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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 63,2  

які працюють за сумісництвом 

1  100 

 

- 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)  9 3 7 2 

які працюють за сумісництвом 

1 1     

 

- інформація про науково-педагогічних працівників, яким у звітному році 

присуджено науковий ступінь доктора/кандидата наук або присвоєно вчене 

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

освіту. 

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 

з них: 

професор доцент  кандидат 

наук 

доктор наук 

за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Стасюк Івана Іванович  1   
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Стасюк Вадим 

Анатолійович 

 1   

які працюють за сумісництвом 

- - - -  

 

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 14 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  

Cтасюк І. І., Прозар М. В., Гуска М. Б., Зубаль М. В., кандидат педагогічних 

наук, доцент Козак Є. П., доцент Шишкін О. П., кандидати педагогічних наук, 

старший викладач Алєксєєв О. О., викладач Петров А. О., кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту Стасюк В. А., старший викладач Райтаровська  

І. В., викладачі Мазур В. Й., Авінов В. Л. 

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, 8 

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 2018-2019 навчальний рік 

стажування пройшли наступні викладачі: 

- на базі Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича з 12 вересня по 12 жовтня 2018 року пройшла підвищення 

кваліфікації (стажування) кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент Зубаль М. В., Шишкін О. П. кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент. 
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- на базі Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича на кафедрі теорії і методики фізичного виховання і спорту з 04 

березня по 04 квітня 2019 року Прозар М. В. пройшов підвищення кваліфікації 

(стажування).  

- на базі Гуманітарно-природничого університету ім. Яна Длугоша в 

Ченстохові в період з 11 березня 2019 р. по 21 червня 2019 р. пройшли 

підвищення кваліфікації (стажування) Прозар Микола Володимирович, 

завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту та Гуска Михайло Богданович, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент. 

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

навчальному році пройшли науково-педагогічні працівники інших вузів:  

- з 05 листопада по 05 грудня 2018 року на кафедрі спорту і спортивних 

ігор проходила стажування Свірщук Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри теорії і методики спорту Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 

- з 01 по 28 лютого 2019 року на кафедрі спорту і спортивних ігор 

проходив стажування Перепелиця Олександр Анатолійович, старший викладач 

кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського; 

- з 25 березня по 25 квітня 2019 року на кафедрі спорту і спортивних ігор 

проходив стажування Вілігорський Олександр Миколайович, старший викладач 

кафедри фізичної культури та основ здоров’я Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; 

- з 25 березня по 25 квітня 2019 року на кафедрі спорту і спортивних ігор 

проходив стажування Мужичок Вадим Олександрович, доцент  кафедри 

фізичної культури та основ здоров’я Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича; 

- з 25 березня по 30 квітня 2019 року на кафедрі спорту і спортивних ігор 

проходив стажування Романенко Віктор Васильович, доцент кафедри теорії і 

методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. 

- З 02 травня по 03 червня 2019 року на кафедрі спорту і спортивних ігор 

проходив стажування Наумчук Володимир Іванович кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. 
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1.3. Аналіз стану виконання навчального навантаження кафедрою 

 

Стан виконання навчального навантаження  

у 2018-2019 навчальному році 
 

Види навчальної роботи Заплановано Фактично 

виконано 

Читання лекцій 650 650 

Проведення практичних/семінарських занять 7713 7713 

Проведення лабораторних занять 134 134 

Проведення індивідуальних занять 0 0 

Проведення консультацій з навчальних дисциплін  

упродовж семестру 

448 448 

Проведення екзаменаційних консультацій 82 82 

Керівництво і приймання курсових проектів (робіт) 90 90 

Проведення семестрових екзаменів 245 245 

Керівництво, консультування, рецензування та 

проведення захисту дипломних проектів (робіт) 

626 618 

Керівництво аспірантами, здобувачами 0 0 

Наукове консультування докторантів 0 0 

Керівництво навчальною і виробничою практикою 400,5 400,5 

Проведення державних екзаменів 22 22 

Всього: 10410,5 10410,5 

 

Зазначити причини невиконання або перевиконання навчального 

навантаження.  

У зв’язку із відрахування зі складу студентів Університету здобувача 

вищої освіти освітнього ступеня «магістр» другого курсу денної форми 

навчання групи FKb1-M17 Сосновського Д. А. (наказ № 531 С «Про 

відрахування» від 10.10.2018 року), навчальне навантаження професора 

кафедри Лісенчука Г. А. зменшене на 8 годин (керівництво дипломними 

роботами (проектами)). 

 

- 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 
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дисциплін, журнал взаємних і контрольних відвідувань занять науково-

педагогічних (педагогічних) працівників; журнал проведення та контролю за 

самостійною роботою  студентів факультету фізичної культури  із навчальних 

дисциплін. 

 

1.5. Назвати важливі питання, які розглядалися на засіданнях 

кафедри. Звернути увагу на обговорення кафедрою ухвал вченої ради 

університету, факультету та ректорату 

 

На засіданнях кафедри розглядалися в основному наступні питання: 

1. Затвердження робочої групи для розробки тестових завдань із 

ректорського контролю навчальних досягнень студентів з навчальної 

дисципліни «Нетрадиційні види спорту». 

2. Інформування науково-педагогічних працівників про нормативно-

правові та розпорядчі документи в галузі освіти. 

3. Завдання і принципи організації охорони праці в освітньому процесі. 

4. Представлення дисциплін кафедри спорту і спортивних ігор у 

зовнішньому динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

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

у 2018 році. 

6. Результати захисту випускових кваліфікаційних робіт галузі знань 01 

Освіта / Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітнього 

ступеня «магістр». 

7. Результати зимової екзаменаційної сесії здобувачів вищої освіти денної 

та заочної форм навчання. 

8. Про проведення конкурсу «Викладач року». 

9. Затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації, 

старшого викладача кафедри теорії і методики спорту Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

Перепелиці Олександра Анатолійович. 

10. Затвердження тестових завдань для ректорського контролю навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Нетрадиційні види 

спорту». 

11. Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) завідувача 

кафедри спорту і спортивних ігор Прозара Миколу Володимировича до 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та 

затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації (стажування). 

12. Підсумки проведення І етапу студентської олімпіади згідно наказу 

ректора від 09.01.18 р. № 4-АГП. 

13. Підготовка збірних команд К-ПНУ імені Івана Огієнка до їх участі у 

ХІVлітній Універсіаді України. 

14. Затвердження звіту про проходження стажування старшого викладача 

кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного університету імені 

М. Коцюбинського О. А. Перепелиці.  
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15. Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) завідувача 

кафедри спорту і спортивних ігор Прозара Миколу Володимировича та  

доцента кафедри спорту і спортивних ігор Гуску Михайла Богдановича до 

Гуманітарно-природничого університету ім. Яна Длугоша в Ченстохові, 

затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації (стажування). 

16. Підсумки виробничої «Педагогічної практики» здобувачів вищої освіти 

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

Фізичне виховання* та засоби щодо її покращення. 

17. Результати проведення ректорського контролю з навчальної 

дисципліни «Нетрадиційні види спорту» здобувачів вищої освіти ОС «магістр» 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт». 

18. Затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації 

старшого викладача кафедри фізичної культури та основ здоров’я 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Вілігорського Олександра Миколайовича. 

19. Затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації доцента 

кафедри фізичної культури та основ здоров’я Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича Мужичка Вадима Олександровича. 

20. Затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації 

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

методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського Романенка Віктора Васильовича. 

21. Затвердження робочих програм КНМЗ дисциплін, викладання яких 

забезпечує кафедра спорту і спортивних ігор. 

22. Результати проведеної профорієнтаційної роботи науково-

педагогічними працівниками кафедри спорту і спортивних ігор у 2017-2018 

навчальному році. 

23. Інформація щодо проведення ХІV літньої Універсіади України. 

24. Затвердження педагогічного навантаження кафедри спорту і 

спортивних ігор на 2018-2019 навчальний рік. 

25. Звіт викладача кафедри спорту і спортивних ігор Алєксєєва О. О., щодо 

переобрання на посаду старшого викладача кафедри. 

26. Про надання дозволу на проведення занять на навчально-тренувальній 

базі КПНУ ім. І. Огієнка та в спортивних залах № 2, № 3. 

27. Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) кандидата наук з 

фізичного виховання та спорту, доцента кафедри спорту і спортивних ігор 

Зубаль Майю Вікторівну до Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича та затвердження індивідуального плану кваліфікації 

(стажування). 

28. Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) доцента кафедри 

спорту і спортивних ігор Шишкіна Олександра Павловича до Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича та затвердження 

індивідуального плану кваліфікації (стажування).. 

29. Затвердження екзаменаційних білетів з навчальних дисциплін кафедри.  
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30. Затвердження плану роботи кафедри спорту і спортивних ігор на 2018-

2019 навчальний рік. 

31. Затвердження списків груп СПВ з видів спорту кафедри спорту і 

спортивних ігор та індивідуального графіку занять студентів-спортсменів на 

2018-2019 навчальний рік. 

32. Затвердження тематики, виконавців, наукових керівників та 

рецензентів випускових кваліфікаційних робіт на 2018-2019 навчальний рік. 

33. Затвердження плану роботи студентських наукових гуртків на 2017-

2018 навчальний рік. 

34. Затвердження тестових завдань для проведення ректорського контролю 

здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» з дисциплін 

кафедри. 

35. Аналіз видів і результатів професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників кафедри спорту і спортивних ігор відповідно до кадрових 

ліцензійних вимог від 10 травня 2018 року № 347 та перспективи 

удосконалення відповідних вимог. 

36. Робота науково-педагогічних працівників кафедри, що спрямована на 

адаптацію першокурсників до особливостей навчального процесу в 

університеті. 

37. Затвердження звіту про стажування кандидата наук з фізичного 

виховання та спорту, доцента Зубаль М. В. на базі Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

38. Затвердження звіту про стажування доцента Шишкіна О. П. на базі 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

39. Звіт викладача Стасюка В. А. про виконання умов контракту на посаді 

викладача кафедри  спорту і спортивних ігор протягом 2015-2018рр. 

40. Інформація щодо проведення І туру конкурсу студентських робіт зі 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт та створення конкурсної комісії. 

41. Затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації 

кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри теорії і методики 

спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського Свірщук Наталії Сергіївни.  

42. Затвердження пропозиції кафедри спорту і спортивних ігор щодо 

переліку навчальних дисциплін вільного вибору на 2019-2020 навчальний рік. 

43. 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. 

44. Результати проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

робіт зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

45. Звіт науково педагогічних працівників кафедри спорту і спортивних 

ігор Райтаровської І. В., Козака Є. П., Петрова А. О., Мазура В. Й. стосовно 

виконання умов контракту на посадах викладача, старшого викладача, доцента 

кафедри. 
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46. Висвітлення нормативно правових документів щодо запобігання 

корупції в системі вищої освіти. 

47. Попередній захист дипломних робіт (проектів) здобувачами вищої 

освіти ОС «магістр», галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 017 

Фізична культура і спорт, за освітньою програмою Тренер з видів спорту, 

денної і заочної форм навчання. 

48. Рекомендація про видачу диплома з відзнакою. 

49. Затвердження звіту про підвищення кваліфікації кандидата 

педагогічних наук, старшого викладача кафедри теорії і методики спорту 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського Свірщук Наталії Сергіївни. 

50. Звіт доцента кафедри спорту і спортивних ігор Козака Є. П. з 

навчальної, науково-дослідної, організаційно-методичної, виховної, громадської 

видів робіт. 

51. Звіт старшого викладача кафедри спорту і спортивних ігор 

Райтаровської І. В. з навчальної, науково-дослідної, організаційно-методичної, 

виховної, громадської видів робіт. 

52. Звіт викладача кафедри спорту і спортивних ігор Мазура В. Й. з 

навчальної, науково-дослідної, організаційно-методичної, виховної, 

громадської видів робіт. 

53. Звіт викладача кафедри спорту і спортивних ігор Петрова А. О. з 

навчальної, науково-дослідної, організаційно-методичної, виховної, 

громадської видів робіт. 

54. Звіт викладача кафедри спорту і спортивних ігор Стасюка В. А. з 

навчальної, науково-дослідної, організаційно-методичної, виховної, 

громадської видів робіт. 

55. Результати перевірки журналів обліку роботи академічних груп 

студентів відповідно до розпорядження ректора від 03 грудня 2018 року за № 

94. 

56. Виконання розрядних нормативів здобувачів вищої освіти ОС 

"бакалавр" 4-го курсу зі спортивно-педагогічного вдосконалення. 

57. Профорієнтаційна робота кафедри спорту і спортивних ігор у 2018-

2019 н. р. та заходи, щодо її покращення. 

58. Результати захисту курсових робіт зі спортивно-педагогічного 

вдосконалення студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.010201 Фізичне 

виховання*. 

59. Результати проходження практик здобувачів вищої освіти факультету 

фізичної культури у І семестрі. 

60. Рекомендація до друку. 

61. Інформування НПП про нормативно-правові та розпорядчі документи в 

галузі освіти 

62. Завдання і принципи охорони праці в освітньому процесі.  

63. Представлення дисциплін кафедри спорту і спортивних ігор у 

зовнішньому динамічному орієнтованому середовищі MOODLE. 
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64. Результати наукової роботи кафедри спорту і спортивних ігор у 2018 

році.  

65. Результати захисту випускових кваліфікаційних робіт галузі знань 01 

Освіта / Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітнього 

ступеня «магістр».  

66. Результати зимової екзаменаційної сесії здобувачів вищої освіти денної 

та заочної форм навчання. 

67. Про проведення конкурсу «Викладач року». 

68. Затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації, 

старшого викладача кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Перепелиці 

Олександра Анатолійович. 

69. Затвердження робочої групи для розробки тестових завдань із 

ректорського контролю навчальних досягнень студентів з навчальної 

дисципліни «Нетрадиційні види спорту». 

70. Затвердження тестових завдань для ректорського контролю навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Нетрадиційні види 

спорту». 

71. Підсумки проведення І етапу студентської олімпіади згідно наказу 

ректора від 09.01.18 р. № 4-АГП. 

72. Підготовка збірних команд К-ПНУ імені Івана Огієнка до їх участі у 

ХІVлітній Універсіаді України.  

73. Затвердження звіту про проходження стажування старшого викладача 

кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного університету імені 

М. Коцюбинського О. А. Перепелиці.  

74. Підсумки виробничої «Педагогічної практики» здобувачів вищої освіти 

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

Фізичне виховання* та засоби щодо її покращення. 

75. Результати проведення ректорського контролю з навчальної 

дисципліни «Нетрадиційні види спорту» здобувачів вищої освіти ОС «магістр» 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт». 

76. Затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації 

старшого викладача кафедри фізичної культури та основ здоров’я 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Вілігорського Олександра Миколайовича. 

77. Затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації доцента 

кафедри фізичної культури та основ здоров’я Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича Мужичка Вадима Олександровича. 

78. Затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації 

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

методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського Романенка Віктора Васильовича. 

79. Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) завідувача 

кафедри спорту і спортивних ігор Прозара Миколу Володимировича та  

доцента кафедри спорту і спортивних ігор Гуску Михайла Богдановича до 



16 

 

Гуманітарно-природничого університету ім. Яна Длугоша в Ченстохові, 

затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації (стажування). 

80. Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) завідувача 

кафедри спорту і спортивних ігор Прозара Миколу Володимировича до 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та 

затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації (стажування). 

81. Інформування науково-педагогічних працівників кафедри про 

нормативні та розпорядчі документи у сфері вищої освіти – ознайомлення зі 

змістом ухвали вченої ради факультету від 23 квітня 2019 року. 

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

го курсу напряму підготовки 6.010201 Фізичне виховання* до літньої 

екзаменаційної сесії та державної атестації. 

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

національного університету імені Івана Огієнка (Серія Фізична культура). 

84. Затвердження звіту про підвищення кваліфікації завідувача кафедри 

Прозара М. В. у Чернівецькому національному університеті імені 

Ю. Федьковича. 

85. Затвердження звіту про підвищення кваліфікації старшого викладача 

кафедри фізичної культури та основ здоров’я Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича Вілігорського Олександра Миколайовича. 

86. Затвердження звіту про підвищення кваліфікації доцента кафедри 

фізичної культури та основ здоров’я Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича Мужичка Вадима Олександровича. 

87. Результати та підсумки проходження виробничої «Практики в ДЮСШ» 

здобувачів вищої освіти другого (Магістерського) рівня Спеціальностей 017 

Фізична культура і спорт та 014 Середня освіта (Фізична культура) денної 

форми навчання. 

88. Затвердження звіту про підвищення кваліфікації кандидата наук з 

фізичного виховання та спорту, доцента кафедри теорії і методики спорту 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського Романенка Віктора Васильовича. 

89. Затвердження індивідуального плану стажування Наумчука 

Володимира Івановича, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 

теоретичних основ і методики фізичного виховання Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

90. Результати профорієнтаційної роботи кафедри спорту і спортивних ігор 

у 2018-2019 навчальному році.        

91. Затвердження тематики курсових робіт зі спортивно-педагогічного 

вдосконалення здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4-го 

курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична 

культура і спорт.   

92. Нові надходження до центрального абонементу. 

93. Наповнення інститутського репозитарію працями викладачів. 

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

національного університету імені Івана Огієнка (Серія Фізична культура). 
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95. Розгляд прогнозованого навчального навантаження кафедри спорту і 

спортивних ігор на 2019-2020 навчальний рік. 

96. Звіт про навчальну, методичну,  наукову, організаційну роботу 

науково-педагогічних працівників кафедри у відповідності до індивідуальних 

планів роботи. 

97. Звіт про роботу колективу кафедри спорту і спортивних ігор за 2018-

2019 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, хід виконання та написання кваліфікаційних робіт 

магістрів спеціальностей 017 Фізична культура і спорт та 014 Середня освіта 

(Фізична культура). 
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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: освітньо-професійні програми,  

навчальні плани, план роботи кафедри, комплекси навчально-методичного 

забезпечення, графік проходження навчального матеріалу і контролю за його 

засвоєнням, розклади занять, графік контролю за навчальним процесом, графік 

взаємовідвідувань. 

 

- проаналізувати стан виконання навчальних планів підготовки фахівців і 

програм навчальних дисциплін 

Навчальне навантаження 2018-2019 навчального року виконувалось 

відповідно до  навчальних планів здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. Усі комплекси навчально-

методичного забезпечення дисциплін, викладання яких забезпечують НПП 

кафедри спорту і спортивних ігор містять навчальні програми.   

 
- 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 з 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», «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», «Контроль у фізичному 

вихованні та спорті», «Основи теорії спортивних змагань», «Система 

підготовки спортсменів в олімпійському спорті», «Педагогічна майстерність 

тренера». 
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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 навчання закладах загальної середньої освіти у вигляді тестування, для 

вияву рівня розвитку рухових навиків з видів спорту.  

 

- 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. 

 

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 (освітній 

ступінь «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 (освітній ступінь «бакалавр»). Всі 

курсові роботи мають елементи дослідження. Теми курсових робіт повністю 

відображають програмовий матеріал та актуальні проблеми практики. Зміст 

роботи наближений 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.  

Захист курсових робіт відбувається за навчальним планом, у VІІ семестрі 

(освітній ступінь «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.  
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- проаналізувати результати семестрового контролю рівня навчальних 

досягнень студентів:  
 

 

Результати семестрового контролю рівня навчальних  

досягнень студентів 
 

Навчальна 

дисципліна 

Напрям 

підготовки/ 

спеціальність 

Курс, 

група 

Кількість 

студентів 

оцінки 
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І семестр, денна форма навчання 

Спортивна 

метрологія 

0102 Фізична 

культура, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

4 курс, 

FV1-

B15 

24 - 13 11 - 54,2 % 100 % 

Спортивна 

метрологія 

0102 Фізична 

культура, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

4 курс, 

FV2-

B15 

24 4 10 10 - 58,3 % 100 % 

Спортивна 

метрологія 

0102 Фізична 

культура, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

4 курс, 

FV3-

B15 

14 5 4 5 - 64,3 % 100 % 

Контроль у 

фізичному 

вихованні та 

спорті 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

M18 

11 2 5 3 - 63, 6 % 95,8 % 

Вступ до 

спеціальності 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

В18 

25 1 13 11 - 56 % 100 % 

Професійна 

майстерність 

тренера 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

1 курс, 

FKS1-

M18 

11 2 7 1 1 81,8 % 91 % 
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культура і 

спорт 

Нетрадиційні 

види спорту 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

1 курс, 

FK1-

M18 

26 2 17 4 3 73 % 88 % 

Нетрадиційні 

види спорту 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

M18 

11 2 7 1 1 82% 91% 

Теорія і 

методика 

одноборств 

01 Освіта / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

2 курс, 

FKS1-

В17 

27 1 19 6 1 74 % 96 % 

Одноборства 01 Освіта / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

В18 

25 3 14 8 - 68 % 100% 

Основи теорії 

і методики 

рекреаційно-

оздоровчого 

туризму 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

FK1-

M17   

27 3 19 5 - 69 % 100 % 

Психологія 

спорту 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

2 курс, 

FKS1-

В17 

27 5 14 8 - 70 % 100 % 

І семестр, заочна форма навчання 

Професійна 

майстерність 

тренера 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

1 курс, 

FK1-

М18z 

12 1 10 1 - 82 % 100% 

Нетрадиційні 

види спорту 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

M18z 

11 3 8 - - 100 % 100 % 

Професійна 

майстерність 

тренера 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

M18z 

11 3 4 4 - 64 % 100 % 

Система 

підготовки 

спортсменів в 

олімпійському 

спорті 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

2 курс, 

FKS1-

M17z 

15 1 12 1 1 87 %  93 % 

Адаптація в 

спорті 

01 Освіта / 

Педагогіка / 

017 Фізична 

1 курс, 

FKS1-

M18z 

11 1 12 1 - 87 % 93 % 
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культура і 

спорт 

Вступ до 

спеціальності 

01 Освіта / 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

В18z 

10 - 7 1 2 70 % 80 % 

Спортивна 

метрологія 

0102 Фізична 

культура, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

4 курс, 

FV1-

B15z 

18 1 11 1 5 67 % 72 % 

Спортивна 

метрологія 

0102 Фізична 

культура, 

спорт і 

здоров’я 

людини / 

6.010201 

Фізичне 

виховання* 

4 курс, 

FV2-

B15z 

19 - 11 1 7 58 % 63 % 

 

 
 

- висвітлити проблеми організації практики студентів, зазначити, як 

здійснюється контроль за її проведенням; проаналізувати результати 

проведення різних видів практики студентів. 

Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти першого, другого (відповідно 

бакалаврського, магістерського рівнів) та Положення про організацію 

освітнього процесу у Кам’янець-Подільському національному університеті 

імені Івана Огієнка у звітному навчальному році на факультеті фізичної 

культури було організовано та проведено шість  практик для студентів денної 

форми навчання та сім − для студентів заочної форми навчання, під час яких 

керівниками були НПП кафедри спорту і спортивних ігор: 

Денна форма навчання: 

- Виробнича педагогічна практика в старших класах ЗНЗ, 1 курс, 

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура); 

- Виробнича педагогічна (асистентська), 2 курс, 017 Фізична культура і 

спорт; 

Виробнича педагогічна (асистентська),  2 курс, спеціальність 014 Середня 

освіта (Фізична культура); 

- Виробнича педагогічна практика, 4 курс, напрям підготовки 6.010201 

Фізичне виховання*; 

- Виробнича практика в ДЮСШ, 1 курс, спеціальність 014 Середня освіта 

(Фізична культура); 

- Виробнича практика в ДЮСШ, 1 курс, спеціальність 017 Фізична 

культура і спорт; 

Заочна форма навчання: 
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- Виробнича педагогічна (асистентська), спеціальність 2 курс, 017 Фізична 

культура і спорт; 

- Виробнича педагогічна (асистентська), 2 курс, спеціальність 014 Середня 

освіта (Фізична культура); 

- Виробнича педагогічна практика в старших класах ЗНЗ, 1 курс, 

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура); 

- Виробнича педагогічна практика, 2 курс, спеціальність 014 Середня 

освіта (Фізична культура), на базі ОКР «молодший спеціаліст»; 

- Виробнича педагогічна практика, 4 курс, напрям підготовки 6.010201 

Фізичне виховання*; 

- Виробнича практика в ДЮСШ, 1 курс, спеціальність 014 Середня освіта 

(Фізична культура); 

- Виробнича практика в ДЮСШ, 1 курс, спеціальність 017 Фізична 

культура і спорт. 

Зокрема, 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., Біла М. Р. 

Проходження практик відбувалось відповідно до затверджених робочих та 

наскрізних програм, у яких розроблений зміст завдань та чітко описана 

необхідна інформація для виконання запланованих змістових модулів.  

Упродовж навчального року проводилась робота над удосконаленням 

робочих програм з виробничих практик. Основна увага була зосереджена на 

конкретизації загальних та спеціальних (фахових) предметних 

компетентностей.  

Також після проходження кожного виду практики проводився аналіз 

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

приділялась відвідуванню практикантами баз практики, вчасної здачі та вірного 

оформлення звітної документації, вдосконаленню змісту практичних завдань 

для практикантів, підготовці проектів та презентацій після завершення тієї чи 

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

Керівники практик від кафедри спорту і спортивних ігор 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. У період виробничих практик велика 

увага приділялась єдності вимог до студента з боку як методиста, так і 

керівника від бази практики.  

У звітному періоді виробничі практики проводились на належному 

організаційному та методичному рівнях. Здобувачі вищої освіти освітніх 

ступенів «бакалавр» та «магістр» спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична 

культура) та 017 Фізична культура і спорт отримали оцінки у відповідності до 

виконаної ними роботи.  

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. 
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Нещасних випадків фактів травмування дітей і студентів під час виробничих 

практик протягом 2018-2019 н. р. не було. 

24 квітня 2019 року на засіданні вченої ради факультету фізичної культури  

розглядалось питання «Підсумки виробничих практик та шляхи їх 

удосконалення». За підсумками вченої ради факультету була прийнята ухвала 

відповідно до якої науково-педагогічні працівника кафедри спорту і 

спортивних ігор  повинні розробити наскрізні та робочі програми із 

врахуванням компетентнісного підходу відповідно до навчальних планів, за 

якими будуть навчатися здобувачі вищої освіти у 2019-2020 навчальному році: 

- спеціальність 017 Фізична культура і спорт 4 курс (денна, заочна форми 

навчання): «Практика в дитячій юнацькій спортивній школі»; 

- спеціальність 017 Фізична культура і спорт 2 курс (денна, заочна форми 

навчання): «Навчальна практика з легкої атлетики, плавання й організації та 

проведення туристичних походів»; 

- спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 2 курс (денна, 

заочна форми навчання): «Навчальна практика з плавання і організації 

краєзнавчо-туристичної діяльності; 

- розгляд вищеозначених наскрізних та робочих програм практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти здійснити у червні на засіданнях кафедр. 

- для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 

014 Середня освіта (Фізична культура) перед проходженням виробничої 

практики в закладах загальної середньої освіти проводити майстер-класи 

(проведення уроку фізичної культури) із залученням провідних методистів 

кафедр теорії та методики фізичного виховання, спорту і спортивних ігор, 

легкої атлетики з методикою викладання; 

- для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 

017 Фізична культура і спорт перед проходженням виробничої практики в 

дитячій юнацькій спортивній школі проводити майстер-класи (проведення 

навчально-тренувального заняття з видів спорту) із залученням провідних 

методистів кафедр теорії та методики фізичного виховання, спорту і 

спортивних ігор, легкої атлетики з методикою викладання. 

- науково-педагогічним працівникам, які викладають навчальні дисципліни 

для підготовки до проходження практики, більшу увагу звертати на практичну 

підготовку студентів до методичної роботи у школі; 

- для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» (3 курс) 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) розглянути можливість 

проведення фрагменту уроку фізичної культури у закладах загальної середньої 

освіти під час проведення практичних занять з дисципліни «Теорія і методика 

викладання спортивних ігор».  

 

- проаналізувати якість виконання дипломних (робіт), їх актуальність, 

практичну спрямованість, відповідність їх тематики замовленню закладів 

освіти, підприємств та організацій. 



26 

 

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 Войтов Ю. Ю. Вдосконалення фізичного 

розвитку юнаків старших класів 

Гурман Л. Д., к.п.н., 

професор 

82 «В» 

2 Горгулько А. О. Методика навчання фізичної 

культури з використанням 

елементів тхеквондо учнів 8-9 

класів. 

Боднар А.О., к.п.н., ст. 

викладач 

80 «С» 

3 Кіт Т. О. Загальні особливості навчання 

основним технічним діям у 

вільній боротьбі виходячи із 

завдань змагальної діяльності 

Юрчишин Ю. В., 

к.фіз.вих., доцент 

92 «А» 

4 Колісецька А. О. Методика техніко-тактичної 

підготовки волейболістів 

високої кваліфікації 

Козак Є. П., к.п.н., 

доцент 

78 «С» 

5 Майківський С. Є. Типологічний підхід до 

розвитку фізичних якостей 

хлопчиків 

Зубаль М. В. 

к.фіз.вих., доцент 

77 «С» 

6 Муляр В. М. Адаптація юних баскетболістів 

до тренувальних і змагальних 

навантажень на етапі 

поглибленої спеціалізації 

Стасюк І. І., к.фіз.вих., 

доцент 

84 «В» 

7 Радулов С. І. Особливості функціональної 

підготовленості борців, як один 

із чинників успішного виступу 

на змаганнях 

Прозар М. В. 

к.фіз.вих., доцент 

86 «В» 

8 Козинко А. В. Організаційні й методичні 

умови занять фізичними 

вправами студентів з низьким 

рівнем соматичного здоров’я . 

Єдинак  Г. А., 

д.фіз.вих., професор  

84 «В» 

9 Потапчук Р. С. Формування мотиваційної 

сфери у спортсменів-

розрядників. 

Мисів В. М., 

к.фіз.вих., доцент 

78 «С» 

10 Радівілов І. В. Педагогічні умови формування 

у старшокласників стійкого 

інтересу до занять фізичними 

вправами у позашкільній 

фізкультурно-масовій роботі 

Боднар А. О., к.п.н., 

ст. викладач 

92 «А» 

11 Рева С. О. Застосування тактичних вправ в 

підготовці гравців студентських 

баскетбольних команд. 

Чобітько М. Г., д.п.н., 

професор 

94 «А» 
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12 Філь С. Я. Формування авторитету 

тренера в процесі професійної 

підготовки 

Стасюк І. І., к.фіз.вих., 

доцент 

82 «В» 

13 Лемешов Д. М. Спеціальні вправи у процесі 

фізичної підготовки учнів 

молодшого шкільного віку 

Гоншовський В. М., 

к.фіз.вих., доцент 

73 «D» 

14 Петруньков О. О. Особливості відновних 

процесів у дзюдоїстом засобами 

лазні 

Гоншовський В.М., 

к.фіз.вих., доцент 

77 «С» 

 

 

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

заочна форма навчання 

№  Виконавець Тема роботи Науковий керівник Оцінка 

1 Кирилюк М. О. Дидактичні засади оптимізації 

навчально-тренувального 

процесу в системі підготовки 

спортсменів 

Ліщук В. В., доцент 80 «С» 

2 Макарчук Є. С. Формування ціннісного 

ставлення до фізичної культури 

та спорту майбутніх учителів. 

Бабюк С. М., к.п.н., 

доцент 

78 «С» 

3 Мінібаєва Ю. Р. Підготовка майбутніх учителів 

фізичної культури до 

проведення оздоровчої 

гімнастики та фітнесу з 

дівчатами старших класів. 

Бабюк С. М., к.п.н., 

доцент 

78 «С» 

4 Томашук Ю. Ю. Принципи фізичної підготовки 

боксерів на етапі спеціальної 

підготовки 

Заікін А. В., к.п.н., 

доцент 

75 «С» 

5 Гаврилюк П. А. Підготовка майбутніх учителів 

фізичної культури до 

розв’язання педагогічних 

ситуацій 

Ліщук В. В., доцент 84 «В» 

6 Гузій В. В. Аналіз розвитку 

координаційних здібностей у 

дітей молодшого шкільного 

віку на уроках фізичної 

культури з гімнастичною 

спрямованістю 

Бабюк С. М., к.п.н., 

доцент 

90 «А» 

7 Король С. С. Рухливо-пізнавальні ігри у 

системі фізичного виховання 

школярів 

Юрчишин Ю. В., 

к.фіз.вих., доцент 

70 «D» 

8 Люлько О. О. Розвиток швидкісно-силових 

здібностей боксерів 

легкоатлетичними засобами. 

Мазур В. А., 

к.фіз.вих., ст. 

викладач 

82 «В» 

9 Паламар А. Г. Формування соціально-

духовних цінностей засобами 

фізичної культури. 

Юрчишин Ю. В., 

к.фіз.вих., доцент 

80 «С» 
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10 Паштерян Ю. О. Функціональна готовність 

борців вільного стилю у процесі 

індивідуалізації навчально-

тренувального процесу 

Гоншовський В. М., 

к.фіз.вих., доцент 

78 «С» 

11 Плотницький Ю. 

В. 

Методика техніко-тактичної 

підготовки юних волейболістів 

Козак Є. П., к.п.н., 

доцент 

92 «А» 

12 Сас М. С. Розвиток силових якостей 

дзюдоїстів у процесі 

спеціалізованої базової 

підготовки 

Гоншовський В. М., 

к.фіз.вих., доцент 

79 «С» 

13 Толкач Д. Г. Управління спортивною 

мотивацією 

висококваліфікованих 

дзюдоїстів на етапі 

безпосередньої підготовки до 

змагань 

Шишкін О. П., доцент 82 «В» 

14 Томчук А. С. Особливості технічної 

підготовки юних спортсменів 

спринтерів на етапі 

спеціалізованої базової 

підготовки 

Ліщук В. В., 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. 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 до вимог сучасної освіти, орієнтуватись на 

освіту в європейських вузах, проводити міжнародні зустрічі студентів для 

обміну враженнями та знаннями, заохочувати студентів до активної участі у 

навчально-виховному процесі, використовуючи новітні комп’ютерні технології 

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

випускниками 

 

За 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. 

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 про нормативно-правові документи щодо запобігання корупції в 

системі вищої освіти розглядалося на засіданні кафедри спорту і спортивних 

ігор 28 листопада 2018 року (протокол № 12). 

 

- 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, 
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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. 

 

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, за визначеним  

графіком. Результати роботи відображаються в «Журналі взаємних і 

контрольних відвідувань науково-педагогічних працівників кафедри спорту і 

спортивних ігор» Питання взаємовідвідувань і консультацій розглядалися на 

засіданнях кафедри (у різному).  

 

- назвати навчальні дисципліни, з яких проведено відкриті заняття 
 

Перелік навчальних дисциплін, з яких проведено відкриті 

заняття у 2018-2019 навчальному році 

 
№ 

з/п 

Навчальна дисципліна Прізвище та ініціали науково-

педагогічного працівника 

І семестр 

1 Вступ до спеціальності Алєксєєв О. О. (лекція) 

2 Одноборства Шишкін О. П. (лекція) 

3 Основи теорії і методики рекреаційно-

оздоровчого туризму  

Зубаль М. В. (лекція) 

4 Нетрадиційні види спорту Прозар М. В. (лекція) 

5 Спортивні та національні види боротьби Гуска М. Б. (практичне заняття) 

6 СПВ (волейбол чоловіки) Козак Є. П. (практичне заняття) 

7 СПВ (боротьба дзюдо) Райтаровська І. В. (практичне 

заняття) 

8 Контроль у фізичному вихованні та спорті Стасюк В. А. (практичне 

заняття) 

9 Спортивна метрологія Петров А. О. (практичне 

заняття) 

10 СПВ (боротьба вільна) Мазур В. Й. (практичне заняття) 

11 СПВ (футбол чоловіки) Авінов В. Л. (практичне заняття) 

12 СПВ (гандбол чоловіки) Біла М. Р. (практичне заняття) 

ІІ семестр 

13 Основи теорії спортивних змагань Прозар М. В. (лекція) 

14 Управління сферою спорту Зубаль М. В. (лекція) 
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15 Адаптація в спорті Козак Є. П. (лекція) 

16 СПВ (боротьба вільна) Шишкін О. П. (лекція) 

17 Основи теорії і методики рекреаційно-

оздоровчого туризму 

Гуска М. Б. (практичне заняття) 

18 Спортивна метрологія Алєксєєв О. О. (практичне 

заняття)  

19 Теорія і методика плавання Райтаровська І. В. (практичне 

заняття) 

20 Основи теорії спортивних змагань Стасюк В. А. (практичне 

заняття)  

21 Організація краєзнавчо-туристичної діяльності Петров А. О. (практичне 

заняття) 

22 Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав Мазур В. Й. (практичне заняття) 

23 Теорія і методика викладання спортивних ігор Біла М. Р. (практичне заняття) 

24 Теорія і методика викладання плавання Авінов В. Л. (практичне заняття) 
 

 

- 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, брали участь в організації і 

проведенні семінарів суддів, тренерів тощо. 

 
2.7. Вказати на недоліки в організаційному забезпеченні  освітнього 

процесу 

 

До найбільш характерних недоліків у підготовці випускників є: 

- 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. 
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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, яких представлені в системі MOODLE. 

 

- стан забезпечення навчальних дисциплін підручниками, навчально-

методичними посібниками, які є у фондах бібліотеки університету  

Методичне забезпечення дисциплін підручниками реалізується більшою 

частиною матеріалами з фонду бібліотеки Університету. Викладачами кафедри 

видаються навчально-методичні посібники, методичні рекомендації які також 

використовуються на заняттях.  

Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів, які 

були затверджені у 2018 році кафедра спорту і спортивних ігор у 2018-2019 

навчальному році на освітньому ступені «бакалавр» 1 курс забезпечувала 

викладання чотирьох навчальних  дисциплін: на спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт «Вступ до спеціальності», «Теорія і методика рухливих ігор та 

забав», «Одноборства», «Спортивні та національні види боротьби». 

Викладання дисципліни «Вступ до спеціальності» забезпечував старший 

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. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання дисципліни «Теорія і методика рухливих ігор і забав» 

забезпечував доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту Зубаль М. В., доцент кафедри спорту і 

спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту Гуска М. Б. та 
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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 року, 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 року, авторський колектив: Гуска М. Б., Гуска М. В., Мазур В. Й. 

У бібліотеці нашого вишу є в наявності 17 примірників. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання дисципліни «Одноборства», «Теорія і методика спортивних 

одноборств» забезпечували: доцент кафедри спорту і спортивних ігор 

Шишкін О. П., викладач кафедри спорту і спортивних ігор Мазур В. Й., 

викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання Потапчук С. М. У 

перелік основної літератури у навчальній та робочій програмі включені 

наступні навчально-методичні посібники. Навчальний посібник «Спортивна 

боротьба», автор Пістун А. І., видання 2008 року, загальна кількість − 30 

примірників, 10 із них  знаходились у методичному кабінеті та 20 − у 

бібліотеці. «Різновиди спортивних одноборств», автори: Стасюк І. І., Чистякова 

М. О., Шишкін О. П., Приходько В. М., Іваськов О. Б., видання 2019 року. 

Методичні рекомендації до виконання практичних і самостійних занять з 

дисципліни «Спортивна боротьба з методикою викладання», авторський 

колектив склав 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. 

Викладання дисципліни «Спортивні та національні види боротьби», 

забезпечували доценти кафедри спорту і спортивних ігор Зубаль М. В. та Гуска 

М. Б., 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 «Спортивна боротьба», 

автор – Пістун А. І., видання 2008 року. Загальна кількість − 30 примірників, із 

них 10 знаходились 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 примірників – 20, 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 

забезпечувала 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 навчальної дисциплін «Теорія і методика викладання 
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рухливих ігор і забав», забезпечували: доцент кафедри спорту і спортивних 

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

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

року, 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 року, авторський колектив Гуска М. Б., 

Гуска М. В., Мазур В. Й. представлений у бібліотеці нашого вишу, в наявності 

17 примірників. 

КНМЗ вищезазначених дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» 

забезпечували 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, 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту 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; 

- 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.  

Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів, які 

були затверджені у 2017 році кафедра спорту і спортивних ігор у 2018-2019 

навчальному році на освітньому ступені «бакалавр» 2 курс забезпечували 

викладання восьми навчальних дисциплін, зокрема: на спеціальності 014 

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

ігор», «Теорія і методика викладання плавання», «Організація краєзнавчо-

туристичної діяльності», «Управління у сфері фізичного виховання» й на 
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спеціальності 017 Фізична культура і спорт – «Теорія і методика плавання», 

«Теорія і методика одноборств», «Сучасні технології у фізичній культурі та 

спорті», «Психологія спорту». 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура) «Теорія і методика викладання плавання» забезпечували: 

доцент кафедри спорту і спортивних ігор Шишкін О. П., старший викладач 

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

спортивних ігор Авінов В. Л. Викладання навчальної дисципліни на 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт «Теорія і методика плавання» 

забезпечували: доцент кафедри спорту і спортивних ігор Шишкін О. П., 

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

викладач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту Стасюк В. А. У перелік основної літератури у навчальній 

та робочій програмі включені наступні навчально-методичні посібники: 

- Шишкін О. П., Райтаровська І. В. Можливості людини у водному 

середовищі в умовах надмірних навантажень. Кам'янець-Подільський: ТОВ 

«Друкарня «Рута», 2016, 132 с. 3 примірники. 

- Шишкін О. П., Хапко В. Ю. Техніка виконання різних способів плавання: 

методичні рекомендації. Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський 

державний університет, 2005, 36 с. 1 примірник. 

- Райтаровська І. В., Зубаль М. В. Щоденник навчальної практики з 

дисципліни «Теорія і методика викладання плавання».  Кам'янець-Подільський, 

2011.  20 с. 1 примірник. 

- Платонов В. Н. Спортивное плавание. Киев: Радянська школа, 1983. 192 

с. 1 примірник. 

- Ванджура В. Я. Рекомендації та плани-конспекти навчання дітей 

плаванню. Тернопіль: видавництво «Горлиця», 2009. 22 с. 19 примірників. 

- Шишкін О. П. На допомогу слухачам підготовчих курсів до вступу на 

факультет фізичного виховання Кам’янець-Подільського державного 

педагогічного університету з дисципліни «Плавання». Кам’янець-Подільський: 

Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2001. 48 с. 9 

примірників. 

- Райтаровська І. В., Зубаль М. В. Щоденник навчальної практики з 

дисципліни «Теорія і методика викладання плавання»: методичні рекомендації. 

Кам’янець-Подільський, 2011. 20 с. 3 примірники. 

КНМЗ вищезазначених дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура) «Організація краєзнавчо-туристичної діяльності» 

забезпечували: доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту Зубаль М. В., доцент кафедри спорту і 

спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту Гуска М. Б., та 

викладач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат педагогічних наук Петров 

А. О. У перелік основної літератури у навчальній та робочій програмі включені 

наступні навчально-методичні видання:  
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- Зубаль М. В., Райтаровська І. В. Практикум з навчальної дисципліни 

«Організація краєзнавчо-туристичної діяльності». Кам'янець-Подільський, 

2011. 18 с. 2 примірника. 

- Гуска М. Б., Стринадко В. С., Гуска М. В., Зубаль М. В., Стасюк І. І. 

Перша долікарська допомога та критичні ситуації під час подорожей: 

навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017.  264 

с. 3 примірника. 

- Гуска М. Б., Гуска М. В., Беспалько В. В. Перша долікарська допомога: 

навчальний посібник. Рекомендації для учасників подорожей. Кам’янець-

Подільський: Аксіома, 2005. 104 с. 5 примірників. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура). «Управління у сфері фізичного виховання» забезпечував 

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 включені 

наступні навчально-методичні видання: 

- Зубаль М. В., Телебей С. М.,  Управління фізичним вихованням у 

загальноосвітньому навчальному закладі. Кам'янець-Подільський: Друкарня 

«Рута», 2017. 276 с. 5 примірників. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт «Теорія і методика одноборств» забезпечували: 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 

«Спортивна боротьба», автор Пістун А. І., видання 2008 року. Загальна 

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

− у бібліотеці. «Різновиди спортивних одноборств», автор Стасюк І. І., 

Чистякова М. О., Шишкін О. П., Приходько В. М. Іваськов О. Б. видання 2019 

року. 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. 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт. «Сучасні технології у фізичній культурі та спорті» забезпечували: 

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

та спорту Зубаль М. В.,  викладач кафедри спорту і спортивних ігор Мазур В. 

Й. 

Перед науково-педагогічними працівниками стоїть завдання придбати або 

розробити методичне забезпечення для цієї дисципліни.  
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КНМЗ вищезазначеної дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт. «Психологія спорту» забезпечував доцент кафедри фізичного 

виховання, кандидат педагогічних наук Солопчук Д. М. 

Перед викладачем стоїть завдання придбати або розробити методичне для 

забезпечення цієї дисципліни.  

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів, які 

були затверджені у 2016 році кафедра спорту і спортивних ігор у 2018-2019 

навчальному році на освітньому ступені «бакалавр» 3 курс забезпечувала 

викладання п’яти навчальних дисциплін на спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура) − «Теорія і методика викладання спортивних ігор», 

«Спортивна метрологія», а на спеціальності 017 Фізична культура і спорт  – 

«Управління сферою спорту», «Основи теорії спортивних змагань», 

«Паралімпійський спорт». 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура) «Спортивна метрологія» забезпечували доцент кафедри 

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

Прозар М. В., та старший 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: «Основи науково-методичної 

діяльності у галузі фізичної культури і спорту», авторський колектив Солопчук 

М. В., Федірко А. О., видання 2006 року – у бібліотеці університету 

знаходиться 30 примірників.  

КНМЗ вищезазначеної дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт «Управління сферою спорту» забезпечувала 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.  

КНМЗ вищезазначеної дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт  «Основи теорії спортивних змагань» забезпечували: доцент кафедри 

спорту і спортивних ігор кандидат наук з фізичного виховання та спорту 

Прозар М. В. та викладач кафедри спорту і спортивних ігор кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту 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 
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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. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання дисципліни «Паралімпійський спорт» забезпечували: доцент 

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

спорту, Прозар М. В., та викладач кафедри спорту і спортивних ігор кандидат 

наук з фізичного виховання та спорту Стасюк В. А. Перед викладачами  стоїть 

завдання придбати або розробити методичне забезпечення для цієї дисципліни. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Відповідно ОКХ до навчальних планів кафедра спорту і спортивних ігор у 

2018-2019 навчальному році на освітньому ступені «бакалавр» 4 курс 

забезпечувала викладання двох навчальних дисциплін на напряму підготовки 

6.010201 Фізичне виховання* − «Спортивна метрологія», «Управління у сфері 

фізичного виховання». 

Викладання навчальної дисципліни «Спортивна метрологія» забезпечували 

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

та спорту Прозар М. В., старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор, 

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

спортивних ігор, кандидат педагогічних наук Петров А. О. 

У перелік основної літератури у навчальній та робочій програмі 

включений навчально-методичний посібник: «Основи науково-методичної 

діяльності у галузі фізичної культури і спорту», авторський колектив Солопчук 

М. В., Федірко А. О., видання 2006 року – у бібліотеці університету 

знаходиться 30 примірників.  

КНМЗ вищезазначеної дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання навчальної дисципліни «Управління у сфері фізичного 

виховання» забезпечувала доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат 

наук з фізичного виховання та спорту Зубаль М. В. У перелік основної 
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літератури у навчальній та робочій програмі включений навчальний посібник 

«Основи управління сферою фізичної культури і спорту», видання 2017 року, 

ЛДУФК, загальна кількість 5 примірників.  

КНМЗ вищезазначеної дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів, які 

були затверджені у 2017 році кафедра спорту і спортивних ігор у 2018-2019 

навчальному році на освітньому ступені «магістр» 1 курс забезпечувала 

викладання десяти навчальних дисциплін: на спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура): «Професійна майстерність тренера», «Теорія і методика 

обраного виду спорту», «Нетрадиційні види спорту», «Теорія і методика 

спортивних одноборств», «Основи теорії і методики рекреаційно-оздоровчого 

туризму» й 5-ти навчальних дисципліни на спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт: «Професійна майстерність тренера», «Нетрадиційні види спорту», 

«Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті», «Контроль у 

фізичному вихованні та спорті», «Адаптація в спорті». 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт «Професійна майстерність 

тренера» забезпечували 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. й 

старший 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. Навчальний посібник «Педагогічна майстерність і 

професійне самовдосконалення вчителя фізичної культури», автори Ковальчук 

Г. П., Присакар В. В. Стасюк І. І., видання 2018 року.  

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура). «Теорія і методика обраного виду спорту» забезпечували 

доцент кафедри спорту і спортивних ігор Шишкін О. П., доцент кафедри легкої 

атлетики з методикою викладання Ліщук В. В. Перед викладачами стоїть 

придбати або розробити методичне забезпечення для цієї дисципліни. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальностях 014 Середня освіта 

(Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт. «Нетрадиційні види спорту» 

забезпечували доцент кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту 

Прозар М. В. 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 
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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 

Університету. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура). «Теорія і методика спортивних одноборств» забезпечували 

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

спорту і спортивних ігор Мазур В. Й. та викладач кафедри теорії і методики 

фізичного виховання Потапчук С. М. у перелік основної літератури у 

навчальній та робочій програмі включені наступні навчально-методичні 

посібники. Навчальний посібник «Спортивна боротьба», автор Пістун А. І., 

видання 2008 року. Загальна кількість − 30 примірників, із них 10 знаходиться у 

методичному кабінеті та 20 − у бібліотеці. «Різновиди спортивних одноборств», 

автор Стасюк І. І., Чистякова М. О., Шишкін О. П., Приходько В. М. Іваськов 

О. Б. видання 2019 року. 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 не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання навчальної дисципліни на першому і другому курсі освітньому 

ступені «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). 

«Основи теорії і методики рекреаційно-оздоровчого туризму» забезпечували 

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

та спорту Зубаль М. В. та доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат 

наук з фізичного виховання та спорту Гуска М. Б., 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. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 017 Фізична культура 
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і спорт «Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті» 

забезпечували 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 навчальної дисципліни на спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт «Контроль у фізичному вихованні та спорті» забезпечували доцент 

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

спорту Прозар М. В., викладач кафедри Стасюк В. А. 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 – 30.  

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 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт. «Адаптація в спорті» забезпечував 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. М., видання 1988 року.  

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

 

- 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.  
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- наявність фахових періодичних видань у бібліотеці університету 

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

документів проводилась робота з доукомплектування фонду бібліотеки 

підручниками і навчальними посібниками щодо забезпечення навчального 

процесу. Систематично проходив моніторинг книгозабезпечення дисциплін, 

викладання яких забезпечується факультетами університету. За підсумками 

моніторингу кафедра 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: 
 

Перелік навчальної та навчально-методичної літератури,  

виданої у 2018-2019 навчальному році 
 

Автор (и) Назва Підручник/навчальни

й посібник/навчально-

методичний посібник 

Рік 

видав- 

ництва 

Видав- 

ництво 

Обсяг 

арку- 

шів 

Стасюк І.І., 

Чистякова М.О 

Шишкін О.П., 

Приходько В.М

Іваськов О.Б. 

Різновиди 

спортивних 

одноборств 

Навчальний посібник 2019 Кам-Под. 176 с. 

Арзютов Г.М., 

Солопчук Д.М., 

Чистякова М.О

Шишкін О.П. 

Україна у 

міжнародному 

спортивному 

студентському 

русі 

Монографія 2018 Кам-Под. 188 с. 

 

Плахтій П.Д., 

Козак Є.П 

Функціональні 

ефекти 

адаптації у 

фізичному 

вихованні і 

спорті 

Навчальний посібник 2019 Кам-Под 248 с. 

 
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 20 

комплексів навчально-методичного забезпечення представлені у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі MOODLE 

 

3.4. Проаналізувати стан програмного забезпечення освітнього 

процесу 
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Методична робота кафедри була спрямована на розробку використання 

інтерактивних методів навчання студентів в процесі викладання дисциплін. На 

сьогоднішній день в модульному середовищі навчання КПНУ ім. І. Огієнка 

MOODLE (https://moodle.kpnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=45)  

представлено 20 навчальних дисциплін, викладання яких забезпечують НПП 

кафедри спорту і спортивних ігор, з них:  

- Теорія і методика рухливих ігор і забав (017 Фізична культура і спорт); 

- Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав (014 Середня освіта 

(Фізична культура)); 

- СПВ (вільна боротьба); 

- СПВ (одноборства / дзюдо); 

- Теорія і методика одноборств (017 Фізична культура і спорт); 

- Спортивний туризм (014 Середня освіта (Фізична культура)); 

- Організація і проведення туристичних походів (017 Фізична культура і 

спорт); 

- Одноборства (017 Фізична культура і спорт); 

- Управління сферою спорту (017 Фізична культура і спорт); 

- Спортивні та національні види боротьби (017 Фізична культура і спорт); 

- Управління у сфері фізичного виховання (014 Середня освіта (Фізична 

культура)); 

- Сучасні технології у фізичній культурі та спорті (017 Фізична культура і 

спорт); 

- Організація краєзнавчо-туристичної діяльності (017 Фізична культура і 

спорт); 

- Основи теорії спортивних змагань (017 Фізична культура і спорт); 

- Спортивна метрологія (014.11 Середня освіта (Фізична культура)); 

- Теорія і методика викладання спортивних ігор (014.11 Середня освіта 

(Фізична культура)); 

- Теорія і методика плавання (017 Фізична культура і спорт); 

- Теорія і методика викладання спортивних ігор (014 Середня освіта 

(Фізична культура)); 

- Теорія і методика викладання спортивних ігор (014 Середня освіта 

(Фізична культура)); 

- Теорія і методика викладання плавання (014 Середня освіта (Фізична 

культура)). 

 

3.5. Вказати на недоліки в навчально-методичному забезпеченні 

освітнього процесу 

 

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 

https://moodle.kpnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=45
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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 навчальні практики 

та 2 виробничі. 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. Методика проведення уроку фізичної культури у процесі вивчення 

варіативного модуля «Настільний теніс» (1-й рік). Прозар М. В. 

2. Удосконалення техніки групових дій у гандболі. Біла М. Р. 

3. Педагогічний аспект у формуванні фізкультурно-оздоровчої діяльності 

населення. Зубаль М. В. 

4. Вікові особливості періодизації тренувальних навантажень жінок у 

настільному тенісі. Алєксєєв О. О. 

5. Впровадження оцінювання школярів з фізичної підготовленості. 

Райтаровська І. В. 

6. Психологічний контроль. Психологічна підготовка тренера. Авінов В. Л. 

7. Методичні прийоми які використовуються при навчанні спортивної 

боротьби. Шишкін О. П. 

8. Методичні особливості навчання техніко-тактичним діям борців групи 

СПВ та шляхи контролю його можливостей. Мазур В. Й. 

9. Відновлення працездатності спортсменів під впливом адаптогенів. Гуска 

М. Б. 

10. Історія виникнення та розвитку футболу в Україні. Петров А. О. 

11. Розвиток та досягнення студентського футболу на сучасному етапі. 

Стасюк В. А. 

12. Оптимізація підготовки волейболістів високої кваліфікації. Козак Є. П. 

В межах роботи наукового семінару викладачі працювали над наступними 

темами: 

1. Загальна характеристика навчальної програми з фізичної для закладів 

загальної середньої освіти 5-9 класів у вивченні варіативного модуля 

«настільний теніс». Прозар М. В. 

2. Шляхи формування мотивації населення до фізкультурно-оздоровчої 

діяльності. Зубаль М. В. 

3. Історичні аспекти становлення та розвитку фізичної культури. Алєксєєв 

О. О. 
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4. Теоретичні аспекти організації фізичного виховання студентів у 

закладах вищої освіти. Біла М. Р. 

5. Категорії «ставлення» як компонент ціннісного ставлення до фізичної 

культури. Козак Є. П. 

6. Оцінювання фізичної підготовки школярів Борщівської об’єднаної 

територіальної громади Райтаровська І. В. 

7. Вплив спеціальних вправ на розвиток координаційних здібностей 

дошкільнят 3-6 років. Мазур В. Й. 

8. Медико-біологічні основи спортивної підготовки жінок. Шишкін О. П. 

9. Сексуальні відносини як фактор впливу на результати спортсменів у 

змагальній діяльності. Гуска М.Б. 

10. Проблема підготовки майбутніх педагогів до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності. Петров А.О. 

11. Аналіз травматизму у футболі. Авінов В. Л. 

12. Теоретичні основи формування здорового способу життя 

старшокласників. Стасюк В. А. 
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ІV НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

4.1. Проаналізувати організацію та результати науково-дослідної 

роботи науково-педагогічних працівників кафедри: 

 

- керівництво студентським науковим гуртком / проблемною групою 

Впродовж навчального року на кафедрі спорту і спортивних ігор 

працювали 6 наукових гуртків:   

1. «Теоретико-методичні аспекти вдосконалення навчально-тренувального 

процесу спортсменів різної спортивної кваліфікації» Науковий керівник доцент 

Прозар М. В.;  

2. «Удосконалення змісту та методів фізичного виховання школярів в 

ЗСО» Науковий керівник доцент Зубаль М. В.;  

3. «Оптимізація процесу підготовки спортсменів високої кваліфікації» 

Науковий керівник доцент Шишкін О. П.;   

4. «Оптимізація підготовки волейболістів високої кваліфікації» Науковий 

керівник доцент Козак Є.П.;   

5. «Підвищення спеціальної фізичної працездатності та функціонального 

стану висококваліфікованих єдиноборців у процесі річної підготовки» 

Науковий керівник доцент Гуска М. Б.;  

6. «Теоретичні і методичні засади професійного становлення майбутніх 

вчителів фізичної культури в ЗВО» Науковий керівник старший викладач 

Алєксєєв О. О.  

Загалом до роботи у студентських наукових гуртках кафедри спорту і 

спортивних ігор залучено 78 студентів.   

- участь у конференціях і семінарах різних рівнів: 

1. XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Формування здорового способу життя студентської та учнівської 

молоді засобами освіти» (28-29 вересня 2018 р.) (усі викладачі); 

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

Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 році      (5-6 

березня 2019 р.)(усі викладачі); 

3. Конференція молодих вчених (6 жовтня 2018 р.)(Стасюк В. А., Петров 

А. О., Алєксєєв О.О.); 

4. Студентська наукова конференція за 2018 р. (23-24 квітня 2019 р.) 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації  партнерської 

взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та 

прагматичної реабілітації соціуму» (19-20 квітня 2019 р.) (Алєксєєв О.О.,Зубаль 

М.В.); 

6. Науково-практична конференція для тренерів з легкої атлетики 

«Актуальні проблеми підготовки спортсменів високого класу та шляхи її 

оптимізації в сучасному спорті» (19 квітня 2019 р.) (Прозар М.В., Стасюк І.І., 

Зубаль М.В., Мазур В.Й., Алєксєєв О.О., Райтаровська І.В., Гуска М.Б., Петров 

А.О.); 

7. Всеукраїнський науковий семінар з плавання м. Львів (18.11.2018р.) 
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(Райтаровська І.В., Зубаль М.В.); 

8. Х Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Біологічні дослідження – 2019» Житомирський державний університет імені 

Івана Франка (березень, 2019 р.) (Козак Є.П.) 

9. ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернівці, 4-5 квітня 

2019 року. (Гуска М.Б., Стасюк І.І.). 

10. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

підходи до формування професійних компетентностей фахівців з фізичної 

культури, спорту і фізичної терапії та ерготерапії», приурочена 10-ій річниці від 

дня створення факультету фізичної культури та здоров’я людини Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича «Формування загальних, 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у здобувачів вищої освіти 

ОС «магістр» спеціальності 017 фізична культура і спорт під час проходження 

педагогічних практик» (м. Чернівці 6 листопада 2018 року). 

 

Інші конференції 

- керівництво науковою роботою студентів 

Звітна наукова конференція студентів та магістрантів за підсумками НДР у 

2018 році – 15 статей, науковими керівниками яких були викладачі нашої 

кафедри. 

1. Навчання учнів варіативному виконанню техніко-тактичних дій у 

вільній боротьбі. 

М. В. Костенко, магістрант 1 курсу факультету фізичної культури (заочна 

форма навчання). 

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

спорту, доцент. 

2. Аспекти планування та управління тренувальним процесом. 

Є. А. Марченко, магістрант 1 курсу факультету фізичної культури (заочна 

форма навчання). 

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

спорту, доцент. 

3. Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки студентів вищих 

навчальних закладів. 

Я. М. Тиж, магістрант 1 курсу факультету фізичної культури (денна форма 

навчання) 

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

спорту, доцент. 

4. Перспективи туристичних самодіяльних гірських походів в Україні. 

В. М. Глазова, студентка 4 курсу факультету фізичної культури (заочна 

форма навчання). 

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

спорту, доцент.  

5. Оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Івано-

Франквській області. 
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Н. С. Назарійчук, студент 2 курсу факультету фізичної культури (заочна 

форма навчання).    

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

спорту, доцент. 

6. Фізична рекреація у сфері дозвілля старшокласників. 

І. М. Фазлєєв,  студент 4 курсу факультету фізичної культури (заочна 

форма навчання).  

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

спорту, доцент. 

7. Методичні особливості навчання техніко-тактичним діям борців групи 

спортивно-педагогічного вдосконалення та шляхи контролю їх можливостей. 

О. В. Лутанюк, студент 4 курсу  факультету фізичної культури (денна 

форма навчання). 

Науковий керівник: Мазур В. Й., викладач кафедри спорту і спортивних 

ігор.  

8. Теоретичне дослідження структури тренувального процесу 

кваліфікованих регбістів. 

І. В. Ковальчук, студент 1 курсу  факультету фізичної культури (денна 

форма навчання). 

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

спорту, доцент. 

9. Теоретичне обґрунтування міні-футболу, як ефективного засобу 

фізичного виховання студенток закладів вищої освіти. 

А. С. Лупійчук, студент 1 курсу  факультету фізичної культури (денна 

форма навчання). 

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

спорту, доцент. 

10. Теоретичний аналіз факторів змагальної діяльності баскетболісток. 

Д. В. Поворознюк, студент 1 курсу  факультету фізичної культури (денна 

форма навчання) 

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

спорту, доцент. 

11. Теоретичне дослідження особливостей змагальної діяльності 

єдиноборців під час сутички. 

В. К. Маленков, студент 1 курсу факультету фізичної культури (денна 

форма навчання). 

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

спорту, доцент. 

12. Теоретичний аналіз особливостей ігрової спортивної діяльності у 

пляжному волейболі. 

Б. М. Татаренко, студент 1 курсу факультету фізичної культури (денна 

форма навчання). 

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

спорту, доцент. 
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13. Теоретичне дослідження особливостей застосування предметних 

навчально-тренувальних занять в художній гімнастиці. 

А. С. Мілаєнко, студентка 1 курсу  факультету фізичної культури (заочна 

форма навчання).  

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

спорту, доцент. 

14. Теоретичне обґрунтування  особливостей проведення змагальної 

діяльності у  фехтуванні 

І.-С.С. Горецький, студент 1 курсу  факультету фізичної культури  (заочна 

форма навчання). 

Науковий керівник: Шишкін О. П., доцент 

15. Законодавчі та програмно-нормативні основи фізичного виховання в 

Україні. 

Р. М. Расуєв, студент 1 курсу  факультету фізичної культури (денна форма 

навчання). 

Науковий керівник: Шишкін О. П., доцент 
 

- головного редактора / члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України / іноземного 

рецензованого наукового видання 

Науково-педагогічні працівники кафедри спорту і спортивних ігор, 

доценти Стасюк І. І. та Прозар М. В. входять у редакційну колегію наукового 

видання включеного до переліку наукових фахових видань України. 

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. Серія Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини [за ред. проф. 

Єдинака Г. А.]. Кам’янець-Подільський, 2019. Випуск 12. (в друці) 

 

- 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 

 

Тренер Прозар М. В. (волейбол) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто місце 

Cезон 2018-2019 

року 
ВК «Новатор» м. Хмельницький 

Федоряк Олена Олександрівна 

Матвійчук Олександра Валеріївна 

Демишшина Анастасія Ігорівна 

Колісецька Анастасія Олексіївна 

Яремчук Анастасія Олегівна 

ХХVІІІ чемпіонат України з волейболу серед 

жіночих команд суперл ліги. 

8 

Cезон 2018-2019 

року 
ВК «Новатор» м. Хмельницький 

Федоряк Олена Олександрівна 

Матвійчук Олександра Валеріївна 

Демишшина Анастасія Ігорівна 

1/4 
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Колісецька Анастасія Олексіївна 

Яремчук Анастасія Олегівна 

Кубок України з волейболу серед жіночих команд. 

Cезон 2018-2019 

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 

Ситник Анастасія Валеріївна 

Салманова Айгюн Сананівна 

Пашко Яна Миколаївна 

Зональні змагання ХІV Літньої універсіади 

України з волейболу серед жіночих команд. 

2 

Cезон 2018-2019 

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 

Ситник Анастасія Валеріївна 

Салманова Айгюн Сананівна 

Пашко Яна Миколаївна 

Яремчук Анастасія Олегівна 

Фінальні змагання ХІV Літньої універсіади 

України з волейболу серед жіночих команд. 

6 

Cезон 2018-2019 

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 

Ситник Анастасія Валеріївна 

Салманова Айгюн Сананівна 

Пашко Яна Миколаївна 

Яремчук Анастасія Олегівна 

Відкритий міжобласний турнір з волейболу серед 

жіночих команд пам’яті В. І. Білоуса. 

1 

Cезон 2018-2019 

року 
Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Федоряк Олена Олександрівна 

Матвійчук Олександра Валеріївна 

Демишшина Анастасія Ігорівна 

Колісецька Анастасія Олексіївна 

1 
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Побережна Ілона Сергіївна 

Дмитрук Дарина Русланівна 

Пшита Яна Сергіївна 

Ситник Анастасія Валеріївна 

Салманова Айгюн Сананівна 

Пашко Яна Миколаївна 

Яремчук Анастасія Олегівна 

Відкритий міжобласний турнір з волейболу серед 

жіночих команд пам’яті В. У. Дороша 

Cезон 2018-2019 

року 
ВК «Новатор» м. Хмельницький 

Осипенко Руслан Олександрович 

ХХVІІІ чемпіонат України з волейболу серед 

чоловічих команд суперліги. 

 8 

Cезон 2018-2019 

року 
ВК «Новатор» м. Хмельницький 

Осипенко Руслан Олександрович 

Кубок України з волейболу серед чоловічих 

команд. 

1/8 

Cезон 2018-2019 

року 
ВК «Новатор-2 Прикордонник» м. Хмельницький 

Антонюк Владислав 

Гулько Андрій 

ХХVІІI чемпіонат України з волейболу серед 

чоловічих команд вищої ліги. 

3 

Cезон 2018-2019 

року 
ВК «Політехнік-Одеса»  

Добржанський Антон Сергійович 

ХХVІІІ чемпіонат України з волейболу серед 

чоловічих команд вищої ліги. 

4 

Cезон 2018-2019 

року 
ВК «Політехнік-Одеса»  

Добржанський Антон Сергійович 

Кубок України з волейболу серед чоловічих 

команд. 

4 

Cезон 2018-2019 

року 
ВК «Аматори» 

Чепенко Євген Вікторович 

Стефанюк Роман Русланович 

Осипенко Руслан Олександрович 

Пустовий Антон  

Белінський Олег Миколайович 

Погорецький Богдан Мирославович 

Тшесньовський Максим Олександрович 

Лук’янов Роман Юрійович 

Антонюк Владислав 

Гулько Андрій 

Чемпіонат міста м. Кам’янець-Подільський з 

волейболу серед чоловічих команд. 

2  

 
 

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

 
Криворот Олександр 

31.08-01.09.18 Всеукраїнський турнір, Кременчуг 1 

09.09.18 Відкритий чемпіонат м. Києва 2 

10-12.10.18 Чемпіонат України, Харків 11 

23-25.11.18 Міжнародний турнір, Вроцлав, Польща 2 
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19.02.19 Чемпіонат України, Суми  19 

Врублевська Анастасія 

01-02.09.18 Кубок Європи, Братислава, Словаччина 17 

27.09-01.10 Європейський турнір, Варшава, Польща 1 

10-12.10.18 Чемпіонат України, Харків 7 

27-28.10.18 LVIV JUDO OPEN-2018 1 

19.02.19 Чемпіонат України, Суми 1 

23-25.04.19 Фінальні змагання ХІV Літньої універсіади України з дзюдо, 

Харків 

3 

Веркуш Євгеній 

09.09.18 Відкритий чемпіонат м. Києва 2 

17-18.11.18 Чемпіонат Європи серед кадетів, Дьєр, Угорщина 3 

19.02.19 Чемпіонат України, Суми  2 

26-27.03.19 Чемпіонат України, Дніпро 5 

23-25.04.19 Фінальні змагання ХІV Літньої універсіади України з дзюдо, 

Харків 

5 

Мишалов Сергій 

09.09.18 Відкритий чемпіонат м. Києва 1 

10-12.10.18 Чемпіонат України, Харків  2 

19.02.19 Чемпіонат України, Суми 9 

26-27.03.19 Чемпіонат України, Дніпро 3 

23-25.04.19 Фінальні змагання ХІV Літньої універсіади України з дзюдо, 

Харків 

3 

Гасюк Леонід 

09.09.18 Відкритий чемпіонат м. Києва 1 

10-12.10.18 Чемпіонат України, Харків  5 

2-4.11.18 Чемпіонат Європи, Дьєр, Угорщина 17 

Хрящевська Ірина 

13-15.09.18 Чемпіонат Європи, , Софія, Болгарія 7 

19.02.19 Чемпіонат України, Суми 2 

26-27.03.19 Чемпіонат України, Дніпро 1 

23-25.04.19 Фінальні змагання ХІV Літньої універсіади України з дзюдо, 

Харків 

2 

Лесюк Артем 

18-23.09.18 Чемпіонат світу, , Баку, Азербайджан  13 

10-12.10.18 Чемпіонат України, Харків 1 

25-28.10.18 Grand-Slam, Абу-Дабі, ОАЕ 9 

15-18.11.18 Grand-Prix, Гаага, Голландія 5 

20-27.11.18 Grand-Slam, Осака, Японія 17 

25-27.01.19 Grand-Prix, Тель-Авів ,Ізраїль 17 

09-10.02.19 Grand-Slam, Париж, Франція 17 

8-10.03.19 Grand-Prix, Марракеш, Марокко 2 

28-29.03.19 Grand-Prix, Тбілісі, Грузія 5 

5-7.04.19 Grand-Prix, Анталія, Туреччина 5 

10-12.05.19 Grand-Slam, Баку, Азербайджан 17 

Рудич Вікторія 

10-12.10.18 Чемпіонат України, Харків  7 

17-18.11.18 Чемпіонат Європи серед кадетів, Дьєр, Угорщина 7 

19.02.19 Чемпіонат України, Суми 11 

23-25.04.19 Фінальні змагання ХІV Літньої універсіади України з дзюдо, 

Харків 

3 

Семикрас Святослав 

10-14.11.18 Кубок світу, Стамбул, Туреччина 1 

18.11.18 Кубок України, Харків 1, АВС 2 

10-14.01.19 Кубок Європи, Будапешт, Угорщина 1 
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26-27.02.19 Чемпіонат України, Луцьк 1 

14-18.03.19 WEST-VIRU OPEN, Раквере, Естонія 2 

21-26.03.19 USA OPEN, Лос-Анджелес 1 

Наверіані Сандро 

17-18.11.18 Чемпіонат Європи серед кадетів, Дьєр, Угорщина 5 

23-25.04.19 Фінальні змагання ХІV Літньої універсіади України з дзюдо, 

Харків 

11 

Горецький Іван-Сергій 

25-26.05.18 Фінальні змагання ХІV Літньої універсіади України з дзюдо, 

Харків 

10 

 

Тренер Шишкін О. П.  

Штефанеса Едуард 

31.08-01.09.18 Всеукраїнський турнір, Кременчуг 1 

09.09.18 Відкритий чемпіонат м. Києва 2 

10-12.10.18 Чемпіонат України, Харків 5 

27-28.10.18 LVIV JUDO OPEN-2018 1 

23-25.11.18 Міжнародний турнір, Вроцлав, Польща 7 

19.02.19 Чемпіонат України, Суми 5 

26-27.03.19 Чемпіонат України, Дніпро 5 

Береза Христина 

7-9.09.18 Poland Open, Варшава 9 

20-28.10.18 Чемпіонат світу, Будапешт, Угорщина 17 

15-18.11.18 Чемпіонат світу, Бухарест, Румунія 3 

19.01.19 Чемпіонат України, Хмельницький 2 

7-8.02.19 ХХII Міжнародний турнір з вільної боротьби U-23 “PETKO 

SIRAKOV-IVAN ILIEV”, Благоєвград, Болгарія 

1 

04-10.03.19 Чемпіонат Європи, Нові Сад, Сербія 2 

10-12.05.19 Міжнародний Київський турнір 2 

Семков Станіслав 

09.09.18 Відкритий чемпіонат м. Києва 1 

10-12.10.18 Чемпіонат України, Харків 7 

Кусяк Іван 

13-16.09.18 Гран-Прі О. Медведя, Мінськ, Білорусь 17 

11-24.10.18 Чемпіонат світу, , Будапешт, Угорщина  15 

30.11.-02.12.18 Чемпіонат України, Бровари 3 

Лавренчук Анастасія 

21-23.09.18 Прем'єрний турнір, Бейрут, Ліван 1 

9-10.11.18 Турнір Кулика, Херсон 1 

29-30.11.18 Кубок України, Бровари 2 

19.01.19 Чемпіонат України, Хмельницький 1 

7-8.02.19 ХХII Міжнародний турнір з вільної боротьби U-23 “PETKO 

SIRAKOV-IVAN ILIEV”, Благоєвград, Болгарія 

3 

04-10.03.19 Чемпіонат Європи, Нові Сад, Сербія 9 

26-29.03.19 Чемпіонат України, Харків 1 

Радулов Семен 

04-08.10.18 Чемпіонат світу з пляжної боротьби, Стамбул, Туреччина 2 

30.11.-02.12.18 Чемпіонат України, Бровари 1 

Храмов Євгеній 

10-12.10.18 Чемпіонат України, Харків 5 

Расуєв Рустам 

1-2.11.18 Міжнародний турнір «Тернове поле», Тернопіль 1 

30.11.-02.12.18 Чемпіонат України, Бровари 5 

16-18.02.19 Міжнародний турнір Саакяна, Харків 1 
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10-12.05.19 Міжнародний Київський турнір 3 

 

 

 

Тренер Шишкін О. П. (Вільна боротьба) 

 
Білодід Дар'я 

18-23.09.18 Чемпіонат світу, Баку, Азербайджан  1 

17-21.10.18 Чемпіонат світу, Нассау, Багамські острова  1 

28-29.03.19 Grand-Prix, Тбілісі, Грузія 2 

Лисак Ангеліна 

17-23.09.18 Чемпіонат світу серед юніорів, Трнава, Словаччина  13 

19.01.19 Чемпіонат України, Хмельницький 1 

7-8.02.19 ХХII Міжнародний турнір з вільної боротьби U-23 “PETKO 

SIRAKOV-IVAN ILIEV”, Благоєвград, Болгарія 

1 

04-10.03.19 Чемпіонат Європи, Нові Сад, Сербія 2 

8-14.04.19 Чемпіонат Європи, Бухарест, Румунія 5 

10-12.05.19 Міжнародний Київський турнір 2 

Лю Максим 

15-16.09.18 Командний чемпіонат України, Миколаїв 1 

26-29.10.18 CUP Turkey, Стамбул 2 

8-9.12.18 Міжнародний турнір, Ільмайокі, Фінляндія 5 

27.01.19 XXIV міжнародний турнір з греко-римської боротьби, 

Запоріжжя 

3 

Кіт Тетяна 

7-9.09.18 Poland Open, Варшава 2 

20-28.10.18 Чемпіонат світу, Будапешт, Угорщина 17 

29-30.11.18 Кубок України, Бровари 2 

22-23.12.18 Всеукраїнський турнір  

В. Стадника, Львів 

1 

Горішна Лілія 

29-30.11.18 Кубок України, Бровари 1 

19.01.19 Чемпіонат України, Хмельницький 1 

28.02-03.03.19 Міжнародний турнір Dan Kolov - Nikola Petrov, Русе, Болгарія 7 

8-14.04.19 Чемпіонат Європи, Бухарест, Румунія 2 

Бабенко Олексій 

13-15.09.18 Чемпіонат Європи, Софія, Болгарія  17 

10-12.10.18 Чемпіонат України, Харків 15 

19.02.19 Чемпіонат України, Суми 9 

23-25.04.19 Фінальні змагання ХІV Літньої універсіади України з дзюдо, 

Харків 

5 

Горіславський Юрій 

23-25.04.19 Фінальні змагання ХІV Літньої універсіади України з дзюдо, 

Харків 

5 

Панчук Максим 

28-29.09.18 Чемпіонат України, Хмельницький  2 

30-31.03.19 Чемпіонат України, Львів 1 

Мамедов Фарід 

31.08-01.09.18 Всеукраїнський турнір, Кременчуг 14 

09.09.18 Відкритий чемпіонат м. Києва,  3 

10-12.10.18 Чемпіонат України, Харків  13 

19.02.19 Чемпіонат України, Суми 7 

23-25.04.19 Фінальні змагання ХІV Літньої універсіади України з дзюдо, 

Харків 

7 
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Тренер Стасюк В. А.  Футбол (Жінки) 
 

Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто місце 

29-31.03.19 «Єдність-ШВСМ» 

Вегерич Надія 

Відкритий чемпіонат серед команд вищої ліги  

Могильова (Білорусь) 

1 

Сезон  

2018-2019 р. 
«Єдність-ШВСМ» 

Вегерич Надія Сергіївна 

Вища ліга чемпіонату України з футболу (Жінки)  

Чемпіонат 

триває 

Сезон  

2018-2019 р. 
Вища ліга чемпіонату України з футболу (Жінки)  
Косік Марина Олександрівна 

Ятрань-Берестівець-Уманьферммаш Умань 

Чемпіонат 

триває 

13-16.05.19 Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Олійник Уляна Володимирівна  

Косік Марина Олександрівна  

Жогел Анастасія Леонідівна  

Малець Вікторія Вікторівна  

Гончар Христина Геннадіївна  

Петровська Анастасія Леонідівна  

Слободянюк Юлія Олександрівна  

Атаманюк Анастасія Миколаївна  

Тополюк Єлизавета Миколаївна  

Вегерич Надія Сергіївна  

Голованчук Каріна Віталіївна  

Варик Віта Петрівна  

Лісінська Юлія Олександрівна  

Балух Мар’яна Миколаївна  

Бик Ярослава Русланівна  

Тимощук Марина Ігорівна  

Городинська Ганна Миколаївна  

Подольська Наталія Сергіївна  

Фінальні змагання XIV літньої Універсіади 

України з футболу (жінки)  м. Харків 

3 

03-05.12.18 Збірна Хмельницької обл. 

Жогел Анастасія Леонідівна – FK1-B17  

 Малець Вікторія Вікторівна – FK1-B17  

Відкритий чемпіонат обл. з футзалу м. 

Хмельницький 

1 

17-18.02.19 Збірна Хмельницької обл.. 

Жогел Анастасія Леонідівна – FK1-B17  

Чемпіонат України зональні змагання з  

футзалу  м. Луцьк 

1 

 

 

Тренер Стасюк В. А. (Велоспорт) 
 

Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, 

місто 

Місце 

Гусельникова Еліна 
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14-20.02.2019 

 

 

15-20.05.2019 

 

1. Відкритий чемпіонат України в м. 

Києві 

 

2. Чемпіонат України з треку в м. 

Києві. 

 

 

2 місце в командній гонці серед жінок 

3 місце в груповій гонці «Медісон серед 

жінок» 

2 місце в командній гонці на час серед 

жінок до 23 р. 

3 місце в гонці «Медісон» серед жінок 

Пархомюк Вікторія 

22-24.03.2019 

 

 

 

28-31.03.2019 

 

 

 

6-9.04.2019 

 

 

10-14.04.2019 

 

 

 

 

 

11-12.05.2019 

 

 

16-19.05.2019 

1. Командний чемпіонат України в 

багатоденній гонці на шосе 

 

2. Чемпіонат України з 

маунтенбайку (І тур) в м. Ужгород 

 

3. Чемпіонат України з 

маунтенбайку (І тур) в м. Ужгород 

 

4. Кубок України з багатоденної 

гонки серед жінок в м. Одеса 

Чемпіонат України (І тур) з гонки 

крітеріум в м. Одеса 

 

 

5. Кубок Польщі 

 

 

6. Чемпіонат України з МТБ в м. 

Рівне 

22.03. – 1 місце в особистому заліку 

2 місце в командному заліку 

23.03. – 1 місце в особистому заліку 

2 місце в командному заліку 

29.03. – 5 місце в індивідуальній гонці на 

час 

30.03. – 2 місце в парній гонці 

31.03. – 5 місце на крос-кантрі 

07.04. – 3 місце в гонці вгору 

08.04. – 4 місце в естафетній гонці 

09.04. – 4 місце в гонці крос-кантрі 

11.04. – 9 місце в індивідуальній гонці на 

час (жінки) 

12.04. – 6 місце в груповій гонці (жінки) 

13.04. – 6 місце в груповій гонці (жінки) 

14.04. – 1 місце в гонці крітеріум (юніорки) 

1 місце в груповій гонці серед жінок, 

юніорок 

4 місце в індивідуальній гонці на час 

1 місце в парній гонці 

1 місце на шорт-треку 

1 місце в кросс-кантрі 

Лазурко Ірина 

14-20.02.2019 

 

 

 

 

23-24. 03.2019 

 

 

 

 

17-20.04.2019 

 

 

22-26.04.2019 

 

 

 

 

16-19.05.2019 

1. Відкритий зимовий чемпіонат 

України з велосипедного спорту 

(трек) в м. Львів 

 

2. Відкритий командний чемпіонат 

України в багатоденній гонці з 

велосипедного спорту (шосе) в м. 

Ужгород 

3. Відкритий Кубок України з 

багатоденної гонки в м. Біла Церква 

3. Весняний чемпіонат України з 

велосипедного спорту (трек) в м. 

Львів 

 

 

4. Весняний чемпіонат України з 

велосипедного спорту (трек) в м. 

Київ 

2 місце в командній гонці 

3 місце в командному спринті 

6 місце в гонці скреч 

4 місце в гонці з вибуттям 

3 місце в гонці «Медісон» 

4 місце в командному заліку 

 

 

 

 

6 місце в індивідуальній гонці на час 

7 місце в груповій гонці 

6 місце в груповій гонці 

3 місце в командній гонці 

4 місце в гонці скреч 

3 місце в гонці «Темпо» 

4 місце в груповій гонці 

3 місце в командному спринті 

2 місце в командній гонці на час 

2 місце в гонці «Медісон» 

3 місце в гонці «Темпо» 

3 місце в груповій гонці 

3 місце в гонці «Омніум» 

Беляк Дарина 

14-20.02.2019 

 

1. Відкритий зимовий чемпіонат 

України з велосипедного спорту 

2 місце в командній гонці 

8 місце в груповій гонці 
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23-24. 03.2019 

 

 

 

 

16-19.05.2019 

(трек) в м. Львів 

 

2. Відкритий командний чемпіонат 

України в багатоденній гонці з 

велосипедного спорту (шосе) в м. 

Ужгород 

3. Весняний чемпіонат України з 

велосипедного спорту (трек) в м. 

Київ 

9 місце у спринті 

7 місце в командному спринті 

4 місце в гонці «Медісон» 

4 місце в командному заліку 

 

 

 

 

2 місце в командній гонці на час 

6 місце в командному спринті 

4 місце в гонці «Медісон» 

Лазурко Вікторія 

14-20.02.2019 

 

 

 

23-24. 03.2019 

 

 

 

 

16-19.05.2019 

1. Відкритий зимовий чемпіонат 

України з велосипедного спорту 

(трек) в м. Львів 

2. Відкритий командний чемпіонат 

України в багатоденній гонці з 

велосипедного спорту (шосе) в м. 

Ужгород 

3. Весняний чемпіонат України з 

велосипедного спорту (трек) в м. 

Київ 

4 місце в командній гонці 

4 місце в гонці «Медісон» 

8 місце в гонці спринт 

 

4 місце в командному заліку 

 

 

 

 

2 місце в командній гонці на час 

6 місце в командному спринті 

4 місце в гонці «Медісон» 

Терещенко Ян 

14-20.02.2019 

 

 

 

23-24. 03.2019 

 

 

 

 

17-20.04.2019 

 

 

16-19.05.2019 

1. Відкритий зимовий чемпіонат 

України з велосипедного спорту 

(трек) в м. Львів 

2. Відкритий командний чемпіонат 

України в багатоденній гонці з 

велосипедного спорту (шосе) в м. 

Ужгород 

3. Відкритий Кубок України з 

багатоденної гонки в м. Біла Церква 

1. Весняний чемпіонат України з 

велосипедного спорту (трек) в м. 

Київ 

8 місце в командній гонці на час 

11 місце в спринті 

9 місце в командному спринті 

 

9 місце в груповій гонці 

 

 

 

 

9 місце в груповій гонці 

 

5 місце в командній гонці на час 

5 місце в командному спринті 

5 місце в гонці «Медісон» 

8 місце в гонці «Спринт» 

9 місце в гонці «Омніум» 

 

Тренер Алєксєєв О.О. (Настільний теніс) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто місце 

Братейко Соломія Володимирівна 

27.02.-02.03. 

2019 

Чемпіонат України серед дорослих  

м. Чернігов. 

І-місце особисті змагання серед 

жінок, ІІ-місце парний жіночий 

розряд, ІІІ-місце змішаний парний 

розряд. 

Надольний Юрій Сергійович 

25-28.10.2018 Міжнародні студентські спортивні 

ігри (Польща) м. Вроцлав.  
 

І-місце командний чоловічий 

розряд, 

ІІ-місце особистий чоловічий 

розряд. 
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27.02.-02.03. 

2019  

Чемпіонат України серед дорослих 

м Чернігов.  

ІІІ-місце командні змагання серед 

чоловіків. 

Налісніковська Олена Олександрівна 

20-23.11.2018 Чемпіонат України серед молоді 2018 

р. м. Чернігов.  

 

І-місце командні змагання серед 

дівчат, ІІІ-місце в особистому 

розряді серед дівчат, І-місце парні 

змагання серед дівчат. 

27.02.-02.03. 

2019 

Чемпіонат України серед дорослих 

м Чернігов.  

 

ІІІ-місце командний жіночий 

розряд. 

09-13.05. 2019  ХІV-літня Універсіада України 2019 

року. м. Чернігов. 

 

І-місце командні змагання серед 

жінок, І-місце парні змагання 

серед жінок, ІІ-місце особисті 

змагання серед жінок, ІІІ-місце 

змішаний парний розряд. 

Підлипна Ірина Ігорівна 

26-28.10.2018 І-й тур клубного чемпіонату України з 

настільного тенісу «Суперліга сезону 

2018-2019» м. Чернігов.  

ІІ-місце командний жіночий 

розряд. 

06-09.12.2018 ІІ-й тур клубного чемпіонату України 

з настільного тенісу «Суперліга сезону 

2018-2019» м. Суми.  

ІІІ-місце командний жіночий 

розряд. 

01-04.05.2019 Фінальний тур клубного чемпіонату 

України з настільного тенісу 

«Суперліга сезону 2018-2019» 

м. Суми.  

ІІ-місце командний жіночий 

розряд. 

Гуд Вероніка Костянтинівна 

12-16.09. 2018. Світовий тур ITTF серед юніорів і 

кадетів  (Хорватія) м. Вараждин.  

 

ІІІ-місце командний жіночий 

розряд серед юніорів. 

26-28.10.2018 І-й тур клубного чемпіонату України з 

настільного тенісу «Суперліга сезону 

2018-2019» м. Чернігов.  

ІІ-місце командний жіночий 

розряд. 

27.02.-

02.03.2019 

Чемпіонат України серед дорослих  

м. Чернігів.  

 

І-місце командний жіночий 

розряд, ІІ-місце парний жіночий 

розряд. 

04-07.04.2019 Чемпіонат України серед юніорів U-

18. м. Запоріжжя. І-місце командний 

жіночий розряд, 

І-місце парний жіночий розряд. 

 

01-04.05.2019 Фінальний тур клубного чемпіонату 

України з настільного тенісу 

«Суперліга сезону 2018-2019» 

м. Суми.  

ІІ-місце командний жіночий 

розряд. 

09-3.05.2019 ХІV-літня Універсіада України 2019 

року. м. Чернігів. 

 

І-місце командні змагання серед 

жінок, І-місце парні змагання 

серед жінок, І-місце особисті 

змагання серед жінок, І-місце 

змішаний парний розряд. 

Лушніков Володимир Ярославович 

26-28.10.2018 І-й тур клубного чемпіонату України з 

настільного тенісу «Суперліга сезону 

2018-2019» м. Чернігів.  

ІІ-місце командний чоловічий 

розряд. 
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20-23.11.2018 Чемпіонат України серед молоді 2018 

р. м. Чернігів. 

 

І-місце парні змагання серед 

юнаків, І-місце змішані парні 

змагання, ІІ-місце командні 

змагання серед юнаків. 

29.11-

02.12.2018 

ІІ-й тур клубного чемпіонату України 

з настільного тенісу «Суперліга сезону 

2018-2019» м. Чернігів. 

ІІ-місце командний чоловічий 

розряд. 

12-15.12.2018 Кубок України 2018 р. 

м. Запоріжжя.  

 

І-місце командний чоловічий 

розряд, ІІ-місце особистий 

чоловічий розряд. 

27.02.-

02.03.2019 

Чемпіонат України серед дорослих  

м Чернігов.  

І-місце командні змагання серед 

чоловіків. 

04-07.04.2019 Чемпіонат України серед юніорів U-

18. м. Запоріжжя.  

І-місце особистий чоловічий 

розряд, І-місце командний 

чоловічий розряд, 

І-місце парний чоловічий розряд. 

09-13.05.2019 ХІV-літня Універсіада України 2019 

року. м. Чернігов. 

 

І-місце командні змагання серед 

чоловіків, І-місце парні змагання 

серед чоловіків, ІІІ-місце змішаний 

парний розряд. 

Лімонов Антон Сергійович 

20-23.11.2018 Чемпіонат України серед молоді 2018 

р. м. Чернігів.  

 

І-місце парні змагання серед 

юнаків, І-місце командні змагання 

серед юнаків. 

04-07.04.2019 Чемпіонат України серед юніорів U-

18. м. Запоріжжя.  

І-місце командний чоловічий 

розряд, 

І-місце парний чоловічий розряд, 

ІІІ-місце особистий чоловічий 

розряд. 

09-13.05.2019 ХІV-літня Універсіада України 2019 

року. м. Чернігів. 

розряд. 

І-місце командні змагання серед 

чоловіків, І-місце парні змагання 

серед чоловіків, І-місце особисті 

змагання серед чоловіків, І-місце 

змішаний парний 

 

Тренер Мазур В. Й. (Вільна Боротьба) 

 
Рудов Владислав 

30.09 - 01.10. 2018 

р. 

Чемпіонат України з боротьби кураш (серед юніорів),  

м. Хмельницький 

1 

3-4.11.2018 р. Молодіжний Кубок України з регбіліг 2018, м. Львів 1 

16-17.05.2019 р. Відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби,  

м. Хмельницький 

2 

22-23. 05.  

2019 р. 

ХІV літня Універсіада з регбі-7, м. Одеса 2 

Сулятицький Станіслав 

30.09 - 01.10.  

2018 р. 

Чемпіонат України з боротьби кураш (серед юніорів), 

м. Хмельницький 

1 

28.09 - 29.09. 

2018 р. 

Чемпіонат України з боротьби кураш (серед дорослих),  

м. Хмельницький 

2 

20-21.10. 2018 р. Відкритий кубок Львівської області з рукопаш гопаку,  

м. Львів 

1 

Колосова Ганна 
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30.09 - 01.10. 

2018 р. 

Чемпіонат України з боротьби кураш (серед юніорів) в АБС вазі, м. 

Хмельницький 

1 

30.09 - 01.10. 

2018 р. 

Чемпіонат України з боротьби кураш (серед юніорів) у вазі +70 кг, 

м. Хмельницький 

2 

28.09 - 29.09. 

2018 р. 

Чемпіонат України з боротьби кураш (серед дорослих) у АБС вазі., 

м. Хмельницький  

1 

28.09 - 29.09. 

2018 р.  

Чемпіонат України з боротьби кураш (серед дорослих) у вазі 78 кг., 

м. Хмельницький 

2 

25-28. 02. 

2019 р. 

Чемпіонат України з сумо серед дорослих, молоді та юніорів (ІІІ-IV 

ранг), м. Луцьк 

3 

30.03.2019 р. Чемпіонат України з боротьби на поясах «Алиш» серед дорослих та 

юніорів, м. Львів 

2 

24.04. 2019 р. ХІV літня Універсіада з дзюдо, м. Харків 7 

Петруньков Олександр 

28.09 - 29.09. 2018 

р. 

Чемпіонат України з боротьби кураш (серед дорослих),  

м. Хмельницький 

1 

Юзюк Юлія 

28.09 - 29.09. 2018 

р. 

Чемпіонат України з боротьби кураш (серед дорослих) у вазі +78 

кг., м. Хмельницький  

2 

28.09 - 29.09. 2018 

р. 

Чемпіонат України з боротьби кураш (серед дорослих)  у АБС вазі., 

м. Хмельницький  

3 

Лутанюк Олег 

30.03.2019 р. Чемпіонат України з боротьби на поясах «Алиш» серед дорослих та 

юніорів, м. Львів 

5 

 

Тренер Гуска М. Б. (Боротьба самбо) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто місце 

30.09-01.10. 

2018 р. 

Гремячев Мирослав Олегович 

Снєгов Олександр Сергійович 

Вострєнков Сергій Володимирович 

 

Чемпіонат України з боротьби кураш серед 

юніорів та юніорок        м. Хмельницький 

1 

3 

3 

30.09-01.10. 

2018 р. 

Гремячев Мирослав Олегович 

Снєгов Олександр Сергійович 

Вострєнков Сергій Володимирович 

 

Чемпіонат України з боротьби кураш,  

м. Хмельницький 

1 

3 

3 

22-24.04.  

2019 р. 

 

Гремячев Мирослав Олегович 

Жижанов Олексій Юрійович 

Чемпіонат Європи з боротьби кураш,  

м Солоніки, Греція 

3 

2 

25-27.12.  

2018 р. 

Кляпка Уляна Вікторівна  

Чемпіонат України з боротьби самбо 

м. Київ 

1 

21-25.02.  

2019 р. 

Кляпка Уляна Вікторівна  

Кубок світу з боротьби самбо 

5 

15-18. 03.  

2019 р. 

Кляпка Уляна Вікторівна  

Кубок України з боротьби самбо 

2 

23-25. 04. 

2019 р. 

Кляпка Уляна Вікторівна  

ХІV літня універсіада з дзюдо  м. Харків 

3 
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Тренер Авінов В.Л. (футбол, футзал (чоловіки)) 

 
Дата 

 

ПІБ спортсмена, назва змагань, місто 

 

місце 

Сезон 

2018-2019 року 
СК «Сокіл» м. Хмельницький 

Подлюк Артур Андрійович 

Футзал  

Екстра ліга 

4  

Сезон 

2018-2019 року 

СК «Сокіл» м. Хмельницький 

Кручек Богдан Олександрович 

Футзал  

Екстра ліга 

4  

Сезон 

2018-2019 року 
МФК « Кардинал» м. Рівне 

Рябоконь Віталій Володимирович 

Футзал 

Екстра ліга 

Груповий етап 

Сезон 

2018-2019 року 
«Динамо» м Кишинів 

Філь Сергій Якович  

Футзал 

Вища ліга Молдови 

 1 

Сезон 

2018-2019 року 
Чорноморець м. Одеса 

Хамелюк Владислав Русланович 

Футбол 

Прем’єр ліга України  

12  

Сезон 

2018-2019 року 
ФК «Поділля» м. Хмельницький 

Гресь Владислав Вікторович 

Футбол 

Друга ліга України 

9  

Сезон 

2018-2019 року 
СК «Сокіл» м. Хмельницький 

м. Хмельницький 

Хамдамов Андрій Алімович 

Футзал 

м. Хмельницький 

1  

Сезон 

2018-2019 року 
ФК «Олександрія» м. Олександрія 

Назарик Андрій Іваноич 

Футбол. 

3  

Сезон 

2018-2019 року 
Кам’янець – Подільський національний  

університет ім. Івана Огієнка 

Соловей Богдан Вадимович 

Гресь Владислав Вікторович 

Тимчук Андрій Володимирович 

Сосніцький Артем Миколайович 

Сахнюк Валентин Юрійови  

Штельмах Ілля Миколайович 

Козак Владислав Ігорович 

Паур Сергій Сергійович 

Гончар Ігор Михайлович 

Гурняк Артем Сергійович 

Хамелюк Владислав Русланович 

Назарик Андрій Іванович 

Хамдамов Андрій Алімович 

2  
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Подлюк Артур Андрійович 

Соколюк Андрій Вікторович 

Штокало Григорій Костянтинович 

Постоловський Андрій Віталійович 

Пищаль Вадим Олександрович 

ІV літня Всеукраїнська Універсіада України 

фінал (зональні змагання). 

Сезон 

2018-2019 року 
Кам’янець – Подільський національний  

університет ім. Івана Огієнка 

Соловей Богдан Вадимович 

Гресь Владислав Вікторович 

Тимчук Андрій Володимирович 

Сосніцький Артем Миколайович 

Сахнюк Валентин Юрійови  

Штельмах Ілля Миколайович 

Козак Владислав Ігорович 

Паур Сергій Сергійович 

Гончар Ігор Михайлович 

Гурняк Артем Сергійович 

Хамелюк Владислав Русланович 

Назарик Андрій Іванович 

Хамдамов Андрій Алімович 

Подлюк Артур Андрійович 

Соколюк Андрій Вікторович 

Штокало Григорій Костянтинович 

Постоловський Андрій Віталійович 

Пищаль Вадим Олександрович 

ІV літня Всеукраїнська Універсіада України 

фінал (фінальні змагання). 

2  

Сезон 

2018-2019 року 
Кам’янець – Подільського національного  

університету ім. Івана Огієнка 

Соловей Богдан Вадимович 

Гресь Владислав Вікторович 

Тимчук Андрій Володимирович 

Сосніцький Артем Миколайович 

Сахнюк Валентин Юрійови  

Штельмах Ілля Миколайович 

Козак Владислав Ігорович 

Паур Сергій Сергійович 

Гончар Ігор Михайлович 

Гурняк Артем Сергійович 

Хамелюк Владислав Русланович 

Назарик Андрій Іванович 

Хамдамов Андрій Алімович 

Подлюк Артур Андрійович 

Соколюк Андрій Вікторович 

Штокало Григорій Костянтинович 

Постоловський Андрій Віталійович 

Пищаль Вадим Олександрович 

Попіль Петро Іванович 

Чемпіонат України з футболу серед ЗВО 

сезону 2018-2019 

Груповий етап 
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Сезон 

2018-2019р.р 
«Фортеця» Кам’янець-Подільський 

національний  університет ім. Івана Огієнка 

Соловей Богдан Вадимович 

Гресь Владислав Вікторович 

Тимчук Андрій Володимирович 

Сосніцький Артем Миколайович 

Сахнюк Валентин Юрійови  

Штельмах Ілля Миколайович 

Козак Владислав Ігорович 

Паур Сергій Сергійович 

Гончар Ігор Михайлович 

Гурняк Артем Сергійович 

Хамелюк Владислав Русланович 

Назарик Андрій Іванович 

Хамдамов Андрій Алімович 

Подлюк Артур Андрійович 

Соколюк Андрій Вікторович 

Штокало Григорій Костянтинович 

Постоловський Андрій Віталійович 

Пищаль Вадим Олександрович 

Попіль Петро Іванович 

Чемпіонат Хмельницької області з футзалу. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фортеця»Кам’янець – Подільського 

національного  університету ім. Івана Огієнка 

Соловей Богдан Вадимович 

Тимчук Андрій Володимирович 

Сосніцький Артем Миколайович 

Сахнюк Валентин Юрійови  

Штельмах Ілля Миколайович 

Козак Владислав Ігорович 

Паур Сергій Сергійович 

Гончар Ігор Михайлович 

Гурняк Артем Сергійович 

Штокало Григорій Костянтинович 

Постоловський Андрій Віталійович 

Попіль Петро Іванович 

Чемпіонат Хмельницької області з футболу.  

5  

 

 

 

Тренер Козак Є. П. (Волейбол, чоловіки) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто Місце 

14-15.10.2018 К-ПНУ імені Івана Огієнка 

Наложний Олександр Геннадійович 

Патратій Вадим Володимирович 

Довгий Ілля Ігорович 

Мазенко Богдан Олександрович  

Краєвський Віктор Олександрович 

Руденко Сергій Володимирович 

Головень Олексій Геннадійович 

1 
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Полуян Тимофій Андірйович 

Лизанець Станіслав Іванович 

 м. Рівне І тур вищої “Студентської ліги” 

8-10.11. 2018 К-ПНУ імені Івана Огієнка 

Наложний Олександр Геннадійович 

Патратій Вадим Володимирович 

Довгий Ілля Ігорович 

Мазенко Богдан Олександрович 

Краєвський Віктор Олександрович 

Руденко Сергій Володимирович 

Головень Олексій Геннадійович 

Полуян Тимофій Андрійович 

Лизанець Станіслав Іванович 

Вієцький Дмитро Олександрович 

Зональні змагання ІV літньої всеукраїнської 

універсіади України, м. Київ 

1 

Сезон 

2018-2019 років 
ВК «Серце Поділля»  
Руденко Сергій Володимирович 

Патратій Вадим Володимирович 

Лизанець Станіслав Іванович 

Мазенко Богдан Олександрович  

 Чемпіонат України Суперліга м. Вінниця  

2 

 

 

 

 

 

Сезон 

2018-2019 років 

Краєвський Віктор Олександрович 

Довгий Ілля Ігорович 

Наложний Олександр Геннадійович 

Кубок України з волейболу 

Чемпіонат України вища ліга м. Одеса 

4 

4 

  

31.05-03.06.2019 Наложний Олександр Генадійович  

4 тур чемпіонату України з волейболу пляжного 

2019 р. серед чоловічих команд  

9  

Сезон 

2018-2019 років 
ВК«МХП» м. Вінниця  

Кучер Віталій Олегович,  

Чемпіонат України Суперліга 

Кубок України  

3 

3  

Сезон 

2018-2019 років 
ВК “Барком КАЖАНИ” 

Головень Олексій 

 Чемпіонат України Суперліга  

ВК “Барком Кажани” 

 Головень Олексій 

Суперкубок України 

Кубок України 

1 

1 

1 

Сезон 

2018-2019 років 
ВК«Серце Поділля» м.Вінниця 

Лизанець Станіслав Іванович 

Патратій Вадим Володимирович 

Руденко Сергій Володимирович 

Мазенко Богдан Олександрович  

Кубок України з волейболу 

2 

 

 

 

2019 Збірна України  
Плотницький Олег Юрійович 

Вієцький Дмитро Олександрович 

Полуян Тимофій Андрійович 

Чемпіонат Європи”Золота ліга” 

Змагання тривають 
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27-29.02.2019 К-ПНУ імені Івана Огієнка 

Наложний Олександр Геннадійович 

Патратій Вадим Володимирович 

Довгий Ілля Ігорович 

Мазенко Богдан Олександрович 

Краєвський Віктор Олександрович 

Руденко Сергій Володимирович 

Головень Олексій Геннадійович 

Полуян Тимофій Андрійович 

Лизанець Станіслав Іванович  

Чемпіонат України серед команд вищої 

«Студентської ліги» ІІ тур 

1 

Сезон 2018-2019 

10-12.05.2019 
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» фінал 

1 

 

17-21.05.2019 
м. Чернігів  

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  

ІV літня Всеукраїнська Універсіада України 

(фінал) 

1 

 

2018-2019 Чемпіон MEVZA (Середньоєвропейська 

першість) 

 Чемпіонат СЛОВЕНІЇ з волейболу 

Чемпіон КУБКУ СЛОВЕНІЇ з волейболу 

 Полуян Тимофій Андірйович 

ВК “ACH Volley Ljubljana” 

1 

 

1 

1 

2018-2019 Чемпіон Сербії з волейболу 

Вієцький Дмитро Олександрович 

ВК “OK Vojvodina” 

1 

 

 

Тренер Петров А. О. (Футбол, чоловіки) 
 

Дата 

 

ПІБ спортсмена, назва змагань, місто 

 

місце 
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2018 рік ФК «Замок» с. Панівці Чемпіонат району 

Пищаль Вадим Олександрович 

Шперчук Дмитро Анатолійович 

Середович Роман Русланович 

Лігун  Олександр Васильович 

Драпатий Ігор Сергійович 

Гафич Ростислав Анатолійович 

Вишневський Михайло Володимирович 

Ваврик Віталій Васильович 

Шевчук Артем Сергійович 

 

1 

 2018 рік ФК «Буревісник» Кубок Крупіцького 

Гермак Андрій Володимирович 

Тарасюк Едуард Ігорович 

Панчук Олег Іванович 

Тимчук Дмитро Олегович 

Карашівський Ігор Михайлович 

Шперчук Дмитро Анатолійович 

Юрков Вадим Миколайович 

Баран Артур Ігорович 

Іванський Андрій Леонідович 

Іванський Олексій Леонідович 

Драпатий Ігор Сергійович 

Косовський Віталій Богданович 

Гафич Ростислав Анатолійович 

Ільчишин Олександр Сергійович 

Середович Роман Русланович 

Вишневський Михайло Володимирович 

Шевчук Артем Сергійович 

Лігун  Олександр Васильович 

Ваврик Віталій Васильович 

Пищаль Вадим Олександрович 

Лупійчук Андрій Сергійович 

3 

2018 рік  «КПНУ імені Івана Огієнка»  

Студентська футбольна ліга України 

Пищаль Вадим Олександрович 

Шперчук Дмитро Анатолійович 

4 

2019 рік ФК «Буревісник»  

Кубок заслуженого тренера з футболу  

Петрова О.П. 

Гермак Андрій Володимирович 

Тарасюк Едуард Ігорович 

Панчук Олег Іванович 

Тимчук Дмитро Олегович 

Карашівський Ігор Михайлович 

Шперчук Дмитро Анатолійович 

Юрков Вадим Миколайович 

Баран Артур Ігорович 

Іванський Андрій Леонідович 

Іванський Олексій Леонідович 

Драпатий Ігор Сергійович 

Косовський Віталій Богданович 

Гафич Ростислав Анатолійович 

1 
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Ільчишин Олександр Сергійович 

Середович Роман Русланович 

Вишневський Михайло Володимирович 

Шевчук Артем Сергійович 

Лігун  Олександр Васильович 

Ваврик Віталій Васильович 

Пищаль Вадим Олександрович 

Лупійчук Андрій Сергійович 

2019 рік  «КПНУ ім.І Огієнка»  

ІV літня Всеукраїнська Універсіада України фінал 

(зональні змагання). 

Пищаль Вадим Олександрович 

2 

 

 

 

Тренер Одайник В. В. (Баскетбол, чоловіки) 

 

Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто Місце 

Сезон 2018-2019 Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Барложецький Роман Миколайович 

Ковальчук Іван Володимирович 

Федоряк Василь Олександрович 

Горпинчук Вадим Анатолійович 

Балакай  Михайло Євгенович 

Бабин Валентин Віталійович 

Яремій Роман Олегович 

Кшемінський Станіслав Валентинович 

Головатюк Олександр Михайлович 

Козак Борис Русланович 

Студентська баскетбольна ліга Хмельницької 

області  (студентська баскетбольна ліга України, в 

рамках обласної універсіади України). 

1 

Сезон 2018-2019 Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Барложецький Роман Миколайович 

Ковальчук Іван Володимирович 

Федоряк Василь Олександрович 

Горпинчук Вадим Анатолійович 

Балакай  Михайло Євгенович 

Бабин Валентин Віталійович 

Яремій Роман Олегович 

Кшемінський Станіслав Валентинович 

Головатюк Олександр Михайлович 

Козак Борис Русланович 

Студентська баскетбольна ліга України дивізіан 

Захід-2. Груповий етап ( в рамках літньої універсіади 

України). 

3 

Сезон 2018-2019 Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Федоряк Василь Олександрович Кращий нападник 
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дивізіону Захід-2. 

Сезон 2018-2019 Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка-1 

Федоряк Василь Олександрович 

Барложецький Роман Миколайович 

Яремій Роман Олегович 

Головатюк Олександр Михайлович 

Відбірковий етап кубку України з баскетболу 3х3 

серед студентських команд Хмельницької області. м. 

Хмельницьк. 

1 

Сезон 2018-2019 Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка-2 

Балакай  Михайло Євгенович 

Бабин Валентин Віталійович 

Ковальчук Іван Володимирович 

Козак Борис Русланович 

Відбірковий етап кубку України з баскетболу 3х3 

серед студентських команд Хмельницької області. м. 

Хмельницьк. 

2 

Сезон 2018-2019 Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка-1 

Федоряк Василь Олександрович 

Барложецький Роман Миколайович 

Яремій Роман Олегович 

Головатюк Олександр Михайлович 

Фінал дивізіону кубку України з баскетболу 3х3 

серед студентських команд м. Львів 

2 

Сезон 2018-2019 Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка-2 

Балакай  Михайло Євгенович 

Бабин Валентин Віталійович 

Ковальчук Іван Володимирович 

Козак Борис Русланович 

Фінал дивізіону кубку України з баскетболу 3х3 серед 

студентських команд м. Львів 

5 

Сезон 2018-2019 БК “ДіДіБао” м. Кам'янець-Подільський. 

Головатюк Олександр Михайлович 

Ковальчук Іван Володимирович 

Козак Борис Русланович 

Чемпіонат України з баскетболу I ліга. 

1 

Сезон 2018-2019 БК “Ужгород” м Ужгород. 

Яремій Роман Олегович 

Чемпіонат України з баскетболу I ліга. 

¼ 

Сезон 2018-2019 БК “StarLife” м. Чернівці. 

Бабин Валентин Віталійович 

Федоряк Василь Олександрович 

Чемпіонат України з баскетболу I ліга. 

¼ 

Сезон 2018-2019 БК “StarLife” м. Чернівці.  

Сезон 2018-2019 БК “Бродяги” м. Київ. ¼ 
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Федоряк Василь Олександрович 

Київська аматорська баскетбольна ліга. 

Сезон 2018-2019 БК “Бродяги” м. Київ. 

Федоряк Василь Олександрович 

Чемпіонат баскетболу України з баскетболу 3х3. 

¼ 

 

 

Тренер Мазур В. Й. (регбі -7) 

 
 

Дата 

 

ПІБ спортсмена, назва змагань, місто 

 

місце 

22-23 травня 

2019 
Збірна Хмельницької обл. 

Рудов Владислав  

Фінальні змагання ХІV літньої Універсіади з 

регбі-7.  

2 

 

 

- виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань: 

 

Гуска М. Б.: 

- чемпіонат України з боротьби кураш серед дорослих (м. Хмельницький, 

вересень-жовтень 2018 рік), головний суддя; 

- чемпіонат України з боротьби кураш серед юніорів (м. Хмельницький, 

вересень-жовтень 2018 рік), головний суддя; 

 - чемпіонат України з боротьби на поясах «Алиш» серед юніорів та 

дорослих (м. Львів, березень 2019 рік) головний секретар. 

 

Мазур В. Й. 

- чемпіонат України з боротьби кураш серед дорослих (м. Хмельницький, 

вересень-жовтень 2018 рік), головний секретар; 

- чемпіонат України з боротьби кураш серед юніорів (м. Хмельницький, 

вересень-жовтень 2018 рік), головний секретар. 

  

Козак Є. П. 

- чемпіонат України «Дитяча ліга» серед дівчат 2005 р. н. і молодші 

(м. Чернівці, 21-24.03.2019 р.), технічний делегат; 

- фінал чемпіонату України «Дитяча ліга» серед дівчат 2005 р. н. і молодші 

(м. Тернопіль, 17-21.04.2019 р.), технічний делегат. 
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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 

 

Студент 3-го курсу спеціальності 017 Фізична культура і спорт Попіль П. І. 

брав участь у ІІ етапі Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук, підготували наукову роботу з 

теми: «Управління процесом підготовки юних футболістів засобами 

педагогічного контролю» Керівником зазначеної роботи був Петров А. О., 

викладач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат педагогічних наук. 

 

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

виконуваних досліджень 

 

В 2018-2019 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 збільшили обсяг публікацій у фахових виданнях на 90% (5 – 

публікацій у 2018-2019 н.р., в минулому році – 1 публікація), що стосується  

видань, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних  (Scopus, 

Web of Science та видань які мають індекс Dooi та ін.) зменшились на 45 % (з 13 

до 7 публікацій), під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри 

здобувачами вищої освіти були подані до друку 15 статей в минулому році 24 

статті (менше на 40 %). 

Також у навчальному році на кафедрі розробляються 6 колективних 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 роботи, друкують статті, виступають з результатами 

наукових досліджень на конференціях різного рівня. 

 

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 2018-2019 навчальному році викладачами кафедри спорту і спортивних 

ігор подано до друку та опубліковано 47 статей, з них:  5 – у  фахових виданнях; 

7 − публікацій у журналах які індексуються у міжнародних наукометричних 
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базах даних (Scopus, Web of Science та ін.), 34 – інші наукові видання; 1 – 

монографія; 2 − навчально-методичних посібники; 1 − метод. рекомендації. 

1. Козак Є. П. Особливості формування готовності старшокласників до 

військової служби та захисту Вітчизни. Науковий часопис. Серія 15. Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ:   

Видавництво    НПУ   імені М. П. Драгоманова, 2019. Випуск 4(112)19.  

2. Гуска М. Б. Функціональний статус дівчаток із різними соматотипами 

під час навчання в основній школі. Вісник Прикарпатського університету. 

Фізична культура. 2019. Випуск 31. С. 49-55. 

3. Гуска М. Б. Морфологічний статус дівчаток із церебральним паралічем 

та без порушень розвитку в 7-10 років. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-

педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. 

наукових праць  [за ред. О. В. Тимошенка].  Київ: Видавництво НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2019. Випуск 5 (113)19. С. 109-113.  

4. Гуска М. Б. Стан мотиваційної готовності дівчат – майбутніх офіцерів-

прикордонників до фізичного саморозвитку наприкінці навчання в академії. 

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць [за ред. О. В. 

Тимошенка]. Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Випуск 5 

(113)19. С. 293-298.  

5. Стасюк І. І. Аналіз динаміки сформованості мотиваційного компоненту 

готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти 

молодших школярів. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична 

культура. 2019. С. 19-26. 

2. Публікації у журналах які індексуються у міжнародних наукометричних 

базах даних (Scopus, Webometrics та ін.) та Вісник – 7 статей. 

1. Zubal M. Raytarovska I. «Statistical interconnections between the increment 

of 7-8-year-old boys' physical qualities of different somatotypes». (Вісник) 

2. Прозар М. В., Стасюк І. І., Петров А. О.Зміна показників загальної та 

спеціальної фізичної підготовки юних борців вільного стилю груп попередньої 

базової підготовки 1-го року навчання впродовж річного циклу підготовки в 

ДЮСШ. (Вісник). 

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

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

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

Physical Education and Sport, (JPES), 19(44), Art. 276. 2019. P. 293-298. 

4. Алєксєєв О. О. «Особистісний підхід як основа в підготовці майбутніх 

учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями».             

(Вісник). 
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5. Стасюк І. І. «Аналіз динаміки сформованості когнітивного компоненту 

готовності майбутніх учителів фізичної культури  до олімпійської освіти 

молодших школярів». (Вісник). 

6. Stasiuk I. I. Psychophysiological factors of special working capacity in 

contact command game kinds of sports (rugby On an example). Research Journal of 

Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences, 9(5), 2018, P. 665-679. Web of 

Science.  

7. Stasiuk I. I. 5th SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences 

on SOCIAL SCIENCES and ARTS SGEM 2018, 26 August-01 September, 2018, 

Bulgaria. Vol. 18 (3.3). P. 517 – 524. (закордонне видання (можливо потрапить у 

Web of Science).  

3. Інші видання: − 34 статті: 

Збірник наукових праць за наслідками ХІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Формування здорового 

способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» − 14 

статей: 

1. Прозар М. В., Лісенчук Г. А. Загальна характеристика навчальної 

програми з фізичної куьтури для закладів загальної середньої освіти 5-9 класів 

у вивченні варіативного модуля «настільний теніс»: збірник наукових праць. 

Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді 

засобами освіти. 2019. Випуск 8. С. 125-130. 

2. Зубаль М. В. Шляхи формування мотивації населення до фізкультурно-

оздоровчої діяльності: збірник наукових праць. Формування здорового способу 

життя студентської та учнівської молоді засобами освіти. 2019. Випуск 8. С. 57-

60. 

3. Алєксєєв О. О. Історичні аспекти становлення та розвитку фізичної 

культури: збірник наукових праць. Формування здорового способу життя 

студентської та учнівської молоді засобами освіти. 2019. Випуск 8. С. 13-16. 

4. Біла М. Р. Теоретичні аспекти організації фізичного виховання студентів у 

закладах вищої освіти: збірник наукових праць. Формування здорового способу 

життя студентської та учнівської молоді засобами освіти. 2019. Випуск 8. С. 17-

21. 

5. Гуска М. Б., Гуска М. В., Мазур В. Й. Вплив сексуальних відносин на 

результати спортсменів у змагальній діяльності: збірник наукових праць. 

Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді 

засобами освіти. 2019. Випуск 8. С. 31-34. 

6. Мазур В. Й., Гуска М. Б. Вплив спеціальних вправ на розвиток 

координаційних здібностей дошкільнят 3-6 років: збірник наукових праць. 

Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді 

засобами освіти. 2019. Випуск 8. С. 101-108. 

7. Козак Є. П. Категорії «ставлення» як компонент ціннісного ставлення до 

фізичної культури: збірник наукових праць. Формування здорового способу 

життя студентської та учнівської молоді засобами освіти. 2019. Випуск 8. С. 87-

89. 
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8. Райтаровська І. В., Нестеряк Л. В., Остапів А. В. Оцінювання фізичної 

підготовленості школярів Борщівської об’єднаної територіальної громади: 

збірник наукових праць. Формування здорового способу життя студентської та 

учнівської молоді засобами освіти. 2019. Випуск 8. С. 130-133. 

9. Чистякова М. О., Шишкін О. П. Медико-біологічні основи спортивної 

підготовки жінок : збірник наукових праць. Формування здорового способу 

життя студентської та учнівської молоді засобами освіти. 2019. Випуск 8. С. 181-

184. 

10. Петров А. О., Стасюк В. А. Проблема підготовки майбутніх педагогів до 

застосування здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності: 

збірник наукових праць. Формування здорового способу життя студентської та 

учнівської молоді засобами освіти. 2019. Випуск 8. С. 116-122. 

11. Авінов В. Л. Аналіз травматизму у футболі: збірник наукових праць. 

Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді 

засобами освіти. 2019. Випуск 8. С. 9-12. 

12. Стасюк В. А., Петров А. О. Теоретичні основи формування здорового 

способу життя старшокласників: збірник наукових праць. Формування здорового 

способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти. 2019. 

Випуск 8. С. 152-157. 

13. Стасюк І.І., Воронецький В. Б., Іваськов О. Б. Використання ігор для  

запобігання шкідливим звичкам серед молоді: збірник наукових праць. 

Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді 

засобами освіти. 2019. Випуск 8. С. 157-162. 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського, 2019. 

1. Стасюк В. А. Побудова тренувального процессу  кваліфікованих 

футболістів на спеціальнопідготовчому етапі першого підготовчого періоду.  

Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2019. 

Козак Є. П. Використання вправ ЛФК і профілактика Євмінова для 

розвитку статичної витривалості м’язів з метою профілактики та корекції 

порушень постави у школярів. Біологічні дослідження – 2019. Збірник наукових 

праць. Житомир: «Полісся», 2019. 436 с.  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний 

коледж  

1. Алєксєєв О. О. Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури до формування здорового способу життя підлітків в умовах 

інклюзивної освіти. Вектор Поділля: наук. журнал, 2018. Випуск 1. С. 151-162. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

(Тернопіль,2018)  

1. Алєксєєв О. О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної 

культури на засадах людиноцентризму у контексті збереження здоров’я 

учнівської молоді. Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний 

та зарубіжний контекст: 12-13 жовтня 2018 р.). 2018. С. 8-9.  

2. Алєксєєв О. О. Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури на засадах компетентнісного підходу. 
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Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці майбутніх фахівців 

медичної галузі: матеріали регіон. науково-практ. конф. (Тернопіль, 11-12 

груд. 2018 р.). 2018. С. 8-9.  

Матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції (Переяслав-

Хмельницький, 2019) 

1. Алєксєєв О. О. Актуальність професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до індивідуальної роботи з учнями в напрямі 

здоров’язбереження. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації. 2019. Випуск 44. С. 110-112. 

Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками 

НДР у 2018 році – 9 статей. 

1. Теоретичні основи екстремального туризму. 

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

2. Методика навчання техніко-тактичним діям юних борців у групах 

базової підготовки ДЮСШ. 

Мазур В. Й., викладач. 

3. Теоретичне дослідження особливостей особистості юних спортсменів 

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

4. Футбол як засіб фізичного виховання. 

Авінов В. Л., викладач. 

5. Шляхи збереження здоров’я при тривалій роботі за комп’ютером. 

Райтаровська І. В., старший викладач. 

6. Підсумки участі студентів Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка в обласній універсіаді 2018 року. 

Стасюк І. І., декан факультету фізичної культури. 

7. Сучані вимоги до фізичної підготовки спортсменів з урахуванням 

тенденцій розвитку гандболу. 

Біла М.Р., викладач. 

8. Рухова активність учнів під час туристичних походів засобами рухливих 

ігор. 

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

9. Вміст жиру у спортсменів різних видів спорту. 

Козак Є. П., кандидат педагогічних наук, доцент. 

Публікації у збірнику наукових праць за матеріалами науково-практичної 

конференції молодих вчених Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка  

1. «Адаптація студентів першого курсу факультету фізичної культури до 

навчання у ЗВО» Петров А.О., Стасюк В.А.  

2. «Дослідження ефективності технічних елементів в нападі у сучасному 

гандболі» Біла М.Р.  

3. «Сучасні уявлення про спортивне тренування на прикладі настільного 

тенісу» Алєксєєв О. О.  

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації  

партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах 

інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» 
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 1. «Філософські принципи професійної підготовки майбутніх працівників 

соціальноі сфери» Алєксєєв О. О. 

2. «Соціально-педагогічна робота з дітьми, що мають обмежені фізичні 

можливості». Зубаль М. В. 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 

4-5 квітня 2019 року) 

1. Гуска М. Б. «До проблеми ранньої спеціалізації у командних спортивних 

іграх. Фізична культура і спорт: досвід та перспективи». Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 4-5 квітня 2019 

року). 

Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання та фізичної 

терапії. Журнал Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка [редколег.: І.І. Стасюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-

Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2019. Вип. 1. 182 с. 

(PEDAGOGICAL AND SOCIAL ASPECTS OF PHYSICAL EDUCATION AND 

PHYSICAL THERAPY. MAGAZINE OF KAMIANETS-PODILSKYI NATIONAL 

IVAN OHIIENKO FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION): 

1. Alieksieiev Oleksandr, Zubal Maya, Raitarovska Iryna, Shyshkin Oleksandr. 

Analysis of competitive activity of table tennis players of different qualifications of 

the physical culture faculty. Magazine of Kamianets-Podilskyi national Ivan 

Ohiienko «Pedagogical and social aspects of physical education and physical 

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

LLC «Ruta printing house», 2019. Volume 1.  P. 7-24. 

2. Iedynak Gennadii, Guska Mykhailo, Kozak Yevhen, Mazur Vasyl, Huska 

Mariya. Cerebral circulation of highly qualified sumo and judo wrestlers. Magazine 

of Kamianets-Podilskyi national Ivan Ohiienko «Pedagogical and social aspects of 

physical education and physical therapy». [Editorial Board: I. Stasiuk (Editor-in-

Chief) etc.]. Kamianets-Podilskyi: LLC «Ruta printing house», 2019. Volume 1.  P. 

81-93. 

3. Prozar Mykola, Petrov Andriy, Stasiuk Vadim, Avinov Vitaly, Bila Mariya. 

Peculiarities of physical performance indicators' display of 1st-2nd year youths of the 

physical education department. Magazine of Kamianets-Podilskyi national Ivan 

Ohiienko «Pedagogical and social aspects of physical education and physical 

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

LLC «Ruta printing house», 2019. Volume 1.  P. 128-142. 

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

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

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

Ohiienko «Pedagogical and social aspects of physical education and physical 
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therapy». [Editorial Board: I. Stasiuk (Editor-in-Chief) etc.]. Kamianets-Podilskyi: 

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

 

Монографія – 1: 

1. Солопчук Д. М., Чистякова М. О., Шишкін О. П. та ін. Україна в 

міжнародному спортивному студентському русі: монографія. Кам’янець-

Подільський: Кам’янець-Подільський національний університету імені Івана 

Огієнка, 2018. 188 с. 

Навчальні посібники – 2: 

1. Стасюк І. І., Чистякова М. О., Шишкін О. П. та ін. Різновиди спортивних 

одноборств [навчальний посібник для студентів факультетів фізичної культури 

вищих навчальних закладів]. Кам’янець-Подільський, 2019. 176 с. 

2. Плахтій П. Д., Козак Є. П. Функціональні ефекти адаптації у фізичному 

вихованні і спорті. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. 248 с. 

Методичні рекомендації – 1: 

1. Райтаровська І. В., Зубаль М. В. Робочий зошит з дисципліни «Теорія і 

методика плавання» Київ: КНТ, 2018. 22 с.  

Відгуки на автореферати кандидатських дисертацій: Стасюк І. І. – 4: 

1. На автореферат дисертації Квасниці Олега Михайловича на тему: 

«Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих гравців у регбі-7 з 

урахуванням індивідуальних профілів фізичної підготовленості» поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за 

спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. 

2. На автореферат дисертації Ричок Тетяни Миколаївни на тему: «Корекція 

показників фізичного стану школярів з вадами слуху засобами туристського 

багатоборства» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, 

фізичне виховання різних груп населення. 

3. На автореферат дисертації Печко Ганни Юріївної «Фізична підготовка 

висококваліфікованих бар’єристів з вадами слуху на етапі максимальної 

реалізації індивідуальних можливостей» поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 – 

олімпійський і професійний спорт. 

4. На автореферат дисертації Пікінера Олександра Сергійовича 

«Підвищення фізичного стану баскетболістів з вадами слуху на етапі 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за 

спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. 
Викладачі кафедри керували написанням 27 кваліфікаційними  

роботами  магістра, які усі успішно були захищені. Студент Татаренко Б. М. у 

зв’язку із сімейними обставинами пішов у академвідпустку.   
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V МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

5.1. Охарактеризувати основні напрями міжнародного співробітництва 

кафедри 

 

Доцент кафедри Прозар М. В. та Гуска М. Б. проходили 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.  
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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 2018-2019 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 

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 2018-2019 н. р. науково-педагогічні працівники 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.  

- Авінов В.Л. із майбутніми футболістами під час змагань: 

1. Профорієнтаційна робота у м. Городенка (Івано-Франківська обл.). 

Проведено зустріч з директором, тренерами та учнями ДЮСШ 

«Городенка». 

2. Профорієнтаційна робота у м. Хмельницький.  

Проведено зустріч з  тренерами та представниками обласних команд на 

ХІІІ конференції ХОФФ. 

3. Профорієнтаційна робота у м. Кам’янець-Подільський.  

Проведено зустріч з директором, тренерами та учнями ДЮСШ № 2., та 

проведені зустрічі у ІІ семестрі, зокрема: 

1. Зустріч з  тренерами та представниками обласних команд на зборах 

ХОФФ; 

2. Зустріч з директором, тренерами та учнями ДЮСШ м. Дунаївці;  

3. Профорієнтаційна робота з тренерами учасниками ДЮФЛ України  з 

футзалу.  

- Стасюк В. А. Профорієнтаційна робота у 2018-2019 навчальному році: 

I семестр провів профорієнтаційні заходи із футболістами під час змагань 

пам׳яті Кузовенкова, із учнями-футболістами та тренерами під час чемпіонату 

Хотинського р-ну. 

II семестр провів з учнями Костопільського ліцею-інтернату I-III ступенів 

фізичної культури і спорту, під час змагань чемпіонату міста з футзалу. 

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

тренерами під час змагань чемпіонатів Камʼянець-Подільського та Хотинського 
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районів, під час змагань чемпіонату Хмельницької області, та під час змагань 

чемпіонату України ДЮФЛ.  

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

серед дорослих та юніорів з боротьби кураш. Із спорсменами ДЮСШ №2 м. 

Камʼянець-Подільського, спортсменами та тренерами із Хмельницького, 

Шепетівки, Ізяслава, Вінниці, Києва, Камʼянець-Подільського р-ну. 

- Прозар М.В. Впродовж першого семестру 2018-2019 навчального року 

було проведено таку профорієнтаційну роботу: 

- Обласний турнір пам’яті В. І. Білоуса з волейболу серед жіночих команд. 

На цей турнір було запрошено Валерію Нудьгу, гравця ВК «Новатор», 

збірницю України U 17. 

- 9 січня на перегляді була Стельмах Тетяна, учениця 11 класу 

Костопільського ліцею. 

Обидві випускниці бажають вступати на факультет фізичної культури.  

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

тренерами, зокрема: в Кам’янець-Подільському під час турніру серед школярів, 

на чемпіонаті Хмельницької області у грудні 2018 р. в м. Красилові, проведені 

профорієнтаційні заходи 12-13 січня та 02 лютого 2019 р. в м. Красилові та під 

час Універсіади 9-14 квітня 2019 р. 

- Біла М.Р. Профорієнтаційна робота у 2018-2019 навчальному році: 

І семестр 

Проводила профорієнтаційну роботу з школярами ДЮСШ №1 

м. Кам’янця-Подільського, учнями Львівського державного училища фізичної 

культури, школярами спортивних шкіл м. Городенка, м. Хотин та м. Красилова 

щодо вступу на факультет фізичної культури. 

Проводила профорієнтаційні заходи з тренерами та гравцями ГК 

«Галичанка» м. Львів, ГК «Спартак» м. Київ, щодо вступу на факультет 

фізичної культури. 

ІІ семестр 

Плани полягали у проведенні профорієнтційної роботи у школах міста 

Кам’янця-Подільського та Кам’янець-Подільського району, зокрема ЗОШ №5, 

№7, №17, №16. 

– Козак Є. П. провів профорієнтаційні заходи із спортсменами м. Рівне 

ДЮСШ №1 в грудні 2018 р., Київ “Спортивний інтернат” в листопаді 2018 р. 

Проведені профорієнтаційні заходи в січні 2019 р. в Чернівецькій області - 

Хотинський р-н, Новоселецький р-н, та в м. Вінниця ВК “МХП”, ВК “Серце 

Поділля”. 

На основі даної інформації та результатів моніторингу, з яких районів та 

областей подають документи і вступають абітурієнти, щорічно плануються та 

проводяться представниками кафедри зустрічі-бесіди з учнями випускних 

класів ЗЗСО, ліцеїв, гімназій міста та шкіл області. 

Окрім запланованих профорієнтаційних заходів викладачі кафедри спорту 

і спортивних ігор долучаються до заходів, які проводить університет. Це такі 

заходи, як ярмарка професій (вересень, жовтень), дні відкритих дверей, виїзні 
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профорієнтаційні заходи ЗЗСО області та суміжних областей. 

Профорієнтація в закладах освіти Хмельницької та Рівненської областей. 

15 травня 2019 р. за сприяння ректора Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка Сергія Копилова викладачі 

факультету фізичної культури, а саме – А. В. Заікін, заступник декана з 

навчально-методичної роботи, В. Й. Мазур, викладач кафедри спорту і 

спортивних ігор, відповідальний за виховну та профорієнтаційну роботу 

кафедри, В. В. Одайник, викладач кафедри фізичного виховання, В. А. Мазур, 

заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи, провели 

профорієнтаційну роботу в Костопільському обласному ліцеї-інтернаті ІІ-ІІІ 

ступенів Рівненської обласної ради. 

Викладачі університету розповіли старшокласникам про історію створення 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

зосередили увагу на специфіці навчання на факультеті фізичної культури, 

ознайомили з правилами вступу до навчального закладу. Особливе 

зацікавлення старшокласники виявили до специфіки тренування та перспективи 

спортивної кар’єри вже під час навчання на факультеті. Також присутні 

отримали книги про університет, інформаційні листи та буклети. 

Під час зустрічі зі студентами-випускниками Костопільського медичного 

коледжу Рівненької медичної академії, Шепетівського медичного училища та 

Шепетівської ЗОШ №7 представники університету зробили акцент на перевагах 

і особливостях навчання на факультеті фізичної культури Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Для посилення ефективності роботи на кафедрі спорту і спортивних ігор 

вивчається досвід інших ЗВО щодо вступу на державну та контрактну форму 

навчання. 

Аналіз профорієнтаційної роботи показав, що для її успішного проведення 

потрібна чітка організація 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 2018-2019 навчальному році 
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забезпечувала викладання наступних вибіркових навчальних дисциплін:  

-  організація і проведення туристичних походів (лекційні заняття – доцент 

Зубаль М. В., практичні – доцент Зубаль М. В.); 

- організація краєзнавчо-туристичної діяльності (лекційні заняття – доцент 

Зубаль М. В., практичні – Петров А.О., Гуска М.Б.); 

- психологія спорту (лекційні заняття – доцент Солопчук Д.М., практичні – 

Солопчук Д.М.); 

- спортивна боротьба з методикою викладання (лекційні заняття – доцент 

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

- сучасні види спорту (лекційні заняття – (лекційні заняття – Прозар М.В., 

практичні – Петров А.О.); 

- спортивна метрологія (лекційні заняття – Прозар М.В., практичні – 

Алєксєєв О. О., Петров А.О.); 

- сучасні спортивні ігри (лекційні заняття – Прозар М.В., практичні – 

Петров А.О.); 

- управління сферою спорту (лекційні заняття – доцент Зубаль М. В., 

практичні – доцент Зубаль М. В.); 

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

доцент Зубаль М. В.); 

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

практичні – викладач Мазур В. Й.); 

- нетрадиційні види спорту (лекційні заняття – Прозар М.В., практичні 

заняття – викладач Петров А. О.); 

- контроль у фізичному вихованні та спорті (лекційні заняття – Прозар 

М.В., практичні заняття – викладач Стасюк В.А.). 

 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 28 серпня 2018 року (протокол № 9). 

 
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 2018 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; 
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- 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., Петров А.О., 

Зубаль М. В., Козак Є. П. проводили виховну роботу у прикріплених групах та 

індивідуальні бесіди зі студентами та їх батьками, які мали академічну 

заборгованість; 

- для підвищення інтересу студентів до навчання на факультеті фізичної 

культури впродовж року проводились різноманітні змагання в яких брали 

участь кваліфіковані спортсмени. 
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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. 

Упродовж 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 упродовж року регулярно 

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

самостійно. 

Куратори, старости, активи груп спрямовували виховну роботу за тими 

формами і методами роботи зі студентами, які викликали в них посилену 

зацікавленість, щоб кожний студент був активним учасником того чи іншого 

заходу, що сприяло б згуртованості колективу групи, дало змогу розкрити свої 

можливості, а також набути практики проведення виховних заходів.  

Наставники академічних груп разом із студентами визначали форми і 

зміст роботи з батьками як по відношенню до кращих студентів, так і до тих, 

хто недбало відноситься до своїх безпосередніх обов’язків (підтримувався 

зв’язок в телефонному режимі з батьками, з приводу пропусків студентами без 

поважних причин занять). 

Куратори, та активи академічних груп постійно виявляли здібних 

студентів та залучали їх до художньої самодіяльності, до виступів на 

спортивних вечорах в ЗОШ, і різних конкурсах які проводились в університеті. 

 

7.2. Охарактеризувати виконання науково-педагогічними 

працівниками обов’язків куратора академічної групи студентів 

 

Плани виховної роботи кураторами кафедри Авіновим В. Л., 

Петровим А. О., Мазуром В. Й., Козаком Є. П. 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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Упродовж 2018-2019 навчального року робота кураторів факультету 

фізичної культури здійснювалася згідно з планами виховної роботи 

академічних груп, факультету, університету. 

Основними формами роботи були: 

1. Проведення годин академнаставників, присвячених проблемам 

навчальної і  трудової дисципліни студентів академгруп (кожного тижня у 

визначений день).  

2. Бесіди в академгрупах з проблем правового, національно-

патріотичного  виховання. 

3. Проводилась індивідуальна робота кураторів (бесіди, консультації, 

поради, зустрічі з батьками). 

Особливу увагу куратори разом із деканатом приділяли тим студентам, 

які без поважних причин пропускали академічні заняття та заняття в групах 

спортивного педагогічного вдосконалення з видів спорту. З ними неодноразово 

проводились бесіди, їхні батьки викликались на кафедри, в деканат, окремі 

студенти були попереджені.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ КАФЕДРИ У 

2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

 

З метою покращення навчально-виховного процесу необхідно: 

- розширити видавничий процес навчально-методичних посібників та 

рекомендацій до вивчення навчальних дисциплін науково-педагогічними 

працівниками кафедри у зв’язку із введенням нових освітньо-професійних 

програм та навчальних планів здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів; 

- розробити комплекси навчально-методичного забезпечення нових 

навчальних дисциплін та навчальних й виробничих практик, викладання яких 

забезпечуватимуть викладачі кафедри в наступному навчальному році; 

- під час виконання двох попередніх пунктів обов’язково враховувати та 

опиратися на компетентнісний підхід, який став базою для затвердження 

освітньо-професійних програм та навчальних планів 2019 року спеціальностей 

017 Фізична культура і спорт, 014 Середня освіта (Фізична культура); 

- інтенсивніше приймати участь у науково-практичних конференціях, 

зокрема міжнародного характеру, що дозволить НПП вводити в освітній процес 

прогресивні інноваційні методики організації та проведення аудиторних та 

позааудиторних занять; 

- упродовж навчального року слідкувати за виконанням та розширенням 

пунктів Ліцензійних умов, адже це є основою наукового рейтингу кафедри та 

факультету зокрема; 

- посилити контроль над проходженням здобувачами вищої освіти 

виробничих практик, адже вироблення практичних навичок є основною умовою 

розвитку професійних якостей фахівців у сфері фізичної культури і спорту; 

- відповідальним за наукову та навчально-методичну роботу кафедри 

слідкувати за тим, щоб під час щомісячних семінарів науково-педагогічними 

працівниками обговорювались найбільш актуальні теми в галузі освіти та науки 

й пропонувались проектні ідеї вирішення тих чи інших проблемних завдань;  

- викладачам кафедри посилити профорієнтаційну роботу серед здібної 

учнівської молоді для вступу на факультет фізичної культури; 

- вдосконалювати засоби покращення трудової дисципліни та 

проведення виховної роботи серед студентів академічних груп та груп 

спортивно-педагогічного вдосконалення;   

- зміцнювати матеріально-технічну базу кафедри; 

- створювати найбільш сприятливі організаційні, соціальні та побутові 

умови для плідної праці й постійного вдосконалення всіх учасників навчально-

виховного процесу кафедри. 

Виконання усіх вищезазначених пунктів науково-педагогічними 

працівниками кафедри передбачає покращення якості освітнього процесу, 

підвищення професійних здібностей як здобувачів вищої освіти, так і самих 

викладачів, адже саморозвиток і взаєморозвиток завжди несе за собою 

реалізацію поставлених завдань та досягнення цілей; створення таких 
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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 


