

13-17.11.2017 Яремчук Дмитро Михайлович  

Чемпіонат України 2017 року серед молоді 1996 р. і 

молодше. м. Київ. 

 

3-місце парні 

змагання серед 

юнаків, 

2-місце 

змішаний 

парний розряд, 

2-місце 

командні 

змагання серед 

юнаків. 

10-місце 

особисті 

змагання серед 

юнаків. 

13-16.12.2017 Яремчук Дмитро Михайлович  

Кубок України А. М. Басіної з настільного тенісу. м. 

Суми. 

8-місце 

особистий 

чоловічий 

розряд. 

19-22.12.2017 Яремчук Дмитро Михайлович 

 ІІ тур Клубного чемпіонату України з настільного 

тенісу серед чоловічих команд, сезону 2017 – 2018 рр. 

«СУПЕР ЛІГА» м. Суми 

7-

місце командни

й розряд 

16-18.03.2018 Яремчук Дмитро Михайлович  

ІІІ тур Клубного чемпіонату України з настільного 

тенісу серед чоловічих команд, сезону 2017 – 2018 рр. 

«СУПЕР ЛІГА» м. Чернігів 

7-

місце командни

й розряд 

04-06.05.2018 Яремчук Дмитро Михайлович  

ІV тур Клубного чемпіонату України з настільного 

тенісу серед чоловічих команд, сезону 2017 – 2018 рр. 

«СУПЕР ЛІГА» м. Львів. 

7-

місце командни

й розряд 

25.05.2018 Яремчук Дмитро Михайлович  

Універсіада області 2018 року серед ВНЗ типу: 

університет, академія, інститут. м. Кам’янець-

Подільський 

1-місце 

змішаний 

парний розряд 

1-місце парний 

чоловічий 

розряд 

2-

місце особисти

й чоловічий 

розряд. 

13-17.11.2017 Налісніковська Олена Олександрівна  
Чемпіонат України 2017 року серед молоді     1996 р. і 

молодше. м. Київ.  

2-місце парні 

змагання серед 

дівчат, 

3-місце 
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змішаний 

парний розряд, 

2-місце 

командні 

змагання серед 

дівчат. 

10-місце 

особисті 

змагання серед 

дівчат. 

13-16.12.2017 Налісніковська Олена Олександрівна 

 Кубок України А.М. Басіної з настільного тенісу. 

м. Суми 

2-місце 

особистий 

жіночий 

розряд. 

24.12.2017 Налісніковська Олена Олександрівна  

Кубок Хмельницької області. 

м. Красилів. 

1-місце 

особистий 

розряд. 

25.05.2018 Налісніковська Олена Олександрівна  

Універсіада області 2018 року серед ВНЗ типу: 

університет, академія, інститут. м. Кам’янець-

Подільський 

1-місце 

змішаний 

парний розряд 

1-місце парний 

жіночий розряд 

2-

місце особисти

й жіночий 

розряд. 

10.05-13.05.2018 Ткачук Артем Олександрович 

 Чемпіонату України І ліга з бадмінтону 2018 року. 

м. Миколаїв 

2-

місце командни

й розряд 

12.05.2018 Жилюк Костянтин Леонідович 

 Відкритий рейтинговий турнір з бадмінтону. (Польща) 

м.Ченстохова 

3-місце парний 

розряд 

 

 

Тренер Гуска М. Б. (Боротьба самбо) 

 
Дата 

 

ПІБ спортсмена, назва змагань, місто 

 

Місце 

29.09-01.10.2017 Дзекан Олександр Миколайович 

Гремячев Мирослав Олегович 

Марчук Ярослав Анатолійович 

Кляпка Уляна Вікторівна 

Чемпіонат України з боротьби кураш,  м. 

Хмельницький 

2 

1 

3 

1 

01-04.10. 17р. 

 

Кляпка Уляна Вікторівна 

Чемпіонат Європи з боротьби кураш, Туреччина.  

2 
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21-23.03. 2018 Кляпка Уляна Вікторівна 

Вострєнков Сергій Володимирович 

Чемпіонат України з боротьби на поясах Алиш серед 

дорослих, м. Львів 

1 

1 

21-23.03. 2018 Вострєнков Сергій Володимирович 

Дзекан олександр Миколайович 

Гремячев Мирослав Олегович 

Снєгов Олександр Сергійович 

Чемпіонат України з боротьби на поясах Алиш серед 

молоді, м. Львів 

1 

2 

3 

4 

28-30.04. 2018 Дзекан Олександр Миколайович 

Снєгов Олександр Сергійович 

Кляпка Уляна Вікторівна  

Кубок України з боротьби кураш, м. Київ 

2 

3 

3, 1 

05-06. 04. 218 Чемпіонат України з дзюдо до 21 року  

м. Луцьк 

Вострєнков Сергій Володимирович 

Чемпіонат України з дзюдо до 21 року м. Луцьк 

 

 

7  

 

 

 

Тренер Авінов В.Л. (футбол, фут зал (чоловіки)) 

 
Дата 

 

ПІБ спортсмена, назва змагань, місто 

 

Місце 

Сезон 

2017-2018р.р 
Подлюк Артур Андрійович 

Футзал  

Екстра ліга 

СК «Сокіл» м. Хмельницький 

4  

Сезон 

2017-2018р.р 
Кручек Богдан Олександрович 

Футзал  

Екстра ліга 

СК «Сокіл» м. Хмельницький 

4  

Сезон 

2017-2018р.р 
Рябоконь Віталій Володимирович 

Футзал 

Перша Ліга 

Епіцентр К-10 

Груповий етап 

Сезон 

2017-2018р.р 
Філь Сергій Якович  

Футзал 

Ліга Kelme (Вища ліга Молдови) 

2  

Сезон 

2017-2018р.р 
Хамелюк Владислав Русланович 

Футбол 

Прем’єр ліга України  

м. Одеса 

12  

Сезон 

2017-2018р.р 
Гресь Владислав Вікторович 

Футбол 

Друга ліга України 

ФК «Поділля» 

м. Хмельницький 

9  
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Сезон 

2017-2018р.р 
Бакінський Ілля Олександрович 

Футзал 

«Продексім» 

м. Херсон 

1  

 

Тренер Козак Є. П. (Волейбол, чоловіки) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто Місце 

14-15.10.2017 К-ПНУ імені Івана Огієнка 

Наложний Олександр Генадійович 

Патратій Вадим Володимирович 

Довгий Ілля Ігорович 

Мазенко Богдан Олександрович  

Краєвський Віктор Олександрович 

Руденко Сергій Володимирович 

Головень Олексій Генадійович 

Полуян Тимофій Андірйович 

Лизанець Станіслав Іванович 

 м. Кам’янець-Подільський відкритий обласний 

турнір до дня аграріїв 

1  

8-10.12. 2017 К-ПНУ імені Івана Огієнка 

Наложний Олександр Генадійович 

Патратій Вадим Володимирович 

Довгий Ілля Ігорович 

Мазенко Богдан Олександрович 

Краєвський Віктор Олександрович 

Руденко Сергій Володимирович 

Головень Олексій Генадійович 

Полуян Тимофій Андірйович 

Лизанець Станіслав Іванович 

Вієцький Дмитро Олександрович 

м. Дунаївці відкритий обласний турнір пам’яті 

Віктора Борковського 

 

Сезон 

2017-2018р.р 
ВК «Серце Поділля»  
Наложний Олександр Генадійович 

Патратій Вадим Володимирович 

Довгий Ілля Ігорович 

Мазенко Богдан Олександрович 

 Чемпіонат України супер ліга м. Вінниця  

4   

Сезон 

2017-2018р.р 

Краєвський Віктор Олександрович 

Руденко Сергій Володимирович 

Головень Олексій Генадійович 

Полуян Тимофій Андірйович 

Лизанець Станіслав Іванович  

Чемпіонат України супер ліга м. Вінниця 

5  

31.05-03.06.2018 Наложний Олександр Генадійович  
4 тур чемпіонату України з волейболу пляжного 

2018р. серед чоловічих команд  

9  

2017-2018 «Локомотив» м. Харків  

Кучер Віталій Олегович,  

Плотницький Олег Юрійович  

2  
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Кубок України 1/2 

Сезон 

2017-2018р.р 
«Новатор» м. Хмельницький  

Вієцький Дмитро Олександрович  

Чемпіонат України супер ліга  

 

3  

Сезон 

2017-2018р.р 
 «Новатор» м. Хмельницький 
Вієцький Дмитро Олександрович 1/2 

«Серце Поділля»  

Наложний Олександр Генадійович 

Патратій Вадим Володимирович 

Довгий Ілля Ігорович 

Мазенко Богдан Олександрович  

Кубок України 

3  

 

4  

 

2018 Збірна України  
Плотницький Олег Юрійович 

Вієцький Дмитро Олександрович 

Полуян Тимофій Андрійович 

 Золота ліга 

3 в групі 

27-29.04.2018 Збірна України  

Головень Олексій Генадійович 

Чемпіонат Європи серед U20 м. Черкаси 

3  

Сезон 2017-2018 К-ПНУ імені Івана Огієнка 

Наложний Олександр Генадійович 

Патратій Вадим Володимирович 

Довгий Ілля Ігорович 

Мазенко Богдан Олександрович 

Краєвський Віктор Олександрович 

Руденко Сергій Володимирович 

Головень Олексій Генадійович 

Полуян Тимофій Андірйович 

Лизанець Станіслав Іванович  

Чемпіонат України серед команд вищої «Студентської 

ліги» 

1  

 

Тренер Петров А. О. (Футбол, чоловіки) 

 
Дата 

 

ПІБ спортсмена, назва змагань, місто Місце 

 2017 рік ФК «Буревісник»  

Кубок Крупіцького 

Середович Роман  

Пищаль Вадим  

Поляничко Ярослав 

Шперчук Дмитро 

Ваврик Віталій 

3  

2018 рік ФК «Буревісник»  

 Середович Роман  

Пищаль Вадим  

Поляничко Ярослав 

Шперчук Дмитро 

Ваврик Віталій 

Кубок заслуженого тренера з футболу Петрова О.П. 

1 
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2018 рік  «К-ПНУ імені Івана Огієнка»  

Середович Роман  

Пищаль Вадим  

Поляничко Ярослав 

Шперчук Дмитро 

Ваврик Віталій 

Універсіада Хмельницької області з футболу 

1 

 

Тренер Одайник В. В. (Баскетбол, чоловіки) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто Місце 

Сезон 2017-2018 

року 
Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Бабин Валентин Віталійович  

Барложецький Роман Миколайович 

Заремба Дмитро Олександрович 

Ковальчук Іван Володимирович 

Кшемінський Станіслав Валентинович 

Лупійчук  Андрій Сергійович 

Федоряк Василь Олександрович 

Яремій Роман Олегович 

Студентська баскетбольна ліга Хмельницької області 

(студентська баскетбольна ліга України) серед 

чоловічих команд (ІІ етапи) в рамках обласної 

універсіади. 

1 

Сезон 2017-2018 

року 
Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Бабин Валентин Віталійович  

Барложецький Роман Миколайович 

Заремба Дмитро Олександрович 

Ковальчук Іван Володимирович 

Кшемінський Станіслав Валентинович 

Лупійчук Андрій Сергійович 

Федоряк Василь Олександрович 

Яремій Роман Олегович 

Студентська баскетбольна ліга України дивізіон 

Захід.(Стикові ігри). 

3 

Сезон 2017-2018 

року 
Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Федоряк Василь Олександрович 

Кращий нападник дивізіону ЗАХІД. 

 

 

Сезон 2017-2018 

року 
Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка-1 

Барложецький Роман Миколайович 

Яремій Роман Олегович 

Федоряк Василь Олександрович 

Відбірковий етап кубку України з баскетболу 3х3 

серед студентських команд Хмельницької області. м. 

Кам’янець-Подільський 

1 

Сезон 2017-2018 

року 
Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка-2 

2 
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Бабин Валентин Віталійович  

Ковальчук Іван Володимирович 

Лупійчук Андрій Сергійович 

Відбірковий етап кубку України з баскетболу 3х3 серед 

студентських команд Хмельницької області. м. 

Кам’янець-Подільський 

Сезон 2017-2018 

року 
Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка-1 

Барложецький Роман Миколайович 

Яремій Роман Олегович 

Федоряк Василь Олександрович 

Фінал дивізіону кубку України з баскетболу 3х3 серед 

студентських команд. м. Львів 

2 

Сезон 2017-2018 

року 
Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка-2 

Бабин Валентин Віталійович  

Ковальчук Іван Володимирович 

Лупійчук Андрій Сергійович 

Фінал дивізіону кубку України з баскетболу 3х3 серед 

студентських команд. м. Львів 

5 

Сезон 2017-2018 

року 
БК «StarLife» м. Чернівці. 

Федоряк Василь Олександрович 

Яремій Роман Олегович 

Барложецький Роман Миколайович 

Західний регіон Чемпіонату України серед команд 

Першої ліги. 

2 

Сезон 2017-2018 

року 
БК «StarLife» м. Чернівці. 

Федоряк Василь Олександрович 

Яремій Роман Олегович 

Кубок України з баскетболу. 

1/8 

03.02.2018 року БК «StarLife» м. Чернівці. 

Федоряк Василь Олександрович 

Яремій Роман Олегович 

Етап зимового кубку України з баскетболу 3х3 

«KHMELNITSKIY WINTER CUP» (чоловіки), м. 

Хмельницький 

1 

03.02.2018 року БК «StarLife» м. Чернівці. 

Федоряк Василь Олександрович 

Яремій Роман Олегович 

Етап зимового кубку України з баскетболу 3х3 

«KHMELNITSKIY WINTER CUP» (мікст), м. 

Хмельницький  

1 

 

Гордєєва Л. П (Баскетбол, жінки) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто Місце 

18-19.04.2018 Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Сваричевська Вероніка Олександрівна 

Варик Віта Петрівна 

Гричишина Юлія Олександрівна 

Кушнір Каріна Володимирівна 

1 
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Загребельна Наталія Віталіївна 

Заяць Христина Миколаївна 

Стрельбіцька Лілія Іванівна 

Мельник Лілія Петрівна 

Кондратюк Христина Вікторівна 

Олійник Юлія Юріївна 

Малець Вікторія Вікторівна 

Жогел Анастасія Сергіївна 

Універсіада Хмельницької області з баскетболу серед 

жіночих команд. 

 

Тренер Мазур В.Й. (Спортивна боротьба) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто Місце 

29.09-01.10.2017 

р. 

Лутанюк Олег (66 кг.)  – Чемпіонат України з боротьби 

кураш серед  юніорів м.Хмельницький. 

3 

29.09-01.10.2017 

р. 

Рудов Владислав (90 кг.)  – Чемпіонат України з 

боротьби кураш серед  юніорів м.Хмельницький. 

2 

29.09-01.10.2017 

р. 

Рудов Владислав (АБС кг.)  – Чемпіонат України з 

боротьби кураш серед  юніорів м.Хмельницький. 

1 

29.09-01.10.2017 

р. 

Лутанюк Олег (66 кг.)  – Чемпіонат України з боротьби 

кураш серед  дорослих м.Хмельницький. 

5-8  

29.09-01.10.2017 

р. 

Рудов Владислав (90 кг.)  – Чемпіонат України з 

боротьби кураш серед  дорослих м.Хмельницький. 

9 

29.09-01.10.2017 

р. 

Петруньков Олександр (100 кг.)  – Чемпіонат України з 

боротьби кураш серед  дорослих м.Хмельницький. 

3 

29.09-01.10.2017 

р. 

Рудов Владислав (АБС кг.)  – Чемпіонат України з 

боротьби кураш серед дорослих м.Хмельницький. 

1 

11.11. 2017 р.   Сулятицький Станіслав – міжобласний турнір з вільної 

боротьби 

присвячений памʼяті тренера-викладача Олександра 

Гринчука, м. Борщів. 

1 

11.11. 2017 р.   Рудов Владислав – міжобласний турнір з вільної 

боротьби 

присвячений памʼяті тренера-викладача Олександра 

Гринчука, м. Борщів. 

2 

22-25.03.2018 р. Рудов Владислав (80 кг.)  – Чемпіонат України з 

боротьби на поясах «Алиш» м.Львів. 

3 

30.04.2018 р. Сельський Костянтин (66 кг.)  – Особиста першість 

Кубку України з боротьби кураш серед  дорослих 

м.Київ. 

5-8  

30.04.2018 р. Рудов Владислав (90 кг.)  – Особиста першість Кубку 

України з боротьби кураш серед  дорослих м.Київ. 

9  

30.04.2018 р. Лутанюк Олег (100 кг.)  – Особиста першість Кубку 

України з боротьби кураш серед  дорослих м.Київ. 

5-8  

30.04.2018 р. Петруньков Олександр (+100 кг.)  – Особиста першість 

Кубку України з боротьби кураш серед  дорослих 

м.Київ. 

3 

30.04.2018 р. Петруньков Олександр (АБС кг.)  – Особиста першість 

Кубку України з боротьби кураш серед  дорослих 

м.Київ. 

9  
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30.04.2018 р. Ковальчук Ірина (63 кг.)  – Особиста першість Кубку 

України з боротьби кураш серед  дорослих м.Київ. 

9  

 

 

V Міжнародна співпраця 

 

5.1. Охарактеризувати основні напрями міжнародного 

співробітництва кафедри 

 

Науково-педагогічні працівники кафедри брали активну участь у 

Міжнародній науковій конференції «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного 

виховання та фізичної терапії», у ІV Всеукраїнській науково-практичній 

конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку фізичного 

виховання, спорту і туризму в сучасному суспільстві» (28-30 вересня 2017 року, 

м. Івано-Франківськ) (Зубаль М. В., Прозар М. В., Гуска М. Б.). 

Доцент кафедри Стасюк І. І. проходив стажування в Університету імені 

Яна Длугоша в Ченстохові, Республіка Польща. 

Крім того здобувачі вищої освіти освітніх ступенів «Бакалавр» та 

«Магістр», які тренуються у групах спортивно-педагогічного вдосконалення 

кафедри беруть участь та займають призові місця у змаганнях міжнародного 

рівня.  

 

5.2. Назвати наукові конференції, симпозіуми проведені спільно з 

зарубіжними партнерами 

 

Міжнародна наукова конференція «Педагогічні та соціальні аспекти 

фізичного виховання та фізичної терапії». 

 

VІ Формування контингенту студентів 

 

6.1. Висвітлити участь кафедри у профорієнтаційній  роботі та роботі 

з вивчення потреб регіону у випускниках університету 

 

На кафедрі спорту і спортивних ігор факультету фізичної культури 

проводилась у 2017-2018 р. р. планомірна та систематична робота у 

профорієнтаційному напрямку, зокрема, в аспекті формування контингенту 

студентів, підготовки молоді до вступу у ЗВО.  

Вибір майбутньої професії для учнівської молоді – це серйозний крок, 

який вони роблять на підставі інформації, отриманої з різноманітних джерел 

(бесіди, зустрічі з представниками університету, на змаганнях), і тому чим 
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більше інформації вони отримають – виграють усі, абітурієнти – (знаючи 

інформацію про факультет, спеціальності, допомога з боку викладачів та ін.) і 

факультет – (більш якісніший контингент зі спортсменів, спортивної молоді, 

яка хоче пов’язати своє життя зі здоровим способом життя, тренерською та 

вчительською діяльністю).  

Упродовж 2017-2018 н. р. викладачі кафедри запланували та провели такі 

профорієнтаційні заходи як: 

- зустрічі викладачів кафедри (Шишкін О. П., Райтаровська І. В.) із 

спортсменами-дзюдоїстами та тренерами з м. Києва, борцями вільного стилю та 

тренерами м. Коломия. Склали творчий залік з багатоборства та отримали 

сертифікати для вступу на факультет фізичної культури такі спортсмени: 

1. Булашевич Марія – Київ. 

2. Веркуш Євгеній – Київ. 

3. Горіславський Юрій – Київ. 

4. Дударенко Андрій – Київ. 

5. Лавренчук Анастасія – Львів. 

6. Мамедов Фарид – Київ. 

7. Мосіневич Каріна-Кіра – Київ. 

8. Наверіані Сандро – Київ. 

9. Рудіч Вікторія – Київ. 

- профорієнтаційна бесіда Авінова В. Л. із майбутніми футболістами під 

час змагань пам’яті Кузовенкова, із учнями військового ліцею, випускними 

класами ДЮСШ № 2, учнями ДЮСШ м. Волочиськ, Костопільському 

спортивному інтернаті, Орининській ЗОШ-інтернаті. Проведена 

профорієнтаційна робота у Дунаївецькій ДЮСШ (26.03.2018), у Кам'янець-

Подільській ДЮСШ №2 (11.04.2018 р.), у Кам’янець-Подільському 

військовому ліцеї (14.05.2018 р.). 

- Стасюк В. А. провів профорієнтаційні заходи із футболістами під час 

змагань памʼяті Кузовенкова, із учнями-футболістами та тренерами під час 

чемпіонату Хотинського р-ну, із учнями Костопільського ліцею-інтернату I-III 

ступенів фізичної культури і спорту, в тому ж  Костополі проводився тур 

чемпіонату України вища ліга по футболу (жінки), поспілкувалися з тренером 

та командою з м. Чернігів. 

- Петров А. О. провів профорієнтаційні заходи із футболістами та 

тренерами під час змагань чемпіонатів Камʼянець-Подільського та Хотинського 

районів, під час змагань чемпіонату Хмельницької області, та під час змагань 

памʼяті Кузовенкова м. Камʼянець-Подільський.  

- Мазур В. Й., Гуска М. Б. із спортсменами під час чемпіонату 

Хмельницької області з дзюдо, під час чемпіонату України та кубку України 
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серед дорослих та юніорів з боротьби кураш які проводились у м. 

Хмельницькому та м. Києві. Із спортсменами ДЮСШ №2 м. Камʼянець-

Подільського, спортсменами та тренерами із Хмельницького, Вінниці, Києва, 

Камʼянець-Подільського р-ну, під час чемпіонату України серед кадетів та 

юніорів з боротьби на поясах у м. Львові. Під час спартакіади України серед 

школярів з боротьби кураш у м. Києві. Колосова Ганна та Панчук Максим 

здали творчий конкурс на спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура). 

- Дорош В. У. проводив профорієнтаційну роботу в І семестрі із учнями 

ДЮСШ м. Калинівка, Вінницької області та Деражня Хмельницької області.  

- Прозар М. В. 3 грудня був присутнім на 5 турі чемпіонату України з 

волейболу серед команд суперліги: «Новатор» – «Барком Кажани». На 

факультет фізичної культури виявив бажання вступати гравець вищої ліги ВК 

«Новатор» кандидат у майстри спорту Антонюк Владислав. Здав творчий 

конкурс на спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура). 

 27 грудня на перегляд з Віньковецького району с. Нові Нетеченці приїздив 

Кондратюк Олександр, який також бажає навчатися на нашому факультеті. 

Здав творчий конкурс на спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура). 

На базі молодшого бакалавра (Івано-Франківський коледж фізичної 

культури) на 3-й курс має намір вступати Гулько Андрій у сезоні 2018-2019 

буде гравцем вищої ліги України з волейболу ВК «Новатор». 

Арсенюк В’ячеслав учень з с. Баговиці Кам’янець-Подільського району, 

кращий гравець спартакіади Кам’янець-Подільського району серед учнів 10-11 

класів має намір також вступати на спеціальність 014.11 Середня освіта 

(Фізична культура), здав творчий конкурс на вищезазначену спеціальність.  

31 березня у м. Хмельницький відбувся заключний тур Хмельницької 

області з волейболу серед жіночих команд «Подільська ліга». Деякі гравці 

команди м. Деражні (Анна Семенова, Анастасія Сріхар, Діана Франкевич) 

зацікавлені вступити на факультет фізичної культури.  

- Алєксєєв О. О. провів заходи із спортсменами-тенісистами та 

бадмінтоністами, зокрема: на Кубку В. М. Корчагіна-2017 з настільного тенісу з 

молодими спортсменами, на чемпіонаті Хмельницької області в м. Красилові, в 

командному відкритому чемпіонаті Вінницької області з настільного тенісу. 

Запросив чемпіона України Лімонова Антона, майстра спорту України з 

настільного тенісу м. Вінниця, Гуд Вероніку (МСУ) настільний теніс м. Київ, 

Приходька Ярослава (МСУ) настільний теніс м. Київ, Лушнікова Володимира 

(МСУ) настільний теніс м. Київ. Проведена профорієнтаційній робота в 

Оринінській ЗОШ (Ситнік Анастасія). Проведена профорієнтаційній робота в 
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Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-

економічному коледжі (Ткачук Марина). 

- Козак Є. П. провів профорієнтаційні заходи із спортсменами Вінниці, 

Хмельницького. У ЗОШ Славутського району, с. Губельці НВК, директор 

Ткачук Василь Іванович, 18.05.2018 р. В магістратуру після Львівського 

університету фізичної культури планують поступати 2 спортсмена: Калінський 

Юрій – КМСУ, та Гриців Юрій – КМСУ.   

- Одайник В. В. Проводив профорієнтаційну роботу підчас відкритої 

першості Хмельницької області з баскетболу серед учнів 10-11 класів в 

підсумку чого 6 чоловік з міста Чернівці здали творчий конкурс і отримали 

сертифікати для вступу в Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка. В грудні 2017 року відвідав з профорієнтаційною роботою 

м. Хмельницький відкриту першість міста з баскетболу серед 10-11 класів. 

Підсумком стало троє бажаючих вступити в Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка. В січні 2018 року відвідав          

м. Чернівці етап ВЮБЛ провів профорієнтаційну роботу з гравцями команди 

Житомир. В лютому 2018 року відвідав м. Львів етап ВЮБЛ провів 

профорієнтаційну роботу з гравцями команди Ужгород. На протязі сезону 

відвідував етапи першої ліги України з баскетболу проводив профорієнтаційну 

роботу з командами різних міст в ході якого 6 гравців планують здавати 

творчий конкурс, 2 виявили бажання навчатись на другій вищій освіті. 

- Гордєєва Л. П. Проводила профорієнтаційну роботу під час відкритої 

першості чемпіонату Хмельницької області з баскетболу серед дівчат 2001-2002 

р.н.,  в підсумку чого школярки з міста Кам’янець-Подільський обрали  

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка для 

вступу. 

В грудні 2018 року відвідала з профорієнтаційною роботою                         

м. Хмельницький, відкриту першість міста з баскетболу серед дівчат 9-11 

класів. Підсумком стало двоє бажаючих вступити в Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка. 

В січні 2018 року відвідала відкритий міжобласний турнір в м. Шепетівка, 

провела профорієнтаційну роботу з гравцями команди Шепетівка та 

Староконстянтинів.  

В травні 2018 року відвідала м. Львів Всеукраїнський традиційний турнір з 

баскетболу. Провела профорієнтаційну роботу з гравцями команди БК 

Червоноград, с. Мамаївці, БК «Starlife» Чернівці.  

На протязі навчального року відвідувала села, районні центри, міста 

Хмельницької області які культивують баскетбол серед дівчат.   
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На основі даної інформації та результатів моніторингу, як, і з яких районів 

та областей подають документи і вступають абітурієнти, плануються та 

проводяться представниками кафедри зустрічі-бесіди з учнями випускних 

класів ЗОШ, ліцеїв, гімназій міста та шкіл області і областей всієї України. 

Окрім запланованих профорієнтаційних заходів викладачі кафедри спорту 

і спортивних ігор долучались до заходів, які проводив університет. Це такі 

заходи, як ярмарка професій (вересень, жовтень), дні відкритих дверей, виїзні 

профорієнтаційні заходи по ЗОШ області та суміжних областей. 

Для посилення ефективності роботи на кафедрі спорту і спортивних ігор 

вивчається досвід інших ЗВО, зокрема Чернівецького національного 

університету імені Ю. Федьковича, Прикарпатського національного 

університету імені В. Стефаника, Національного університету імені 

Драгоманова. 

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. 

Метою роботи кожного викладача є формування у студентів фахового ставлення 

до майбутньої професії, відповідних професійних знань, вмінь, педагогічних 

здібностей. 

Кафедра спорту і спортивних ігор у звітному 2017-2018 навчальному році 

забезпечувала викладання наступних вибіркових навчальних дисциплін:  

- сучасні технології в ОФК (лекційні заняття – доцент Зубаль М. В., 

практичні – викладач Мазур В. Й.); 

- управління у сфері фізичного виховання (лекційні та практичні заняття – 

доцент Зубаль М. В.); 

- спортивна боротьба з методикою викладання (лекційні заняття – доцент 

Гуска М. Б., практичні – Мазур В. Й.); 

- використання нетрадиційних спортивних ігор на фізичної культури 

(лекційні заняття – викладач Алєксєєв О. О., практичні – Алєксєєв О. О., Петров 
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А.О.); 

- спортивний туризм (лекційні заняття – доцент Зубаль М. В., практичні – 

доцент Зубаль М. В., викладач Петров А.О.); 

- нетрадиційні види спорту (лекційні і практичні заняття – викладач Петров 

А. О.); 

- теорія і методика спортивних одноборств (лекційні заняття – доцент 

Шишкін О. П., практичні – Мазур В. Й., Потапчук С. М.); 

- контроль у фізичному вихованні та спорті (лекційні і практичні заняття – 

доцент Прозар М. В.).  

Усі комплекси навчально-методичного забезпечення  вищезазначених 

навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти освітніх 

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

спорту і спортивних ігор 29 серпня 2017 року (протокол №12). 

 

6.3. Охарактеризувати роботу щодо  збереження контингенту студентів 

 

Упродовж звітного року науково-педагогічними працівниками кафедри 

спорту і спортивних ігор 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 017 Фізична культура і 

спорт та ефективної організації навчального та тренувального процесів було 

проведено анкетування; 

- у листопаді 2017 року кафедра спорту і спортивних ігор організувала 

зустріч  батьків студентів  першого курсу спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт 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 Авінов В. Л., Мазур В. Й., Алєксєєв О. О., 

Стасюк В. А., Райтаровська І. В., Зубаль М. В., Козак Є. П. проводили виховну 

роботу у прикріплених групах та індивідуальні бесіди зі студентами та їх 

батьками, які мали академічну заборгованість; 

- завідувачем кафедри доцентом Прозаром М. В., викладачем кафедри 

Стасюком В. М. були написані службові записки на ім’я декана факультету 
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фізичної культури щодо відвідування студентами третього курсу занять з 

дисципліни Теорія і методика викладання спортивних ігор; 

- 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 

 

Важливою умовою якісної підготовки фахівців є високий рівень навчальної 

дисципліни студентів, організація дієвого і постійного контролю за 

відвідуванням студентами занять, проведення індивідуальної роботи з тими, хто 

має пропуски і незадовільні оцінки за наслідками поточного і підсумкового 

контролю. У 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 занять було на 

задовільному рівні. Зі здобувачами вищої освіти, що мали деякі пропуски було 

проведено бесіди, запрошено до співпраці деканат факультету. У результаті 

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 Авіновим В. Л., 

Стасюком В. А., Райтаровською І. В., Козаком Є. П., Алєксєєвим О. О., 

Мазурем В. Й. 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. 
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Пропозиції щодо вдосконалення роботи кафедри у 2018-2019 

навчальному році.  

З метою покращення навчально-виховного процесу необхідно: 

- продовжити роботу з написання навчально-методичних посібників та 

рекомендацій викладачами кафедри;  

- удосконалювати комплекси навчально-методичного забезпечення з 

дисциплін кафедри у напрямку забезпечення можливості формування на 

навчальних заняттях умов для програмування студентом власної траєкторії та 

системи професійного саморозвитку, самовиховання, працювати над 

посиленням рівня індивідуалізації професійної підготовки, реалізації 

особистісного потенціалу кожного студента;  

- викладачам кафедри посилити профорієнтаційну роботу серед здібної 

учнівської молоді для вступу на факультет фізичної культури; 

- вдосконалювати засоби покращення трудової дисципліни серед студентів 

академічних груп, де є кураторами та тренерами викладачі кафедри, а також 

предметів, які викладаються викладачами кафедри; 

- продовжити поповнення кафедрального фонду відеофільмами для їх 

використання у навчально-тренувальному та  процесі; 

- зміцнювати матеріально-технічну базу кафедри; 

- створювати найбільш сприятливі організаційні, соціальні та побутові умов 

для плідної праці та постійного вдосконалення усіх учасників навчально-

виховного процесу кафедри; 

- проводити дослідження на кафедрі для створення інноваційної моделі 

кваліфікованого фахівця галузі Освіта спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт. 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 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 на ринку праці, освіти та інтелектуальної 

власності, а також закладали б в майбутньому професіональні, соціально-

психологічні механізми самозахисту, виживання та вдосконалення себе як 

фахівця, громадянина, особистості. 

 

 

Завідувач кафедри спорту  

і спортивних ігор                                                                            М. В. Прозар 


