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І ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ 

 

1.1 Інформація про: 

 

- кількісний склад науково-педагогічних працівників кафедри, у тому числі 

про кількість/частку науково-педагогічних працівників з науковими ступенями 

та вченими званнями, зокрема: 

 

Кількісний склад науково-педагогічних працівників кафедри 

з науковими ступенями та вченими званнями 
 

Кількісний склад науково-

педагогічних працівників 

кафедри 

з них: 

кандидат наук, доцент 

 % 

доктор наук, професор  

% 

за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
19 (штатних 15) 63,1 5,2 

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 15) 1 8 4 6 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. 

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 

з них: 

професор доцент  кандидат 

наук 

доктор наук 

за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Прозар Микола 

Володимирович 

 1   

які працюють за сумісництвом 

- - - -  
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1.2. Охарактеризувати роботу кафедри щодо: 

 

-  поліпшення якісного складу науково-педагогічних кадрів (підготовка 

кадрів вищої кваліфікації, навчання в аспірантурі/докторантурі) 

 

Кафедру очолює кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 

Прозар Микола Володимирович. 

До складу кафедри  входить 14 викладачів. Серед них: доктор наук з 

фізичного виховання та спорту, професор Костюкевич В. М.; кандидати наук з 

фізичного виховання та спорту, доценти  Cтасюк І. І., Прозар М. В., 

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

Шишкін О. П., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший 

викладач Гуска М. Б.; кандидати педагогічних наук, старший викладач 

Алєксєєв О. О., викладач Петров А. О.; кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, викладач Стасюк В. А.; старший викладач Райтаровська  І. В., 

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

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 змісту 

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 2019-2020 навчальний рік 

стажування пройшли наступні викладачі: 

- на базі Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича з 03 лютого по 04 травня 2020 року пройшов підвищення 

кваліфікації (стажування) кандидат педагогічних наук, викладач Петров А. О. 

- на базі Хмельницького національного університету з 03 лютого по 04 

травня 2020 року пройшов підвищення кваліфікації (стажування) кандидат 

педагогічних наук, старший викладач Алєксєєв О. О.  
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На нашій кафедрі підвищення кваліфікації (стажування) у 2019-2020 

навчальному році пройшли науково-педагогічні працівники інших вузів:  

- з 07 жовтня по 07 листопада 2019 року та з 25 листопада по 16 грудня 

2019 року на кафедрі спорту і спортивних ігор проходив стажування 

Головачук В. В., викладач кафедри фізичного виховання  Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

- з 07 жовтня по 07 листопада 2019 року та з 25 листопада по 16 грудня 

2019 року на кафедрі спорту і спортивних ігор проходив стажування 

Палагнюк Т. В., доцент кафедри фізичного виховання Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

- з 04 листопада 2019 року по 04 лютого 2020 року на кафедрі спорту і 

спортивних ігор проходив стажування науково-педагогічний працівник 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Васкан І. Г., 

викладач кафедри фізичної культури та основ здоров’я; 

- з 04 листопада 2019 року по 04 лютого 2020 року на кафедрі спорту і 

спортивних ігор проходив стажування науково-педагогічний працівник 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Молдаван А. Д., асистент кафедри теорії та методики фізичного виховання і 

спорту; 

- з 03 лютого по 03 березня 2020 року на кафедрі спорту і спортивних ігор 

проходив стажування Костюкевич В. М., доктор наук з фізичного виховання та 

спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики спорту Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 

- з 10 лютого по 21 лютого 2020 року на кафедрі спорту і спортивних ігор 

проходив підвищення кваліфікації (стажування) Невенгловський О. В., 

викладач Кам’янець-Подільського медичного коледжу. 

 

1.3 Аналіз стану виконання навчального навантаження кафедрою 

 

Стан виконання навчального навантаження  

у 2019-2020 навчальному році 
 

Види навчальної роботи Заплановано Фактично 

виконано 

Читання лекцій 858 858 

Проведення практичних/семінарських занять 7690 7690 
Проведення лабораторних занять 0 0 

Проведення індивідуальних занять 0 0 

Проведення консультацій з навчальних дисциплін  

упродовж семестру 

470 470 

Проведення екзаменаційних консультацій 72 72 

Керівництво і приймання курсових проєктів (робіт) 104 104 

Проведення семестрових екзаменів 229 229 

Керівництво, консультування, рецензування та 

проведення захисту дипломних проєктів (робіт) 

698 698 

Керівництво аспірантами, здобувачами 0 0 

Наукове консультування докторантів 0 0 
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Керівництво навчальною і виробничою практикою 514 514 

Проведення державних екзаменів 

 екзаменів; 

− захисту дипломних робіт (проєктів). 

18 18 

Всього: 10653 10653 

 

 

- охарактеризувати стан виконання індивідуальних планів роботи 

викладача та її обліку 

 

Індивідуальні плани роботи викладачів виконані як в частині реалізації 

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

та виховної робіт. 

 

1.4 Оцінити якість та своєчасність ведення науково-педагогічними 

працівниками кафедри облікової документації: журналів обліку роботи 

академічних груп студентів, консультацій, відомостей  обліку успішності 

студентів 

 

Облікова документація ведеться відповідно до заданих термінів. Викладачі 

кафедри систематично ведуть облікову документацію: журнал реєстрації 

проведення індивідуальної роботи та консультацій зі студентами з навчальних 

дисциплін, журнал взаємних і контрольних відвідувань занять науково-

педагогічних (педагогічних) працівників; журнал проведення та контролю за 

самостійною роботою  студентів факультету фізичної культури  із навчальних 

дисциплін. 

 

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 робочих програм КНМЗ дисциплін, викладання яких 

забезпечує кафедра спорту і спортивних ігор у 2019-2020 навчальному році.  

2. Результати проведеної профорієнтаційної роботи науково-

педагогічними працівниками кафедри спорту і спортивних ігор у 2018-2019 

навчальному році.  

3. Затвердження педагогічного навантаження кафедри спорту і спортивних 

ігор на 2019-2020 навчальний рік. 

4. Звіт кандидата педагогічних наук Алєксєєва О. О. про роботу на посаді 

старшого викладача кафедри спорту і спортивних ігор. 

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

базі КПНУ ім. І. Огієнка та в спортивних залах № 2, № 3. 
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6. Затвердження екзаменаційних білетів з навчальних дисциплін кафедри. 

7. Затвердження плану роботи кафедри на 2019-2020 навчальний рік. 

8. Затвердження списків груп СПВ з видів спорту кафедри та 

індивідуального графіку занять студентів-спортсменів на 2019-2020 навчальний 

рік. 

9. Затвердження тематики, виконавців, наукових керівників та рецензентів 

випускових кваліфікаційних робіт на 2019-2020 н. р. 

10. Затвердження програми та екзаменаційних білетів комплексного 

екзамену з нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки для 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Бакалавр" галузі знань 01 Освіта / 

Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

11. Затвердження плану роботи студентських наукових гуртків на 2019-

2020 навчальний рік. 

12. Затвердження індивідуальних планів підвищення кваліфікації 

викладача кафедри фізичного виховання Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича Головачук В. В. та доцента кафедри 

фізичного виховання Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича Палагнюка Т. В.  

13. Про рекомендацію доцента кафедри спорту і спортивних ігор 

Прозара М. В. до присвоєння вченого звання доцента. 

14. Обговорення відкритої лекції з дисципліни «Контроль у фізичному 

вихованні та спорті» на тему: «Метрологічне забезпечення спортивного 

відбору». Викладач: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 

кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М. В. 

15. Методичні особливості оформлення курсової роботи зі спортивно-

педагогічного вдосконалення. 

16. Вимоги та стан написання випускових кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "магістр". 

17. Адаптація здобувачів вищої освіти ОС "бакалавр" першого курсу 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт до навчальної діяльності на 

факультеті фізичної культури.   

18. Аналіз видів і результатів професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників кафедри спорту і спортивних ігор відповідно до кадрових 

ліцензійних вимог від 10 травня 2018 року за № 347 та перспективи 

удосконалення відповідних вимог. 

19. Затвердження тестових завдань для ректорського контролю навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін «Теорія і методика 

плавання» та «Організація краєзнавчо-туристичної діяльності». 

20. Затвердження переліку навчальних дисциплін вільного вибору 

студентів на 2020-2021 навчальний рік. 
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21. Затвердження індивідуального плану стажування науково-педагогічних 

працівників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Васкана І. Г., викладача кафедри фізичної культури та основ здоров’я та 

Молдавана А. Д., асистента кафедри теорії та методики фізичного виховання і 

спорту. 

22. Попередній захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОС 

«магістр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт денної та заочної форм 

навчання. 

23. Інформування науково-педагогічних працівників кафедри спорту і 

спортивних ігор про нормативні та розпорядчі документи в галузі освіти. 

24. Готовність до зимової екзаменаційної сесії здобувачів вищої освіти 1-

го, 2-го, 3-го курсу ОС «бакалавр», студентів ОС  «магістрів» 1-го та 2-го курсів  

спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

25. Результати проходження «Педагогічної асистентської практики» 

здобувачами вищої освіти ОС «магістр» спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт денної та заочної форм навчання.  

26. Результати ректорського контролю залишкових знань здобувачів вищої 

освіти з дисциплін «Теорія і методика плавання», «Організація краєзнавчо-

туристичної діяльності». 

27. Результати перевірки стану навчально-методичного забезпечення 

дисциплін, навчальних планів фахівців спеціальностей факультету фізичної 

культури загалом та кафедри спорту і спортивних ігор зокрема.   

28. Звіт про виконання умов контракту на посаді доцента кафедри спорту і 

спортивних ігор  Зубаль Майї Вікторівни з листопада 2017 р. по листопад 

2019 р.  

29. Звіт про виконання умов контракту на посаді викладача кафедри 

спорту і спортивних ігор  Стасюка Вадима Анатолійовича з грудня 2018 р. по 

грудень 2019 р. 

30. Звіт про виконання умов контракту на посаді викладача кафедри 

спорту і спортивних ігор  Петрова Андрія Олександровича з грудня 2018 р. по 

грудень 2019 р. 

31. Звіт про виконання умов контракту на посаді старшого викладача 

кафедри спорту і спортивних ігор  Райтаровської Ірини Валентинівни з грудня 

2018 р. по грудень 2019 р. 

32. Звіт про виконання умов контракту на посаді викладача кафедри 

спорту і спортивних ігор  Мазура Василя Йосиповича з грудня 2018 р. по 

грудень 2019 р.  

33. Інформація щодо «Антикорупційної програми Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка». 
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34. Рекомендація кафедри спорту і спортивних ігор до видачі дипломів з 

відзнакою. 

35. Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри спорту і 

спортивних ігор. 

36. Затвердження індивідуальних планів стажування науково-педагогічних 

працівників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Головачук В. В., викладача кафедри фізичного виховання та Палагнюка Т. В., 

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри фізичного виховання. 

37. Щодо оновлення освітньо-професійної програми та навчального плану 

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

СВО «магістр». 

38. Щодо внесення змін до освітньо-професійної програми та навчального 

плану галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт СВО «бакалавр». 

39. Звіт кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента кафедри 

спорту і спортивних ігор  Зубаль М. В. з навчальної, науково-дослідної, 

організаційно-методичної, виховної, громадської видів робіт.  

40. Звіт старшого викладача кафедри спорту і спортивних ігор 

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

виховної, громадської видів робіт. 

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

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

громадської видів робіт. 

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

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

громадської видів робіт. 

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

навчальної, наукової, методичної, організаційної видів робіт. 

44. Звіт викладача кафедри спорту і спортивних ігор Одайника В. В. з 

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

громадської видів робіт. 

45. Інформування науково-педагогічних працівників про нормативні та 

розпорядчі документи у галузі освіти. 

46. Виконання розрядних нормативів здобувачів вищої освіти ОС 

«бакалавр» 4-го курсу зі спортивно-педагогічного вдосконалення та виконання 

розрядних нормативів ІІІ спортивного розряду з інших видів спорту.  

47. Профорієнтаційна робота кафедри спорту і спортивних ігор у 2019-

2020 н. р. та заходи, щодо її покращення. 

48. Результати захисту курсових робіт зі спортивно-педагогічного 

вдосконалення студентів 4-го курсу спеціальностей 017 Фізична культура і 

спорт та 014 Середня освіта (Фізична культура). 

49. Результати захисту кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти 

другого (магістерського) рівня спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 
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50. Затвердження звітів про підвищення кваліфікації (стажування) 

Головачук В. В., викладача кафедри фізичного виховання та Палагнюка Т. В., 

доцента кафедри фізичного виховання Чернівецького національного 

університету імені Івана Огієнка. 

51. Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) кандидата 

педагогічних наук, старшого викладача кафедри спорту і спортивних ігор 

Алєксєєва О. О. до Хмельницького національного університету та 

затвердження індивідуальної програми підвищення кваліфікації (стажування). 

52. Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) кандидата 

педагогічних наук, викладача кафедри спорту і спортивних ігор Петрова А. О. 

до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та 

затвердження індивідуальної програми підвищення кваліфікації (стажування). 

53. Затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації на 

кафедрі спорту і спортивних ігор Костюкевича В. М., доктора наук з фізичного 

виховання та спорту, професора. 

54. Про затвердження оргкомітету кафедри та предметного журі для 

безпосереднього проведення І етапу студентської олімпіади. 

55. Підсумки проведення І етапу студентської олімпіади згідно наказу 

ректора від 20.12.19 р. № 175-АГП. 

56. Результати І туру студентських наукових робіт з спеціальності 017 

Фізична культура і спорт. 

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

58. Представлення дисциплін кафедри спорту і спортивних ігор у 

зовнішньому динамічному середовищі Moodle.  

59. Затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації 

(стажування) на кафедрі спорту і спортивних ігор Невенгловського Олександра 

Васильовича, викладача Кам’янець-Подільського медичного коледжу.  

60. Звіт доцента кафедри спорту і спортивних ігор про виконання умов 

Контракту на посаді доцента кафедри спорту і спортивних ігор. 

61. Наслідки зимової екзаменаційної сесії денної та заочної форм навчання 

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

62. Підготовка наукових статей у фахових виданнях України, які 

рекомендовані МОН з дисциплін, які забезпечують викладання науково-

педагогічні працівники кафедри спорту і спортивних ігор. 

63. Про клопотання перед науково-методичною радою факультету 

фізичної культури щодо надання дозволу на друк навчального посібника 

«Теорія і методика спортивних ігор», підготовленого до друку Прозаром М. В., 

Авіновим В. Л., Петровим А. О., Стасюком В. А., Баланом С. М.  

64. Стан підготовленості збірних команди К-ПНУ імені Івана Огієнка до 

ХV Літньої універсіади України. 
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65. Затвердження звіту про підвищення кваліфікації Васкана Івана 

Георгійовича доцента кафедри фізичної культури та основ здоров’я 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.  

66. Затвердження звіту про підвищення кваліфікації Молдована Андрія 

Дмитровича асистента кафедри теорії та методики фізичного виховання і 

спорту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.  

67. Ознайомлення із інформацією про електронне академічне видавництво 

Wiley та проєкт Архівні інформаційні системи. 

68. Розгляд та затвердження  переліку нормативних навчальний дисциплін 

та дисциплін вибору навчального закладу, викладання яких здійснюватимуть 

НПП кафедри спорту і спортивних ігор у 2020-2021 н. р. 

69. Затвердження звіту про підвищення кваліфікації (стажування) на 

кафедрі спорту і спортивних ігор Невенгловського Олександра Васильовича, 

викладача Кам’янець-Подільського медичного коледжу. 

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

го курсу до літньої екзаменаційної сесії та державної атестації.  

71. Обмін досвідом у проведенні навчальних занять під час дистанційної 

форми навчання НПП кафедри спорту і спортивних ігор. 

72. Обговорення відкритої лекції з дисципліни «Теорія і методика 

викладання рухливих ігор і забав» на тему: «Організація і методика проведення 

змагань з рухливих ігор типу «Веселі старти»». Викладач: кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри спорту і спортивних 

ігор Гуска М. Б. 

73. Про рекомендацію старшого викладача кафедри спорту і спортивних 

ігор Гуски М. Б. до присвоєння вченого звання доцента. 

74. Затвердження звіту про підвищення кваліфікації на кафедрі спорту і 

спортивних ігор Костюкевича В. М., доктора наук з фізичного виховання та 

спорту, професора. 

75. Затвердження Додатку до робочої програми виробничої «Практики в 

ДЮСШ в групах спеціалізованої базової підготовки» про її дистанційне 

проходження здобувачами вищої освіти СВО «магістр» спеціальності 017 

Фізична культура і спорт денної та заочної форм навчання.  

76. Затвердження Додатку до робочої програми «Навчальної практики з 

легкої атлетики, плавання й організації та проведення туристичних походів» 

про її дистанційне проходження здобувачами вищої освіти СВО «бакалавр» 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт денної та заочної форм навчання.  

77.  Звіт старшого викладача кафедри спорту і спортивних ігор Гуски М. Б. 

про виконання умов контракту. 

78. Звіт викладача кафедри спорту і спортивних ігор Авінова В. Л. про 

виконання умов контракту. 
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79. Підсумки виробничої «Педагогічної практики» та виробничої 

«Практики в ДЮСШ» здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

4-го курсу спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура) та 017 

Фізична культура і спорт (денної і заочної форми навчання). 

80. Результати профорієнтаційної роботи кафедри спорту і спортивних ігор 

у 2018-2019 навчальному році.        

81. Затвердження тематики курсових робіт зі спортивно-педагогічного 

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

курсу  спеціальностей 017 Фізична культура і спорт та 014 Середня освіта 

(Фізична культура). 

82. Нові надходження до ЦА. 

83. Наповнення інститутського репозитарію працями викладачів. 

84. Стан написання статей у Вісник Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (Серія Фізична культура). 

85. Звіт про виконання індивідуального плану роботи доцента кафедри 

спорту і спортивних ігор Прозара М. В.  

86. Звіт про виконання індивідуального плану роботи старшого викладача 

кафедри спорту і спортивних ігор  Гуски М. Б. 

87. Звіт про виконання індивідуального плану роботи викладача кафедри 

спорту і спортивних ігор Авінова В. Л.  

88. Звіт про виконання індивідуального плану роботи професора кафедри 

теорії і методики фізичного виховання Чобітька М. Г.  

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

науково-педагогічних працівників кафедри у відповідності до індивідуальних 

планів роботи. 

90. Результати «Навчальної практики з легкої атлетики, плавання й 

організації та проведення туристичних походів» студентів 2 курсу 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт та «Навчальної практики з плавання 

і організації краєзнавчо-туристичної діяльності» студентів 2 курсу 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) денної та заочної форм 

навчання. 

91. Розгляд прогнозованого навчального навантаження кафедри спорту і 

спортивних ігор на 2020-2021 навчальний рік. 

92. Звіт про роботу колективу кафедри спорту і спортивних ігор за 2019-

2020 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 
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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), умови та шляхи забезпечення дистанційного навчання 

здобувачів вищої освіти  в умовах карантину та інші. 
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ІІ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ  

ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

2.1 Робота у складі 

 

- експертних комісій для проведення ліцензійної та/або акредитаційної 

експертизи 

 

Декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання 

та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк І. І. впродовж 2019-

2020 навчального року входив до складу наступних експертних груп: 

- член експертної групи акредитаційної експертизи ОП Середня освіта 

(Фізична культура) (ID у ЄДЕБО 22658) у СумДУ імені А. С. Макаренка (наказ 

НАЗЯВО № 41-Е від 07.11.2019). 

- член експертної групи акредитаційної експертизи ОП Фізична культура і 

спорт (ID у ЄДЕБО 25043) у ДВНЗ УжНУ (наказ НАЗЯВО № 168-Е від 

19.11.2019). 

- керівник експертної групи акредитаційної експертизи із використанням 

технічних засобів відозв’язку за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 

ОП Фізична культура і спорт (ID у ЄДЕБО 23391) за першим рівнем вищої 

освіти (справа № 345/АС-20) у ТНЕУ (наказ НАЗЯВО № 731-Е від 05.05.2020.). 

 

2.2 Виконання обов’язків 

 

- керівника проєктної групи/керівника групи забезпечення спеціальності 

(гаранта освітньої програми) 

 

Декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання 

та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк І. І. у 2019-2020 

навчальному році виконував обов’язки керівника проєктної групи та входив у 

групу забезпечення зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт СВО 

«бакалавр» та «магістр» за освітньо-професійними програмами «Тренер з видів 

спорту» 

 

2.3 Виконання обов’язків: 

 

- вченої ради факультету 

 

Декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання 

та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк І. І. виконував 

обов’язки голови вченої ради факультету фізичної культури. 

Завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М. В. 

виконував обов’язки заступника голови вченої ради факультету та члена вченої 

ради факультету фізичної культури. 
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Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і 

спортивних ігор Зубаль М. В. виконувала обов’язки секретаря вченої ради 

факультету фізичної культури. 

Кандидат педагогічних наук старший викладач кафедри спорту і 

спортивних ігор Алєксєєв О. О. є членом вченої ради факультету фізичної 

культури. 

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри спорту 

і спортивних ігор Стасюк В. А. є членом вченої ради факультету фізичної 

культури. 

 

- вченої ради факультету  

 

Декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання 

та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк І. І. є членом вченої 

ради К-ПНУ імені Івана Огієнка. 

Завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М. В. є 

членом вченої ради К-ПНУ імені Івана Огієнка. 

 

- науково-методичної ради факультету 

 

Декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання 

та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк І. І. є членом 

науково-методичної ради факультету фізичної культури. 

Завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М. В. є 

членом науково-методичної ради факультету фізичної культури. 

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спорту і 

спортивних ігор Алєксєєв О. О. є членом науково-методичної ради факультету 

фізичної культури. 

 

2.4 Виконання обов’язків:  

 

- студентського наукового гуртка/студентською групою з науково-

дослідної теми 

 

Прозар М. В. голова студентського наукового гуртка: «Теоретико-

методичні аспекти вдосконалення навчально-тренувального процесу 

спортсменів різної спортивної кваліфікації». 

Зубаль М. В. голова студентського науково гуртка: ««Удосконалення 

змісту та методів фізичного виховання школярів в закладах середньої освіти» 
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Шишкін О. П. голова студентського наукового гуртка: ««Оптимізація 

процесу підготовки спортсменів високої кваліфікації» 

Гуска М. Б.  голова студентського наукового гуртка: ««Підвищення 

спеціальної фізичної працездатності та функціонального стану 

висококваліфікованих єдиноборців у процесі річної підготовки». 

Козак Є. П. голова студентського наукового гуртка: «Оптимізація 

підготовки спортсменів різної спортивної кваліфікації». 

Алєксєєв О. О. голова студентського наукового гуртка: «Теоретичні і 

методичні засади професійного становлення майбутніх учителів фізичної 

культури в ЗВО». 

 

2.5 Робота у складі організаційного комітету 

міжнародної/всеукраїнської/регіональної конференції 

 

Декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання 

та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк І. І. входив до 

організаційного комітету Міжнародної наукової конференції з міжнародною 

участю: «Формування здорового способу життя учнівської та студентської 

молоді засобами освіти» присвяченої 70-річчя факультету фізичної культури.  

Завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М. В. 

входив до організаційного комітету у якості наукового редактора Міжнародної 

наукової конференції з міжнародною участю: «Формування здорового способу 

життя учнівської та студентської молоді засобами освіти» присвяченої 70-річчя 

факультету фізичної культури. 

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і 

спортивних ігор Зубаль М. В. входила до організаційного комітету у якості 

наукового редактора Міжнародної наукової конференції з міжнародною 

участю: «Формування здорового способу життя учнівської та студентської 

молоді засобами освіти» присвяченої 70-річчя факультету фізичної культури 

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спорту і 

спортивних ігор Алєксєєв О. О., кандидат наук з фізичного виховання та спорту 

старший викладач Гуска М. Б., викладач кафедри спорту і спортивних ігор 

Мазур В. Й., викладач кафедри спорту і спортивних ігор Одайник В. В., 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри спорт і спортивних ігор Петров 

А. О., доцент Шишкін О. П. входили до організаційного комітету Міжнародної 

наукової конференції з міжнародною участю: «Формування здорового способу 

життя учнівської та студентської молоді засобами освіти» присвяченої 70-річчя 

факультету фізичної культури. 

 



16 

 

2.6 Участь у наукових, науково-методичних семінарах, круглих 

столах, тренінгах, майстер-класах тощо 

 

Прозар М. В. Зубаль М. В., Райтаровська І. В., Гуска М. Б., Мазур В. Й., 

Козак Є. П.,  приймали участь в семінарі Всеукраїнської федерації традиційних 

видів боротьби, який відбувся 22-27 вересня 2019 роки. 

- Прозар М. В. Зубаль М. В., Райтаровська І. В., приймали участь в онлайн-

семінарі «Рухові якості та фізична підготовка в системі багаторічного 

вдосконалення спортсменів», який відбувся 11.06.2020. 

- Прозар М. В. Зубаль М. В., Райтаровська І. В., приймали участь в онлайн-

семінарі «Рухові якості та фізична підготовка в системі багаторічного 

вдосконалення спортсменів», який відбувся 18.06.2020; 

- Козак Є. П. упродовж 2019-2020 навчального року брав участь: у 

національному всеукраїнському суддівському семінарі з волейболу м. 

Житомир. 24-26.08.2019 року. (20 балів); у міжрегіональному суддівському 

семінарі з волейболу м. Чернівці, 7-8.09. 2019 року; 

 

2.7 Виконання функцій головного редактора/відповідального 

секретаря/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку: 

 

- наукових фахових видань 

 

Декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання 

та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк І. І. виконує 

обов’язки члена редакційної колегії «Вісника  Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини». 

Завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М. В. 

виконує обов’язки члена редакційної колегії «Вісника  Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини». 

Прозар М. В.  є членом редакційної колегії «Збірника матеріалів наукових 

досліджень студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури» та члена 

редакційної колегії наукового видання «Формування здорового способу життя 

студентської та учнівської молоді засобами освіти». 

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і 

спортивних ігор Зубаль М. В. виконує обов’язки члена редакційної колегії 
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«Вісника  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

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

Також Зубаль М. В. (заступник відповідального редактора) «Збірника 

матеріалів наукових досліджень студентів і магістрантів Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет 

фізичної культури» та члена редакційної колегії наукового видання 

«Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді 

засобами освіти». 

 

- університетських наукових та інших видань 

 

Прозар М. В.  є членом редакційної колегії «Збірника матеріалів наукових 

досліджень студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури» та члена 

редакційної колегії наукового видання «Формування здорового способу життя 

студентської та учнівської молоді засобами освіти». 

Зубаль М. В. (заступник відповідального редактора) «Збірника матеріалів 

наукових досліджень студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури» 

та члена редакційної колегії наукового видання «Формування здорового 

способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти». 

 

2.8 Участь у підготовці та проведення І етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади: 

 

Відповідно до наказу ректора науково-педагогічні працівники кафедри 

спорту і спортивних ігор у лютому 2019 році провели І етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітніх 

ступенів «бакалавр» та «магістр». Переможцями І етапу стали Чепенко Євген 

який навчається за ОПП Середня освіта (Фізична культура) СВО «бакалавр» та 

Капуста Наталія яка навчається за ОПП Тренер з видів спорт СВО «магістр».  

 

2.9 Ведення офіційної webсторінки кафедри на офіційному webсайті 

університету 

 

Відповідальний за ведення офіційної  webсторінки кафедри спорту і 

спортивних ігор на офіційному webсайті університету викладач Мазур В.Й.  

Сайт кафедри на новій платформі почав діяти з січня 2020 р. Вся робота 

яка була до цього, перероблялась за вимогами адміністрації університету. 

Постійно ведеться робота в рубриці новини кафедри, де висвітлюється 

інформація про виступи спортсменів кафедри у змаганнях різних рівнів, 

проходження педагогічної практики студентами, та інша інформація яка 

стосується навчання та виховання студентів.  
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На офіційному сайті кафедри були створені такі розділи як: розділ 

Кафедра, де висвітлено історію кафедри, положення про кафедру та 

інформацію про склад кафедри. В розділі навчальної роботи представлені 

дисципліни ОС «бакалавр» та «магістр», силабуси дисциплін, дисципліни 

вільного вибору, розклад консультацій, документи атестації програм, 

висвітлено освітньо-професійні програми спеціальностей 014 Середня освіта та 

017 Фізична культура і спорт та документи практик. 

У розділі наукова робота висвітлено наукові гуртки, публікації викладачів 

та студентів. 

У розділі методична робота виставлені навчальні та навчально-методичні 

посібники викладачів кафедри а також корисні посилання на федерації з видів 

спорту тощо. 

У розділі спортивно-масова робота представлені спортивні досягнення 

кафедри, види спортивного-педагогічного вдосконалення з видів спорту які 

культивуються на кафедрі, інформація про видатних випускників, заслужених 

майстрів спорту України, майстрів спорту України міжнародного класу, 

майстрів спорту (випускників університету), заслужених тренерів, заслужених 

працівників фізичної культури і спорту України, суддів міжнародної категорії 

та студентів-випускників університету які нагороджені державними 

відзнаками. 

У розділі випускнику представлена інформація щодо вступу в університет 

на спеціальності факультету фізичної культури. 

У розділі виховної роботи представлені плани виховної роботи кафедри, 

плани виховної роботи кураторів та тренерів груп спортивно-педагогічного 

вдосконалення. 

У розділі матеріально-технічна база кафедри представлені спортивні зали, 

спортивні майданчики, футбольне поле, методичний кабінет, приміщення 

кафедри, інвентарне приміщення що належать кафедрі спорту і спортивних ігор 

загальною площею 11386 кв.м. 

У розділі контакти висвітлено адресу і електронну пошту кафедри. 

У фотогалереї  висвітлені фото спортсменів кафедри, факультету та 

університету. 

 

2.10 Виконання обовязків куратора академічної групи студентів 

ступеня вищої освіти «бакалавр» / «магістр» 

 

Райтаровська І. В. – куратор академічної групи FKS1-B19. 

Мазур В. Й. – куратор академічної групи FK2-B18. 

Петров А. О. – куратор академічної групи FKS1-B18. 

Авінов В. Л. – куратор академічної групи FKS1-B17. 

Зубаль М. В. – куратор академічної групи FKS1-М19. 

Необхідно відмітити, що на початку навчального року куратори 

академічних груп склали план виховної та профорієнтаційної роботи, який був 

затверджений заступником декана факультету фізичної культури Мазуром В. 

А., впродовж 2019-2020 навчального року здійснювали усі заплановані виховні 
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заходи, залучали здобувачів вищої освіти до святкування 70-річчя факультету 

фізичної культури, проведення «Тижня здорового способу життя», змагань як 

регіонального так і всеукраїнського значення.  

В листопаді 2019 року куратор Райтаровська І. В. провела, батьківські 

збори зі студентами першого курсу групи FKS1-B19, до яких залучила декана 

факультету фізичної культури Стасюка І. В., завідувача кафедри спорту і 

спортивних ігор Прозар М. В., заступника декана факультету фізичної культури 

з виховної та профорієнтаційної роботи Мазура В. А. та викладачів 

предметників.  

Під час карантину куратори академічних груп налагодили зв'язок через 

додатки Viber, Skype, електронну пошту. Коли розпочався процес 

дистанційного навчання контролювали не лише здобувачів вищої освіти, але й 

викладачів-предметників у тому разі, якщо було втрачено зв'язок зі студентами.  

 

2.11 Організація і проведення спортивних заходів (змагань, олімпіад, 

конкурсів та ін.): 

 

- всеукраїнських 

 

Козак Є. П. входив до організаційного комітету із проведення 

всеукраїнських змагань: 

- чемпіонат України серед чоловічих команд ІІ ліги (технічний делегат) 25-

27 листопада 2019 року м. Сокаль; 

- чемпіонат України серед чоловічих команд І ліги (технічний делегат) 12-

15 грудня 2019 року м. Рівне; 

- чемпіонат України серед дівчат 2005 року і молодші (технічний делегат) 

14-17.02. 2019 року м. Луцьк; 

- чемпіонат України серед чоловічих команд ІІ ліги (технічний делегат) 5-8 

березня 2020 року м. Чернівці. 

Мазур В. Й. входив до організаційного комітету із проведення 

всеукраїнських змагань: 

 - чемпіонату України з боротьби кураш серед юніорів та юніорок,  м. 

Рівне, 03-04.10.2019 р. – головний секретар; 

- чемпіонату України з боротьби кураш серед дорослих, м. Рівне, 05-

06.10.2019 р. – суддя змагань. 

Петров А. О. входив до організаційного комітету із проведення чемпіонату 

України з футболу серед дитячо-юнацьких команд. 

Гуска М. Б. входив до організаційного комітету і проведення 

всеукраїнських змагань: 

- чемпіонату України з боротьби кураш серед юніорів та юніорок,  м. 

Рівне, 03-04.10.2019 р. – головний суддя; 

- чемпіонату України з боротьби кураш серед дорослих, м. Рівне, 05-

06.10.2019 р. – головний секретар змагань 

- Кубку України з боротьби Алиш 28-30.11. 2019 м. Черкаси – головний 

секретар змагань; 
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- чемпіонату України з боротьби сумо 19-22.02.2020 м. Луцьк – суддя 

змагань, (150 балів). 

Одайник В. В. входив до організаційного комітету із проведення 

всеукраїнських змагань: 

- головний суддя Студентської баскетбольної ліги України Хмельницької 

області серед жінок. (25-27 жовтня 2019 року) (10 балів); 

-  суддя секундометрист вищої ліги Чемпіонату України з баскетболу серед 

чоловіків, м. Кам’янець-Подільський (19-20 жовтня 2019 ) (10 балів). 

-  суддя секундометрист вищої ліги Чемпіонату України з баскетболу серед 

чоловіків, м. Кам’янець-Подільський (09-10 листопада 2019 ) (10 балів). 

-  суддя секундометрист вищої ліги Чемпіонату України з баскетболу серед 

чоловіків, м. Кам’янець-Подільський (07-08 грудня 2019 ) (10 балів). 

-  суддя секундометрист вищої ліги Чемпіонату України з баскетболу серед 

чоловіків, м. Кам’янець-Подільський (21-22 грудня 2019 ) (10 балів). 

- Комісар матчу вищої ліги Чемпіонату України з баскетболу серед 

чоловіків, м. Львів. (22-23 лютого 2020) (10 балів); 

- старший суддя першої ліги Чемпіонату України з баскетболу серед 

чоловіків, м. Хмельницький (29.02-01.03.2020) (10 балів). 

-  суддя вищої ліги Чемпіонату України з баскетболу серед жінок, м. 

Хмельницький (29.02-01.03.2020) (10 балів). 

-  суддя секундометрист вищої ліги Чемпіонату України з баскетболу серед 

чоловіків, м. Хмельницький (6-7 березня 2020 ) (10 балів). 

 

- регіональних 

 

Прозар М. В. та Козак Є. П.  входили до організаційного комітету із 

проведення регіональних змагань, а саме:  

- третього етапу чемпіонату міста з волейболу серед жіночих команд (19-

21 листопада 2019 року); 

- четвертого етапу чемпіонату міста з волейболу серед жіночих команд (03-

05 грудня 2019 року); 

- відкритого обласного турніру з волейболу серед жіночих команд пам’яті 

Вільяма Івановича Білоуса (головний суддя), (03-05 грудня 2019 року) (20 

балів); 

- відкритого обласного турніру  з волейболу серед жіночих команд пам’яті 

Валерія Устиновича Дороша (11-13 лютого 2020 року);  

- чемпіонату міста з волейболу серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (жінки) 

(03-05 березня 2020 року); 

Мазур В. Й. та Гуска М. Б. входили до організаційного комітету із 

проведення регіональних змагань: 

- відкритого кубку ректора К-ПНУ імені Івана Огієнка з дзюдо 

присвяченого 70-річчю заснування факультету фізичної культури в абсолютних 

вагових категоріях серед чоловіків та жінок та майстер-класі для юних 

дзюдоїстів початкової підготовки ДЮСШ №2. 24.09.2019 р. в залі одноборств; 

- чемпіонату Хмельницької області з боротьби кураш, 14-15/09.2019 р.; 
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- чемпіонату Хмельницької області з боротьби на поясах «Алиш» 26-

27/10.2019 р. 

Петров А. О. та Стасюк В. А., Авінов В. Л. входили до організаційного 

комітету із проведення регіональних змагань: 

- чемпіонату міста з футболу серед чоловічих команд (квітень – жовтень 

2019 року); 

- чемпіонату міста з футзалу серед чоловічих команд  (січень – лютий 2020 

р); 

- чемпіонату району з футболу серед чоловічих команд (квітень – жовтень 

2019 року); 

- чемпіонату хмельницької області з футболу серед чоловічих команд 

(квітень – жовтень 2019 року); 

- чемпіонату області з футзалу серед чоловічих команд  (січень – березень 

2020 р);  

- кубку  Хмельницької області з футболу серед чоловічих команд (травень 

– серпень 2020 року); 

Алєксєєв О. О. входив до організаційного комітету Всеукаїнського 

рейтингового турніру з настільного тенісу «Кубок В. М. Корчагіна – 2019». 14-

17 листопада 2019 року.  

Одайник В. В.  входив до організаційного комітету із проведення 

регіональних змагань, а саме:  

-  першість міста з баскетболу серед 10-11 класів юнаки. (04-15 листопада 

2019 року) (10 балів); 

- першість міста з баскетболу серед дівчат (25-29 листопада 2019 року) (10 

балів);  

- обласні спортивні ігри з баскетболу 3х3 серед ДЮСШ юнаки. (03-04 

грудня 2019) (10 балів); 

- обласні спортивні ігри з баскетболу 3х3 серед ДЮСШ дівчата. (10-11 

грудня 2019) (10 балів);  

- чемпіонату міста з баскетболу 3х3 серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

(чоловіки) (25-26 лютого 2020 року) (10 балів); 

- чемпіонату міста з баскетболу 3х3 серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

(жінки) (10 березня 2020 року) (10 балів). 

 

- університетських 

 

Прозар М. В. входив до організаційного комітету із проведення 

університетських змагань, а саме: першості Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка з паркового волейболу серед 

чоловічих команд присвячену тижню здорового способу життя (16-17 вересня 

2019 року). 

Петров А. О. та Стасюк В. А. входили до організаційного комітету із 

проведення університетських змагань: 

- кубку ректора К-ПНУ імені Івана Огієнка з міні-футболу серед чоловічих 

команд; 
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- чемпіонату К-ПНУ імені Івана Огієнка з футболу серед гуртожитків. 

Алєксєєв О. О. входив до організаційного комітету із проведення 

університетських змагань, а саме: спартакіада факультету фізичної культури з 

бадмінтону 04 березня 2020 р. 

 

2.12 Участь у проведенні профорієнтаційної роботи («День відкритих 

дверей, «Ярмарок професій», інші профорієнтаційні заходи) 

 

Прозар М. В., Козак Є. П. 11-13 лютого 2020 року провели відкритий 

обласний турніру з волейболу серед жіночих команд пам’яті В. У. Дороша на 

який були запрошенні волейболісти волейбольного клубу  «Білосгар-

Медуніверситет» та учениці Київського обласного ліцеєю-інтернату фізичної 

культури і спорту. 

У якості Технічного делегату Федерації волейболу України Козак Є. П. 

провів такі профорієнтаційні заходи: 

- 25-27 листопада 2019 року у м. Сокаль під час чемпіонату України серед 

чоловічих команд ІІ ліги; 

- 12-15 грудня 2019 року у м. Рівному під час чемпіонату України серед 

чоловічих команд І ліги; 

- 14-17 лютого 2019 року у м. Луцьк під час чемпіонату України серед 

дівчат 2005 року і молодші; 

- 5-8 березня 2020 року у м. Чернівці під час чемпіонату України серед 

чоловічих команд ІІ ліги. 

- 10-13 січня 2020 року у м. Хотин серед команд вищої ліги Чемпіонату 

України  (чоловіки) та 20-23 січня 2020 року серед команд І ліги у місті Городку. 

Алєксєєв О. О. провів такі заходи під час організації змагань і суддівства на 

Чемпіонатах України із спортсменами-тенісистами та тренерами, зокрема: 14-

17. 11. 2019 р. в м. Кам’янець-Подільському під час Всеукраїнського 

рейтингового турніру з настільного тенісу, 31. 01-02. 02. 2020 р. в м. Чернігові 

Всеукраїнські змагання найсильніших юніорів України 2002 р. н. та молодші з 

тенісу настільного, 08-09. 02. 2020 р. в м. Красилові «Супер Ліга» клубного 

чемпіонату України (сезону 2019-2020): 3-тур чоловіки, 28. 02-01. 03. 2020 р. м. 

Чернігів Чемпіонат України серед дорослих з настільного тенісу. 

Одайник В. В. упродовж 2019-2020 навчального року під час суддівства 

змагань з баскетболу, проводив такі профорієнтаційні заходи: 

- 25-27 жовтня 2019 року у якості головного судді Студентської 

баскетбольної ліги України Хмельницької області серед жінок; 

-  19-20 жовтня 2019 у якості судді секундометриста вищої ліги Чемпіонату 

України з баскетболу серед чоловіків, м. Кам’янець-Подільський; 
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- 14-25 жовтня 2019 року у якості судді першості міста з баскетболу серед 

5-9 класів юнаки; 

-  04-15 листопада 2019 року у якості судді першості міста з баскетболу 

серед 10-11 класів юнаки; 

-  09-10 листопада 2019 у якості судді секундометриста вищої ліги 

Чемпіонату України з баскетболу серед чоловіків, м. Кам’янець-Подільський; 

- 25-29 листопада 2019 року у якості судді першості міста з баскетболу 

серед дівчат;  

- обласні спортивні ігри з баскетболу 3х3 серед ДЮСШ юнаки. (03-04 

грудня 2019) (10 балів); 

-  07-08 грудня 2019 у якості судді секундометриста вищої ліги Чемпіонату 

України з баскетболу серед чоловіків, м. Кам’янець-Подільський; 

- 10-11 грудня 2019 у якості судді обласних спортивних ігор з баскетболу 

3х3 серед ДЮСШ дівчата; 

-  21-22 грудня 2019 у якості судді секундометриста вищої ліги Чемпіонату 

України з баскетболу серед чоловіків, м. Кам’янець-Подільський; 

- 22-23 лютого 2020 у якості комісару матчу вищої ліги Чемпіонату України 

з баскетболу серед чоловіків, м. Львів; 

- 25-26 лютого 2020 року у якості судді чемпіонату міста з баскетболу 3х3 

серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; 

- 29.02-01.03.2020 у якості старшого судді першої ліги Чемпіонату України 

з баскетболу серед чоловіків, м. Хмельницький; 

-  29.02-01.03.2020 у якості судді вищої ліги Чемпіонату України з 

баскетболу серед жінок, м. Хмельницький; 

-  6-7 березня 2020 у якості судді секундометриста вищої ліги Чемпіонату 

України з баскетболу серед чоловіків, м. Хмельницький; 

- 10 березня 2020 року, у якості судді чемпіонату міста з баскетболу 3х3 

серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (жінки). 
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ІІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЯКІСТЬ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

 

3.1 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 програм навчальних дисциплін, які 

закріплені за кафедрою 

 

Навчальне навантаження 2019-2020 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 робочі програми та розміщенні в 

модульному середовищі навчання Moodle.   

 
- 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, з якою метою 

 

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 
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діяльності», «Організація і проведення туристичних походів», «Теорія і 

методика викладання плавання», «Контроль у фізичному вихованні та спорті», 

«Основи теорії спортивних змагань», «Система підготовки спортсменів в 

олімпійському спорті», «Педагогічна майстерність тренера», «Управління у 

сфері фізичного виховання та спорту», «Управління сферою спорту». Метою 

використання мультимедійних засобів навчання є візуалізація інформації, 

практичне моделювання умінь здобувачів вищої освіти, інтенсифікація 

навчально-виховного процесу, збільшення обсягу навчального матеріалу для 

творчого засвоєння і використання його здобувачами вищої освіти. 

 

3.2. Охарактеризувати систему контролю за якістю підготовки 

фахівців 

 

- 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, та 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 та наприкінці навчального року – дистанційно за допомогою 

мобільних додатків, корпоративної пошти, платформи Moodle тощо. 

 

- назвати інноваційні форми контролю знань студентів, які 

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

вищої освіти викладачі кафедри 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 проєктів та практичній демонстрації умінь студентів. Крім того, 

враховуючи те,  що з 12 березня 2020 року був впроваджений карантин, і 

навчання до кінця навчального року здійснювалось дистанційно, науково-

педагогічні працівники кафедри посилили свою роботу над розробкою  

інноваційних форм контролю на базі платформи Moodle. Зокрема йдеться про 

тестування, завдання творчого характеру, проєкти, презентації, навчальні  

портфоліо, есе тощо. 

 

- назвати навчальні дисципліни, контроль навчальних досягнень студентів 

з яких проводиться з використанням можливостей модульного об’єктно-

орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE) 

 

Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав, теорія і методика 

викладання спортивних ігор, сучасні інформаційні технології у фізичній 

культурі і спорті, адаптивний спорт, організація краєзнавчо-туристичної 

діяльності, управління у сфері фізичного виховання та спорту, організація і 

проведення туристичних походів, психологія спорту, спортивна метрологія, 
основи теорії спортивних змагань, управління сферою спорту, теорія і методика 

викладання настільного тенісу і бадмінтону, професійна майстерність тренера, 

відновлення в спорті, професійна майстерність організатора спортивно-масової 

роботи, інформаційні системи і технології спортивно-масової роботи та 

спортивно-оздоровчого туризму, теорія і методика спортивно-оздоровчого 

туризму, нетрадиційні види масової фізичної культури та спорту, сучасні 

технології підготовки спортсменів в обраному виді спорті, адаптація в спорті, 

система підготовки спортсменів в олімпійському спорті. Крім того, захисти 

навчальних та виробничих практик спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

також проводились на платформі Moodle за допомогою додатку BlueBigButton. 

 

3.3 Проаналізувати результативність підготовки фахівців, зокрема: 

 

- проаналізувати якість виконання курсових проєктів (робіт), їх 

актуальність та практичну спрямованість 

 

Однією з важливих складових професійної підготовки тренера з видів 

спорту та вчителя фізичної культури є написання студентами курсових робіт. У 

відповідності до 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 
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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 сфери: 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 практичні проблеми. 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 та тренера з виду спорту.  

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 

 

- результати перевірки курсових робіт (проєктів) на плагіат 

 

 У зв’язку з тим, що станом на 05 і 12 грудня 2019 року, коли здійснювався 

захист курсових робіт здобувачів вищої освіти спеціальностей 014 Середня 

освіта (Фізична культура) і 017 Фізична культура і спорт, перевірка на плагіат 

була не обов’язкова, тому і дані стосовно цього відсутні. 

 

- результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з 

навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей 

факультету 
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Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів 

з навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців 

спеціальностей факультету 
 

(І семестр) 

Навчальна 

дисципліна 

Спеціальність Курс, 

група 

Кількість 

студентів 

оцінки 

Я
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о
к
аз

н
и

к
к
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і 

А
б
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і 
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н
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д
о
б

р
е 
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д

о
в
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ь
н

о
 

н
ез
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о
в
іл

ь
н

о
 

Теорія і 

методика 

плавання 

017 Фізична 

культура і спорт 

3 курс, 

FKS1-

B17 

23    23 0 0 

Організація 

краєзнавчо-

туристичної 

діяльності 

014 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

3 курс, 

FK2-

B17 

12  5 7  41,7 100 

 

 

- результати семестрового контролю рівня навчальних досягнень 

студентів (за результатами зимової та літньої екзаменаційних сесій):  
 

 

Результати семестрового контролю рівня навчальних досягнень 

студентів 

(зимова екзаменаційна сесія) 
 

Навчальна 

дисципліна 

Напрям 

підготовки/ 

спеціальність 

Курс, 

група 

Кількість 

студентів 

оцінки 

Я
к
іс

н
и

й
 п

о
к
аз

н
и

к
и

 

у
сп

іш
н

о
ст

і 

А
б

со
л
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и

й
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о
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о
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і 
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о
б
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іл

ь
н

о
 

н
ез

ад
о
в
іл

ь
н

о
 

Професійна 

майстерність 

тренера 

017 Фізична 

культура і 

спорт  

1 курс, 

FKS1-

М19 

17 2 1 8 6 65 % 100 % 

Професійна 

майстерність 

тренера 

017 Фізична 

культура і 

спорт  

1 курс, 

FKS1-

М19z 

12  2 8 2 100 % 100 % 

Основи теорії 

і методики 

рекреаційно-

оздоровчого 

туризму 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

2 курс, 

FK1-

М18 

21 1 17 3  80,1 % 100 % 

Вступ до 

спеціальності 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

В19 

30 1 17 12  60 % 100 % 

Вступ до 017 Фізична 1 курс, 9  6 3  66,6 % 100 % 
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спеціальності культура і 

спорт 

FKS1-

В19z 

Теорія і 

методика 

викладання 

плавання 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

2 курс, 

FK1-В18 

22  13 9  59  % 100 % 

Теорія і 

методика 

викладання 

плавання 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

2 курс, 

FK2-В18 

17  8 9  47 % 93,8 % 

Теорія і 

методика 

плавання 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

2 курс, 

FKS1-

В18 

23  19 4  82 % 100 % 

Сучасні види 

спорту 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

4 курс, 

FKS1-

В16 

16 1 8 7  62 % 100 % 

Контроль у 

фізичному 

вихованні та 

спорті 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

М19 

17 2 10 5  60 % 94,4 % 

Сучасні види 

спорту 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

4 курс, 

FKS1-

В16z 

17 1 13 1 2 76,6 % 82,4 % 

Контроль у 

фізичному 

вихованні та 

спорті 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

М19z 

12  10 2  83 % 100 % 

Основи теорії 

спортивних 

змагань 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

4 курс, 

FKS1-

В16z 

17  13 2 2 76,6 % 82,4 %   

Організація 

краєзнавчо-

туристичної 

діяльності 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

2 курс, 

FK1-

B18z 

19 2 11 5 1 54,1 % 75 % 

 

 

Результати семестрового контролю рівня навчальних досягнень 

студентів 

(літня екзаменаційна сесія) 
 

Навчальна 

дисципліна 

Напрям 

підготовки/ 

спеціальність 

Курс, 

група 

Кількість 

студентів 

оцінки 

Я
к
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Теорія і 

методика 

викладання 

рухливих ігор 

і забав 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

1 курс, 

FK1-

B19 

25 1 15 8  64 % 96 % 
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Теорія і 

методика 

викладання 

рухливих ігор 

і забав 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

1 курс, 

FK2-

B19 

12 3 3 5 1 50% 92% 

Адаптивний 

спорт 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

B19 

30 1 14 8 6 50% 80% 

Організація 

краєзнавчо-

туристичної 

діяльності 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

2 курс, 

FK1-

B18 

21  11 10  52,4 % 100 % 

Організація 

краєзнавчо-

туристичної 

діяльності 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

2 курс, 

FK2-

B18 

14  5 6 3 78,5% 78,6% 

Психологія 

спорту 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

2 курс, 

FKS1-

B18 

22 3 14 4 1 77,3% 95,5% 

Теорія і 

методика 

викладання 

спортивних 

ігор 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

3 курс, 

FK1-

B17 

24  16 8  66,7% 100% 

Теорія і 

методика 

викладання 

спортивних 

ігор 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

3 курс, 

FK2-

B17 

14 5 3 3 3 57,1% 78,5% 

Основи теорії 

спортивних 

змагань 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

3 курс, 

FKS1-

B17 

24 6 7 8 3 54,2 87,5% 

Професійна 

майстерність 

тренера 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

4 курс, 

FKS1-

B16 

15 1 12 1 1 86,6% 93,4% 

Відновлення в 

спорті 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

4 курс, 

FKS1-

B16 

14 2 8 4  71,4% 100 % 

Сучасні 

технології 

підготовки 

спортсменів в 

обраному виді 

спорті 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

М19 

18 2 9 6  61,1 100 % 

Адаптація в 

спорті 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

М19 

18 3 6 4 4 50 % 77,7 % 

Теорія і 

методика 

плавання 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

В19z 

9       

Відновлення в 

спорті 

017 Фізична 

культура і 

3 курс, 

FKS1-

14 2 8 4  71,4 100% 
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спорт B17z 

Теорія і 

методика 

викладання 

спортивних 

ігор 

014 Середня 

освіта 

(Фізична 

культура) 

4 курс, 

FK1-

B16z 

30 1 18 11  63,33  

100 % 

Професійна 

майстерність 

тренера 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

4 курс, 

FKS1-

B16z 

17 1 13 2 1 94,2 86,6% 

Рекреаційні 

ігри та 

оздоровчий 

туризм 

227 Фізична 

реабілітація 

4 курс,  

FR1-

B16z 

30 0 16 14  53,33 100% 

Сучасні 

технології 

підготовки 

спортсменів в 

обраному виді 

спорті 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

1 курс, 

FKS1-

М19z 

12  9 2 1 75 91,6% 

 

 

- 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 вісім практик для студентів денної 

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

керівниками були НПП кафедри спорту і спортивних ігор: 

Денна форма навчання: 

- Виробнича «Педагогічна асистентська практика», 2 курс, СВО «магістр», 

спеціальність 017 Фізична культура і спорт; 

- Виробнича «Педагогічна асистентська практика», 2 курс, СВО «магістр», 

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура); 

- Виробнича «Педагогічна практика у профільній середній школі», 1 курс, 

СВО «магістр», спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура); 

- Виробнича «Практика в ДЮСШ», 4 курс, СВО «бакалавр», спеціальність 

017 Фізична культура і спорт; 

- Виробнича «Практика в ДЮСШ в групах спеціалізованої базової 

підготовки», 1 курс, СВО «магістр», спеціальність 017 Фізична культура і 

спорт; 

- «Навчальна практика з легкої атлетики, плавання й організації та 

проведення туристичних походів», 2 курс, СВО «бакалавр», спеціальність 017 

Фізична культура і спорт»; 
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- «Навчальна практика з плавання й організації краєзнавчо-туристичної 

діяльності», 2 курс, СВО «бакалавр», спеціальність 014 Середня освіта (Фізична 

культура); 

- «Педагогічна практика», 4 курс, СВО «бакалавр», спеціальність 014.11 

Середня освіта (Фізична культура).  

Заочна форма навчання: 

- Виробнича «Педагогічна асистентська практика», 2 курс, СВО «магістр», 

спеціальність 017 Фізична культура і спорт; 

- Виробнича «Педагогічна асистентська практика», 2 курс, СВО «магістр», 

спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура); 

- Виробнича «Педагогічна практика у профільній середній школі», 1 курс, 

СВО «магістр», спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура); 

- Виробнича «Практика в ДЮСШ», 4 курс, СВО «бакалавр», спеціальність 

017 Фізична культура і спорт; 

- Виробнича «Практика в ДЮСШ в групах спеціалізованої базової 

підготовки», 1 курс, СВО «магістр», спеціальність 017 Фізична культура і 

спорт; 

- «Навчальна практика з легкої атлетики, плавання й організації та 

проведення туристичних походів», 2 курс, СВО «бакалавр», спеціальність 017 

Фізична культура і спорт»; 

- «Навчальна практика з плавання й організації краєзнавчо-туристичної 

діяльності», 2 курс, СВО «бакалавр», спеціальність 014 Середня освіта (Фізична 

культура); 

- «Педагогічна практика», 4 курс, СВО «бакалавр», спеціальність 014.11 

Середня освіта (Фізична культура).  

Зокрема, активну участь в проведенні, організації та керівництві 

практикою брали: Прозар М. В., Зубаль М. В., Райтаровська І. В., Гуска М. Б., 

Козак Є. П., Шишкін О. П., Стасюк В. А., Петров А. О., Мазур В. Й. 

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. Крім того, у зв’язку із впровадженням карантину та 

переходом на дистанційну форму навчання, деканатом було прийнято рішення 

про розробку додатків до робочих програм практик про їх дистанційне 

проходження здобувачами вищої освіти. Робоча група з НПП кафедри 

розробила такі додатки, зокрема з «Практики в ДЮСШ в групах 

спеціалізованої базової підготовки» та «Навчальної практики з легкої атлетики. 

Плавання й організації та проведення туристичних походів». Додатки до 

робочих програм були розглянуті і затверджені 06 травня 2020 року (протокол 

№ 5) під час засідання кафедри спорту і спортивних ігор. 

Також після проходження кожного виду практики проводився аналіз 

недоліків, які виявлялися студентами та методистами. Зокрема, основна увага 
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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, особливо під час дистанційного 

проходження практик. У період навчальних та 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. 

Нещасних випадків фактів травмування дітей і студентів під час виробничих 

практик протягом 2019-2020 н. р. не було. 

27 грудня 2019 року на засіданні вченої ради факультету фізичної 

культури  розглядалось питання «Підсумки виробничих практик на факультеті 

фізичної культури у І семестрі 2019-2020 н. р.». За підсумками вченої ради 

факультету була прийнята ухвала, відповідно до якої науково-педагогічні 

працівники 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 2020-

2021 навчальному році. 

 

- окреслити основні напрями організації роботи з підготовки студентів до 

атестації 

 

24 вересня 2019 року (протокол № 12) під час засідання кафедри спорту і 

спортивних ігор розглядалось питання «Затвердження програми та 

екзаменаційних білетів комплексного екзамену з нормативних навчальних 

дисциплін професійної підготовки для здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня "Бакалавр" галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 017 

Фізична культура і спорт». На сайті кафедри у вересні 2019 року були 

розміщені: програма комплексного екзамену з нормативних навчальних 

дисциплін, критерії оцінювання, програма підготовки, яка містила перелік 

основних питань та основні тези до них.  

Крім того, у зв’язку з впровадженням дистанційної форми навчання, у 

модульному навчальному середовищі Moodle був створений курс (окремо для 

денної та заочної форм навчання), де розміщувались усі необхідні 
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супроводжуючі документи для підготовки до державної атестації та білети, які 

автоматично активувались у день здачі іспиту. Попередньо для кожної з 

підгруп була організована пробна відеоконференція, під час якої перевіряли 

зв’язок та обговорювали організаційні моменти стосовно виконання 

послідовних дій у день проходження державної атестації. 

23 квітня 2019 року (протокол № 4) під час засідання кафедри спорту і 

спортивних ігор розглядалось питання «Підготовка здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня 4-го курсу до літньої екзаменаційної сесії та 

державної атестації», під час якого обговорювалися показники успішності та 

ліквідація заборгованості здобувачів вищої освіти. 

 

- проаналізувати якість виконання дипломних робіт (проєктів), їх 

актуальність, практичну спрямованість, відповідність їх тематики 

замовленню закладів освіти, підприємств та організацій 

 

Уся тематика дипломних робіт (проєктів) була своєчасно оновлена 

науково-педагогічними працівниками на кафедрі та оприлюднена. Теми 

пред’явлених на захист дипломних робіт (проєктів) відповідали сучасному 

стану та перспективам розвитку  науки і виробництва, є актуальними, мають 

теоретичне і практичне значення, в наявності достатня кількість матеріалів з 

тематики дослідження. Тематика робіт мала практичні ознаки, була пов’язані з 

методикою фізичного виховання та спортивною підготовкою; окремі роботи 

були результатом дослідження впливу різних факторів на організм спортсменів 

під час змагальної діяльності та в процесі тренування тощо. Якісний показник 

знань випускників зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт денної форми 

навчання (денна форма навчання: «відмінно» − 75%, «добре» − 25%; заочна 

форма навчання: «відмінно» − 33,3%, «добре» − 66,7%) свідчить, в цілому, 

студенти продемонстрували глибокі теоретичні знання, вміння поєднувати їх з 

практичною діяльністю, а також правильно та логічно викладати вивчений 

матеріал. 

Усі дипломні роботи (проєкти) мали досить актуальні на сьогоднішній день 

теми у сфері фізичної культури і спорту; відповідали сучасному стану й 

перспективам розвитку фізичної культури серед населення та професійного 

спорту; носили самостійний науковий характер; чітко сформульовані мета, 

завдання робіт, об’єкт, предмет, методи дослідження; підтверджено достовірність 

отриманих результатів; аргументовано та конкретно викладені висновки. Загалом, 

роботи відзначалися своєю змістовністю, логічним викладом матеріалу, 

грамотністю та науковим стилем викладу. 

 

- результати перевірки дипломних робіт (проєктів) на плагіат 

 

Перед попереднім захистом дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої 

освіти СВО «магістр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт кожна робота 

була надіслана студентами для перевірки на антиплагіат в середовищі Moodle. 

Усі результати перевірки були зафіксовані та додані до оригіналу дипломної 
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роботи для ознайомлення екзаменаційній комісії. Оригінальність текстів 

дипломних робіт відповідали відсотковим нормам, що зазначені у 

«Методичних рекомендаціях з перевірки наукових, навчально-методичних 

праць науково-педагогічних працівників, навчальних і дипломних робіт 

(проєктів) студентів університету на академічний плагіат». 
 

 проаналізувати результати атестації здобувачів вищої освіти: 

 

Результати атестації здобувачів вищої освіти 

У 2019-2020 навчальному році 

 
Спеціальність Кількість 

студентів 
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017 Фізична культура і спорт (заочна 

форма навчання) 

15 86,6 % 100 % 

017 Фізична культура і спорт (денна 

форма навчання) 

14 92,8 % 100 % 

 
- 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 
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навчально-виховному процесі, використовуючи новітні комп’ютерні технології 

та ін. 

 

3.4 Охарактеризувати діяльність кафедри щодо оцінювання 

здобувачами вищої освіти роботи її науково-педагогічних працівників 

шляхом анкетування.  

 

Упродовж 2019-2020 н. р. відповідно до письмових повідомлень від 

відділу моніторингу та забезпечення якості освіти науково-педагогічними 

працівниками та здобувачами вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт здійснювалось анкетування на сайті університету в розділі «Система 

опитування щодо якості освітнього процесу». Куратори груп та тренери були 

відповідальними за проходження того чи іншого виду анкетування усіма 

здобувачами вищої освіти. Результати анкетувань обговорювались під час 

виробничих нарад кафедри спорту і спортивних ігор. 

 

3.5 Охарактеризувати стан обізнаності та дотримання норм 

академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. Зазначити 

наявність чи відсутність випадків порушення норм академічної 

доброчесності 

 

Ключовою умовою розвитку суспільства на сьогодні є забезпечення 

якості вищої освіти. В останні роки українська наукова та освітня спільнота все 

більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження 

міжнародних академічних стандартів. З позиції світових практик вищої школи 

академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої 

освіти. 

У проєкті нового Закону України «Про освіту» уперше на законодавчому 

рівні подано тлумачення цього терміна: академічна доброчесність – це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та або наукових (творчих) досягнень. 

На рівні університету дотримання засад академічної чесності – частина 

чіткої інституційної політики, підкріпленої бажанням та рішучістю 

запровадження нової моделі і принципів академічної взаємодії. Кожен заклад 

вищої освіти обирає найбільш зручні для нього засоби врегулювання цих 

питань, формуючи середовище академічної чесності та відкритості. 

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана 

Огієнка успішно впроваджено систему забезпечення академічної 

доброчесності. Досвід провідних європейських та вітчизняних закладів вищої 

освіти щодо системного підходу до боротьби з академічною недоброчесністю 

під час здійснення освітньо-наукової діяльності свідчить про необхідність 

виокремлення принципів академічної доброчесності, що є основою для 

позитивної зміни суспільної свідомості академічної спільноти. Саме тому в 
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Університеті Огієнка розроблено нормативну базу (Кодекс академічної 

доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка, Положення про дотримання академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка), яка на 

системному рівні описує механізми впровадження принципів академічної 

доброчесності в освітній та науковій діяльності, заходи щодо забезпечення 

дотримання принципів академічної доброчесності, процедури попередження та 

боротьби з порушеннями таких принципів.  

Науково-педагогічні працівники кафедри спорту і спортивних ігор 

неухильно виконують «Кодекс академічної доброчесності» неодноразово це 

питання було предметом обговорення за сідання кафедри спорту і спортивних 

ігор. 

 

3.6 Охарактеризувати роботу кафедри з підтримки  зв’язків з 

випускниками 

 

За 2019-2020 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. 

 

3.7 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 та «Антикорупційна програма Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка» розглядалися на засіданні 

кафедри спорту і спортивних ігор 25 листопада 2019року (протокол № 14). 
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- проаналізувати відвідування навчальних занять студентами. Назвати 

заходи, проведені кафедрою, які сприяють відвідуванню навчальних занять 

здобувачами вищої освіти, проаналізувати хід їх виконання 

 

Відвідування студентами академічних занять було постійним предметом 

обговорення на засіданнях кафедри. Більша частина здобувачів вищої освіти 

сумлінно відвідувала заняття і готувалася до них. Усі пропущені заняття 

студенти відпрацьовували шляхом ліквідації недоліків, написання рефератів, 

усної бесіди тощо. Зі студентами які мали багато пропусків проводилась 

виховна робота, за яку відповідають куратори академічних груп.  

Контроль за відвідуванням занять здійснювався таким чином: 

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

повідомляють викладача про причину відсутності. 

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

відвідування занять студентами. 

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

відповідних викладачів, виконати своєчасно завдання, отримані від них, 

написати реферат з теми пропущеної лекції чи семінарського заняття, виконати 

практичні завдання. 

4. Згідно положення, розробленого деканатом, викладач у кожному 

конкретному випадку визначає студентові форми відпрацювання пропущених 

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

занять. 

 

3.8 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 2019-2020 навчальному році 

 
№ 

з/п 

Навчальна дисципліна Прізвище та ініціали 

науково-педагогічного 

Дата 

проведення 
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працівника 

І семестр 

1 Вступ до спеціальності Алєксєєв О. О. Вересень,2019 

2 ТіМ базов. сортивн. пед..дисциплін Шишкін О. П. Жовтень, 

2019 

3 Основи ТіМ рекреаціїно-оздоровчого 

туризму 

Зубаль М. В. Вересень, 

2019 

4 Контроль у фіз.. вих. та спорті  Прозар М. В. Вересень, 

2019 

5 СПВ боротьба (самбо) Гуска М. Б. Жовтень, 2019 

6 СПВ (волейбол чоловіки) Козак Є. П. Жовтень, 2019 

7 ТіМВ плавання Райтаровська І. В. Жовтень, 2019 

8 Паралімпійський спорт Стасюк В. А. Жовтень, 2019 

9 Сучасні види спорту Петров А. О. Жовтень, 2019 

10 Рухливі ігри та оздоровчий туризм Мазур В. Й. Листопад, 

2019 

11 СПВ (футбол чоловіки) Авінов В. Л. Листопад, 

2019 

12 СПВ (баскетбол чоловіки) Одайник В. В. Листопад, 

2019 

ІІ семестр 

1 Основи теорії спортивних змагань Прозар М. В. Лютий, 2020 

2 Управління сферою спорту Зубаль М. В. Лютий, 2020 

3 Адаптація в спорті Козак Є. П. Лютий, 2020 

4 СПВ боротьба (вільна) Шишкін О. П. Березень, 

2020 

5 ТіМ спортивно-оздоровчого туризму Гуска М. Б. Березень, 

2020 

6 ТіМВ настільного тенісу і бадмінтону Алєксєєв О. О. Березень, 

2020 

7 СПВ боротьба (дзюдо) Райтаровська І. В. Березень, 

2020 

8 ТіМВ спортивних ігор Стасюк В. А. Квітень, 2020 

9 СПВ (футбол чоловіки) Петров А. О. Квітень, 2020 

10 ТіМ викладання рухливих ігор і забав Мазур В. Й. Квітень, 2020 

11 СПВ (баскетбол жінки) Одайник В. В. Березень, 

2020 

12 СПВ (футзал чоловіки) Авінов В. Л. Травень, 2020 
 
 

- охарактеризувати основні напрями роботи з молодими викладачами 

 

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

відвідували відкриті заняття досвідчених колег, брали участь у роботі 

методичних семінарів кафедри та університету, брали участь у науковій 

конференції молодих вчених університету, брали участь в організації і 

проведенні семінарів суддів, тренерів тощо. 

 
  



40 

 

ІV НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

4.1 Проаналізувати навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу.  При цьому звернути увагу на: 

  

- розміщення/оновлення в модульному об'єктно-орієнтованому 

динамічному навчальному середовищі (МООDLЕ) комплексу навчально-

методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД) 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, робоча програма навчальної дисципліни, 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. 

Всі  дисципліни 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 2019 році кафедра спорту і спортивних ігор у 2019-2020 

навчальному році на освітньому ступені «бакалавр» 1 курс забезпечувала 

викладання п’ятьох навчальних  дисциплін: на спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт «Вступ до спеціальності», «Спортивні та національні види 

боротьби», «Адаптивний спорт», «Сучасні інформаційні технології у фізичній 

культурі та спорті», «Психологія спорту». 

Викладання дисципліни «Психологія спорту» забезпечували доцент 

кафедри фізичного виховання, кандидат педагогічних наук  Солопчук Д. М. У 

перелік основної літератури у робочій програмі навчальної дисципліни 

включені наступні навчально-методичні видання: 

- Іваній І. В., Сергієнко В. М. Психологія фізичного виховання та спорту: 

навчально-методичний посібник. Суми: ФОМ Цьома С. П. 2016. 204 с. 

- Ямчук Т. Ю., Алмаші С. І. Психологія спорту: курс лекцій з дисципліни 

для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030103 

«Практична психологія». Мукачево: МДУ, 2017. 37 с. 
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Викладання дисципліни «Сучасні інформаційні технології у фізичній 

культурі та спорті» забезпечувала доцент кафедри спорту і спортивних ігор, 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту Зубаль М. В. та викладач 

кафедри спорту і спортивних ігор Мазур В. Й. У перелік основної літератури у 

навчальній та робочій програмі включені наступні навчально-методичні 

видання: 

- Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособ. 

[для студ. высш. пед. учеб. заведений]. Москва: Издательский центр 

«Академия», 2005.  192 с. (2 примірника); 

- Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия для компьютера. Москва: ОЛМА 

Медиа Групп, 2010.  960 с. (1 примірник) 

-  Смирнов Ю. И., Полевщиков М. М. Спортивная метрология: [учеб. для 

студентов пед. вузов]. Москва: Изд. центр Академия, 2000. 232 с.  (2 

примірника). 

Спортивная метрология: [учеб. для ин-тов физ. культури.] / под ред. 

Москва: Физкультура и спорт, 1982.  256 с.  (10 примірників). 

Викладання дисципліни «Вступ до спеціальності» забезпечував старший 

викладач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат педагогічних наук 

Алєксєєв О. О. та викладач кафедри спорту і спортивних ігор Мазур В. Й. 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. 

Викладання дисципліни «Адаптивний спорт» забезпечували професор 

кафедри спорту і спортивних ігор, доктор наук з фізичного виховання і спорту 

Костюкевич В. М., 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 «Спорт інвалідів», Бріскін Ю. А. видання 2006 

року. Загальна кількість − 4 примірники. 

- Навчальний посібник «Організаційні основи паралімпійського спорту», 

Бріскін Ю. А. видання 2004 року. Електронний варіант знаходиться в 

бібліотеці. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Викладання дисципліни «Спортивні та національні види боротьби», 

забезпечували: професор кафедри теорії і методики фізичного виховання 

спорту, доктор педагогічних наук Чобітько М.Г., старший викладач кафедри в 

спору і спотивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту Гуска 

М. Б. та викладач кафедри спорту і спортивних ігор Мазур В. Й. У перелік 

основної літератури у навчальній та робочій програмі включені наступні 

навчально-методичні посібники. Навчальний посібник «Спортивна боротьба», 



42 

 

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.  

Відповідно до навчальних планів 2019 року кафедра спорту і спортивних 

ігор у 2019-2020 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 

рухливих ігор і забав» забезпечували: старший викладач кафедри спорту і 

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

викладач кафедри спорту і спортивних ігор Мазур В. Й. У перелік основної 

літератури у навчальній та робочій програмі включені наступні навчально-

методичні видання: «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. 

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 спортивних ігор», 

авторський колектив: Прозар М. В., Петров А. Стасюк В. А., Авінов В. Л.,  О., 

Балан С. М. видання 2020 року загальна кількість 5 примірників; 

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

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

спортивних ігор.  

Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів, які 

були затверджені у 2019 році кафедра спорту і спортивних ігор у 2019-2020 

навчальному році на освітньому ступені «бакалавр» 2 курс забезпечували 

викладання дванадцяти 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 та спорту», 

«Навчальна практика з плавання і організаціїї краєзнавчо-туристичної 

діяльності» й на спеціальності 017 Фізична культура і спорт – «Теорія і 

методика плавання», «Організація і проведення туристичних походів», 

«Психологія спорту», «Управління у сфері фізичного виховання та спорту» 

«Навчальна практика з легкої атлетики, плавання й організації та проведення 

туристичних походів» на спеціальності 227 Фізична терапія ерготерапія -- 

«Рухливі ігри та оздоровчий туризм» 

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 педагогічних наук 

Петров А. О. 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 
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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 «Управління у сфері фізичного 

виховання та спорту»  на спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) 

та на спеціальності 017 Фізична культура і спорт 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 

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. 

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 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 спортивних ігор», 

авторський колектив: Прозар М. В., Петров А. Стасюк В. А., Авінов В. Л.,  О., 

Балан С. М. видання 2020 року загальна кількість 5 примірників; 

- 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.  

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура) «Організація краєзнавчо-туристичної діяльності» 

забезпечували: доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з 
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фізичного виховання та спорту Зубаль М. В. 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:  

- 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 «Навчальна практика з плавання і 

організації краєзнавчо-туристичної діяльності» на спеціальності 014 Фізична 

культура і спорт забезпечували: старший викладач кафедри спорту і 

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

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

програмі включені наступні навчально-методичні видання:  

- 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. 

- 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 дисципліни «Психологія спорту» забезпечували доцент 

кафедри фізичного виховання, кандидат педагогічних наук  Солопчук Д. М. У 
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перелік основної літератури у навчальній та робочій програмі включені 

наступні навчально-методичні видання: 

- Іваній І. В., Сергієнко В. М. Психологія фізичного виховання та спорту: 

навчально-методичний посібник. Суми: ФОМ Цьома С. П. 2016. 204 с. 

- Ямчук Т. Ю., Алмаші С. І. Психологія спорту: курс лекцій з дисципліни 

для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030103 

«Практична психологія». Мукачево: МДУ, 2017. 37 с. 

Викладання навчальної дисципліни «Навчальна практика з легкої атлетики, 

плавання й організації та проведення туристичних походів» на спеціальності 

017 Фізична культура і спорт забезпечували: старший викладач кафедри спорту 

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

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

програмі включені наступні навчально-методичні видання:  

- 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. 

- 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 дисциплін на спеціальності 227 Фізична терапія 

ерготерапія -- «Рухливі ігри та оздоровчий туризм» забезпечували: старший 

викладач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту Гуска М. Б. та викладач кафедри спорту і спортивних ігор 

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

включені наступні навчально-методичні видання: «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. 
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КНМЗ вищезазначених дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів, які 

були затверджені у 2019 році кафедра спорту і спортивних ігор у 2019-2020 

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. 

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.  

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 спортивних ігор», 

авторський колектив: Прозар М. В., Петров А. Стасюк В. А., Авінов В. Л.,  О., 

Балан С. М. видання 2020 року загальна кількість 5 примірників; 

- 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.  
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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 

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. 

Викладання дисципліни «Паралімпійський спорт» забезпечували: 

професор кафедри теорії і методики фізичного виховання, доктор педагогічних 

наук Чобітько М.Г. та викладач кафедри спорту і спортивних ігор кандидат 

наук з фізичного виховання та спорту Стасюк В. А. 

- Навчальний посібник «Спорт інвалідів», Бріскін Ю. А. видання 2006 

року. Загальна кількість − 4 примірники. 

- Навчальний посібник «Організаційні основи паралімпійського спорту», 

Бріскін Ю. А. видання 2004 року. Електронний варіант знаходиться в 

бібліотеці. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни не представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 
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Відповідно ОКХ до навчальних планів кафедра спорту і спортивних ігор у 

2019-2020 навчальному році на освітньому ступені «бакалавр» 4 курс 

забезпечувала викладання п’яти навчальних дисциплін на спеціальності 014 

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

тенісу і бадмінтону», а на спеціальності 017 Фізична культура і спорт  – 

«Професійна майстерність тренера», «Соціологія фізичної культури», «Сучасні 

види спорту», «Відновлення в спорті». «Виробнича практика в дитячій 

юнацькій спортивній школі». 

Викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання 

настільного тенісу і бадмінтону» на спеціальності 014 Середня освіта (Фізична 

культура)  забезпечували:  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: Алєксєєв О. О. Настільний   теніс 

Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. 104 с. 

Індик П. М.,   Сірик А. Є.   Бадмінтон.   Суми:   Сумський   державний 

університет, 2017. 111 с. 

Амелин А. Н.,  Пашин В. А.  Настольный  теннис.  Москва:  Физкультура  

и спорт, 1980. 112 с. 

Викладання навчальної дисципліни «Сучасні види спорту» на 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт забезпечували доцент кафедри 

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

Прозар М. В. та викладач кафедри, кандидат педагогічних наук  Петров А. О. У 

перелік основної літератури у навчальній та робочій програмі включений 

навчальний посібник  Вознюк Т. В. Сучасні ігрові види спорту: теорія та 

методика викладання: навч. посіб. Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017.  247 с. 

Викладання дисципліни «Професійна майстерність тренера» 

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

фізичного виховання та спорту Стасюк І. І. 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 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.  

Викладання дисципліни «Відновлення в спорті» забезпечував старший 

викладач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат педагогічних наук 

Алєксєєв О. О. та викладач кафедри спорту і спортивних ігор Мазур В. Й. 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. 
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Викладання дисципліни «Соціологія фізичної культури і спорту» 

забезпечував доцент кафедри філософських дисциплін, кандидат філософських 

наук, Найчук А. В. У робочій програмі включений навчально-методичний 

посібник: 

- Найчук А. В., Ігнатьєва Т. В. Політика і економіка: Навчально-

методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, інформаційно-комп’ютерна 

лабораторія історичного факультету, 2010.  88 с. 

- Найчук А. В. Політична теорія держави.  Кам’янець-Подільський: вид. П. 

П. Зволейко Д. Г., 2012.  200 с. 

Викладання навчальної дисципліни «Виробнича практика в дитячій 

юнацькій спортивній школі» на спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

забезпечували: старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор 

Райтаровська І. В. У перелік основної літератури у навчальній та робочій 

програмі включені наступні навчально-методичні видання:  

- Цьось А.В., Балахнічова Г.В., Заремба Л.В. Сучасні технології 

викладання спортивних дисциплін: навч. посіб. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 

2010. 132 с. 

- Шалепа О.Г., Золочевський В.В., Суворова О.А. Організація та 

методика проведення масових фізкультурно-спортивних заходів у системі 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах: 

Навчальний посібник. X.: ХГПУ. 2008. 120 с. 

КНМЗ вищезазначеної дисципліни представлений у зовнішньому 

динамічно-орієнтованому середовищі Moodle. 

Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів, які 

були затверджені у 2019 році кафедра спорту і спортивних ігор у 2019-2020 

навчальному році на освітньому ступені «магістр» забезпечувала викладання 

дванадцяти навчальних дисциплін: на спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура): «Теорія і методика базових спортивно-педагогічних 

дисциплін», «Професійна майстерність організатора спортивно-масової 

роботи», «Інформаційні системи і технології спортивно-масової роботи та 

спортивно-оздоровчого туризму», «Теорія і методика cпортивно-оздоровчого 

туризму», «Нетрадиційні види масової фізичної культури та спорту». 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт «Адаптація в спорті», 

«Організаційні засади сучасного спорту», «Професійна майстерність тренера», 

«Сучасні технології підготовки спортсменів в обраному виді спорті», 

«Контроль у фізичному вихованні та спорті», «Система підготовки спортсменів 

в олімпійському спорті». 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура), «Нетрадиційні види масової фізичної культури та спорту» 

забезпечували професор кафедри теорії і методики фізичного виховання, 

доктор педагогічних наук Чобітько М. Г. та викладач кафедри спорту і 

спортивних ігор, кандидат педагогічних наук Петров А. О. У перелік основної 

літератури у робочій програмі навчальної дисципліни включено навчальний 

посібник «Нетрадиційні види спорту», авторський колектив Солопчук М. С., 
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Шишкін О. П., Стасюк І. І., Солопчук Д. М., видання 2006 року. загальна 

кількість 93 примірники. Також Андрій Олександрович забезпечив бібліотеку 

та методичний кабінет кафедри спорту і спортивних ігор навчальним 

посібником «Сучасні ігрові види спорту: теорія та методика викладання», автор 

Вознюк Т. В., видання 2017 року, загальна кількість примірників 15 із них 2 у 

методичному кабінеті та 13 у бібліотеці Університету. 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура). «Теорія і методика базових спортивно-педагогічних 

дисциплін» забезпечували доцент кафедри спорту і спортивних ігор Шишкін О. 

П. 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.  

Викладання навчальної дисципліни на освітньому ступені «магістр» 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). «Теорія і методика 

cпортивно-оздоровчого туризму» забезпечували доцент кафедри спорту і 

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

та старший викладач 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.  

- «Основи теорії і методики оздоровчого туризму», підготовлених 

доцентами кафедри спорту і спортивних ігор Гускою М. Б. та Зубаль М. В. 

Викладання навчальної дисципліни на освітньому ступені «магістр» 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). «Професійна 

майстерність організатора спортивно-масової роботи» забезпечував доцент 

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

наявності такі видання:  

- Навчальний посібник «Педагогічна майстерність і професійне 

самовдосконалення вчителя фізичної культури», автори Ковальчук Г. П., 

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

Викладання навчальної дисципліни на спеціальностях 014 Середня освіта 

(Фізична культура), «Інформаційні системи і технології спортивно-масової 

роботи та спортивно-оздоровчого туризму» забезпечували доцент кафедри 
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спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту 

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

- «Основи теорії і методики оздоровчого туризму», підготовлених 

доцентами кафедри спорту і спортивних ігор Гускою М. Б. та Зубаль М. В. 

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. 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. 

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 

робочій програмі навчальної дисципліни включений навчальний посібник 

Функціональні ефекти адаптації у фізичному вихованні і спорті, видання 2019 

року, кількість примірників – 5.  

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт «Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті» 

забезпечували професор кафедри спорту і спортивних ігор, доктор наук з 

фізичного виховання та спорту Костюкевич В. М. 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.  

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 017 Середня освіта 

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

тренера» забезпечували доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат 

наук з фізичного виховання та спорту Стасюк І. І. і викладач кафедри спорту і 

спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту Стасюк І. А. 

та. У перелік основної літератури у навчальній та робочій програмі включений 
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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.  

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт «Організаційні засади сучасного спорту» забезпечував доцент кафедри 

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

основної літератури включені такі навчальна та навчально-методичні 

посібники: 

Гуска М. Б., Дорош В. У., Козак Є. П., Стасюк І. І. Організація і 

проведення змагань зі спортивних ігор (волейбол) Кам’янець-Подільський: 

“Аксіома” , 2018. 284 с. 

- Гуска М. Б., Дорош В. У., Козак Є. П., Стасюк І. І. Рухливі та рекреаційні 

ігри і спеціальні вправи у навчаль-тренувальному процесі юних волейболістів. 

Кам’янецьПодільський: “Аксіома” , 2018. 216 с. 

- Козак Є. П., Прозар М. В. Спортивно-педагогічне вдосконалення з 

волейболу: навчально-методичний посібник [для факультетів фізичного 

виховання і спорту вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації] 

Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. 184 с. 

- Прозар М. В., Козак Є. П. Теорія і методика викладання спортивних ігор 

(волейбол): навчальний посібник [для факультетів фізичного виховання і 

спорту вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації] Кам’янець-

Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. 240 с. 

Викладання навчальної дисципліни на спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт «Сучасні технології підготовки спортсменів в обраному виді спорті» 

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

кафедри ТІМВ легкої атлетики Ліщук В. В. 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. 

 

- наявність методичних рекомендацій до написання курсових та дипломних 
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робіт 

 

Дипломні роботи відповідають методичним рекомендаціям з написання та 

оформлення дипломних (проектів) студентами, які затверджені вченою радою 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та 

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

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

року № 384.  

 

- наявність методичних рекомендацій до написання курсових та дипломних 

робіт 

 

Дипломні роботи відповідають методичним рекомендаціям з написання та 

оформлення дипломних (проєктів) 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.  

 

- розроблення/оновлення пакетів ректорських контрольних робіт з 

навчальних дисциплін 

 

У серпні 2019 року завідувач кафедри перевіряв наявність у кожному 

КНМЗ дисциплін пакету для ректорської перевірки залишкових знань 

здобувачів вищої освіти. Станом на вересень 2019 року науково-педагогічні 

працівники оновили та розробили нові тестові завдання з усіх дисциплін. У 

2019-2020 н. р. ректорський контроль залишкових знань студентів проводився з 

двох дисциплін: «Теорія і методика плавання» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт та «Організація краєзнавчо-

туристичної діяльності» для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня 

освіта (Фізична культура). Результати контролю наведені у звіті вище. 

 

- розроблення/оновлення програми практики 

 

27 серпня 2019 року (протокол № 11) під час засідання кафедри 

розглядалося питання про обговорення та затвердження наскрізних та робочих 

програм навчальних та виробничих практик на 2019-2020 н. р. для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт СВО «бакалавр» та 

«магістр». Упродовж 2019 року робочими групами розробились наступні 

робочі програми практик: 

- «Практика в ДЮСШ в групах спеціалізованої базової підготовки», 1 курс, 

СВО «магістр»; 

- «Педагогічна асистентська практика», 2 курс, СВО «магістр»; 

- «Практика в ДЮСШ», 4 курс, СВО «бакалавр»; 
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- «Навчальна практика з легкої атлетики, плавання й організації і 

проведення туристичних походів», 2 курс, СВО «бакалавр». 

Крім того, наразі науково-педагогічні працівники кафедри спорту і 

спортивних ігор працюють над оновленням та створенням нових робочих 

програм практики на наступний навчальний рік.  

Програми розробляються на основі компетентнісного підходу з 

урахуванням основних положень освітньо-професійних програм, запитів 

стейкхолдерів, сучасного ринку праці та умов працевлаштування. 

 

- розроблення/оновлення методичних матеріалів (рекомендацій, вказівок) 

до практики 

 

У зв’язку із запровадженням дистанційного навчання внаслідок пандемії та 

відповідно до Тимчасового порядку проведення екзаменів і заліків, атестації 

здобувачів вищої освіти, захисту курсових робіт (проєктів), практик за 

дистанційною формою навчання у Кам’янець-Подільському національному 

університету імені Івана Огієнка під час карантину», введеного в дію наказом 

в.о. ректора університету від 29 квітня 2020 р. № 36-ОД для належної 

організації і проведення практик здобувачів вищої освіти, деканат прийняв 

рішення про те, що навчальні та виробничі практики будуть проходити на 

випускових кафедрах. Тому, керівники практики кафедри спорту і спортивних 

ігор розробили спеціальні додатки до робочих програм про дистанційне 

проходження практик здобувачами вищої освіти, в яких оновили зміст завдань, 

вимоги до звітної документації, описали спосіб здачі та захисту звітів. 

 

- розроблення/оновлення матеріалів для проведення атестації здобувачів 

вищої освіти (програми атестації здобувачів вищої освіти, комплекту 

екзаменаційних білетів (комплексних завдань, тестів тощо), критеріїв 

оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти, методичних матеріалів для 

проведення атестації здобувачів вищої освіти) 

 

У травні-червні 2019 року робоча група з науково-педагогічних 

працівників кафедри розробила «Програму проведення державної атестації у 

формі комплексного екзамену з нормативних навчальних дисциплін 

професійної підготовки для здобувачів вищої освіти, щодо яких здійснювалась 

підготовка бакалавра в галузі 01 Освіта спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт», «Програму підготовки здобувачів вищої освіти до складання 

комплексного екзамену з нормативних навчальних дисциплін професійної 

підготовки», «Критерії оцінювання» та екзаменаційні білети. Державний 

екзамен проводився як комплексна перевірка знань студентів з нормативних 

навчальних дисциплін професійної підготовки за чотирма розділами: «Теорія і 

методика юнацького спорту», «Основи теорії спортивних змагань», «Теорія і 

методика спортивного тренування», «Професійна майстерність тренера». Така 

побудова дала можливість творчо підійти до комплектування екзаменаційних 

білетів, охопити всі розділи та матеріал зазначених дисциплін. 
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- розроблення/оновлення програм вступних випробувань 

 

Прозар М. В. оновив програму вступного випробування для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт ступеня вищої освіти 

«магістр». 

 

- розроблення/оновлення наочних засобів навчання (схем, діаграм, стендів; 

мультимедійних презентацій, слайдів тощо) 

 

Упродовж року НПП кафедри були розроблені: 

- мультимедійні презентації для здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «бакалавр» та «магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізична 

культура) на настановні конференції з таких практик: «Педагогічна 

асистентська практика», «Навчальна практика з плавання і організації 

краєзнавчо-туристичної діяльності», «Виробнича педагогічна практика», 

«Виробнича педагогічна практика у профільній середній школі»,  

- мультимедійні презентації для здобувачів вищої освіти освітніх ступенів 

«бакалавр» та «магістр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт на 

настановні конференції з таких практик:  «Педагогічна асистентська практика», 

«Навчальна практика з легкої атлетики, плавання й організації та проведення 

туристичних походів», «Практика в дитячій юнацькій спортивній школі», 

«Практика в ДЮСШ у групах спеціалізованої базової підготовки». 

Крім того були оновлені мультимедійні презентації з навчальних 

дисциплін, викладання яких забезпечують викладачі кафедри спорту і 

спортивних ігор. 

 

- розроблення і впровадження в освітній процес нових форм, методів і 

технологій навчання (імітаційних та ділових ігор, ситуаційних вправ, кейсів та 

ін.) 

 

У зв’язку із запровадженням дистанційної форми навчання освітній процес 

змінився кардинально. Лекційні, практичні заняття, самостійна робота, 

консультації, модульні контрольні роботи – все це проводилось у формі 

презентацій, відеоконференцій, онлайн тестів, творчих завдань на платформі 

Moodle, за допомогою додатків Zoom, Google Meet, Viber та ін. Самостійна 

робота здобувачів вищої освіти була здебільшого творчого характеру: 

моделювання ситуацій, створення відеороликів, проєктів, проведення 

досліджень, інтерактивні взаємодії, колективне виконання завдань тощо. 

Екзаменаційні завдання були здебільшого тестового та усного характеру й 

проводились або на платформі Moodle, або у формі відеоконференції у додатку 

Google Meet. Для ліквідації заборгованості організовувались онлайн зустрічі та 

розроблялись додаткові завдання. 

 

- наявність фахових періодичних видань з відповідної спеціальності у 

бібліотеці університету 
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Для здобувачів вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт у 

бібліотеці університету  наявні наступні фахові періодичні видання: «Здоров’я 

та фізична культура», «Олімпійська арена», «Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту», «Фітотерапія», «Фізична культура, спорт і культура 

здоров’я у сучасному суспільстві», «Теорія і методика фізичного виховання», 

«Вісник ортопедії, травматології та протезування», «Теорія і методика 

фізичного виховання», «Фізичне виховання у школах України», «Фізична 

культура в школі. 

Упродовж 2019-2020 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. 

 

4.2 Охарактеризувати стан розробки та підготовки до друку 

навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема: 

 

- написання, підготовки до видання (перевидання) та видання 

(перевидання) навчальної, навчально-методичної літератури (навчальних 

посібників; курсу лекцій/конспекту лекцій; методичних рекомендацій до 

проходження практики; методичних рекомендацій до тренінгів; методичних 

рекомендацій до лабораторних занять (лабораторного практикуму); 

методичних рекомендацій до самостійної роботи; методичних рекомендацій 

до семінарських, практичних занять (практикуму); збірників (задач, завдань, 

вправ, тестів тощо); 
 

Перелік навчальної та навчально-методичної літератури, 

виданої у 2019-2020 навчальному році 

 
Перелік навчальної та навчально-методичної літератури,  

виданої у 2019-2020 навчальному році 
 

Автор (и) Назва Підручник/навчальни

й посібник/навчально-

методичний посібник 

Рік 

видав- 

ництва 

Видав- 

ництво 

Обсяг 

арку- 

шів 

Прозар М. В., 

Авінов В. Л., 

Петров А. О., 

Стасюк В. А., 

Балан С. М. 

Теорія і 

методика 

спортивних 

ігор 

Навчальний посібник 2020 Кам-Под. 320 с. 

Гуска М. Б. 

Мазур В. Й 

Шишкін О.П. 

Досягнення 

студентів, 

випускників і 

викладачів 

Історичний нарис 2020 Кам-Под. 200 с. 
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Кам'янець-

Подільського 

національного 

університету ім.. 

І. Огієнка зі 

спортивної 

боротьби за роки 

незалежності 

України 

Козак Є.П., 

Денисовець 

А.П., Пантус 

О.О. 

Експеримен-

тальна програма з 

фізичної культури 

для учнів 

загальної 

середньої освіти 

1-12 класів. 

Житомирський 

національний 

агроекологіч 

ний університет. 

Житомир, бульвар 

Старий, 7. 2020. 

Навчальна програма 2020 Житомир  

Плахтій П. 

Д., Козак Є. П 

Підготував до 

друку 

електронний 

навчальний 

посібник:. 

Функціональні 

ефекти у 

фізичному 

вихованні і 

спорті: 

електронний 

навчальний 

посібник 352 с.  

Електронний 

навчальний посібник 

2020 Кам-Под. 352 с 

 

 
- написання, підготовки до видання (перевидання) та видання 

(перевидання) навчальної, навчально-методичної літератури іноземною мовою 

(навчальних посібників; курсу лекцій/конспекту лекцій; методичних 

рекомендацій до проходження практики; методичних рекомендацій до 

тренінгів; методичних рекомендацій до лабораторних занять (лабораторного 

практикуму); методичних рекомендацій до самостійної роботи; методичних 

рекомендацій до семінарських, практичних занять (практикуму); збірників 

(задач, завдань, вправ, тестів тощо) 

 

Завідувач кафедри спорту і спортивних ігор розробив методичні 

рекомендації для дистанційного проходження практики. 

 

- рецензування навчальної та навчально-методичної літератури 



59 

 

 

Козак Є. П. впродовж 2019-2020 навчального року здійснював рецензію 

таки навчальних, навчально-методичних видань: 

1. Плахтій П.Д., Коваль О.Г. Оздоровчі програми рухової активності 

людини. Навчальний посібник за ред. П.Д. Плахтія. м. Кам’янець-Подільський: 

Друкарня «Віта Друк».2019. 122 с. 10.25 Ум. дрк. Арк. (41 бал). 

2. Бабюк С.М., Юрчишин Ю.В., Марчук В.М. Марчук Д.В Теорія і 

методика гімнастичних загальнорозвиваючих вправ. Навчально-методичний 

посібник Електронне видання на CD-ROM. Кам’янець-Подільський, 2019. 1 

електрон. опт. диск (CD-ROM); (7,2 др. ар. 29 балів); 

3. Бабюк С.М., Юрчишин Ю.В., Марчук В.М. Марчук Д.В. Теорія і 

методика гімнастичних організуючих вправ. Навчально-методичний посібник. 

Електронне видання на CD-ROM. Кам’янець-Подільський, 20191 електрон. опт. 

диск (CD-ROM); (7,2 др. Ар. 29 балів). 

4. Бабюк С.М., Юрчишин Ю.В., Марчук В.М. Марчук Д.В. Теорія і 

методика гімнастичних загальнорозвивальних вправ: гімнастичні палиці. 

Начально-методичний (відео) посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 1 електрон. 

опт. диск (CD-ROM); (7,2 др. ар.  29 балів); 

5. Бабюк С.М., Юрчишин Ю.В., Марчук В.М. Марчук Д.В. Теорія і 

методика гімнастичних загальнорозвивальних вправ: гімнастична лава. 

Навчально-методичний (відео) посібник. Начально-методичний посібник 

Електронне видання на CD-ROM. Кам’янець-Подільський. 2019. 1 електрон. 

опт. диск (CD-ROM); (7,2 др. ар.  29 балів). 

Козак Є. П. рецензентом трьох навчальних програм для спеціальності 014 

Середня освіта (Фізична культура) Тернопільського національного 

педагогічного університету імені В. Гнатюка: 

1. Навчальна програма «Адаптація в спорті» (два друковані аркуші); ( 10 

балів); 

2. Навчальна програма «Підвищення спортивної майстерності з 

волейболу» (два друковані аркуші); (10 балів); 

3. Навчальна програма «Спортивні ігри з методикою викладання 

(волейбол)» (два друковані аркуші) (10 балів). 

Мазур В. Й упродовж 2019-2020 навчального року здійснював рецензію  

до виконання комплексу вправ нетренованими здобувачками першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти «30 хвилин 

здоров’я» авторів Комарової Тетяни Володимирівни і Андрєєва Сергія 

Анатолійовича. 

 

- отримання мовного сертифікату міжнародного зразка (рівень С2; рівень 

С1; рівень В2) 

 

Завідувач кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М. В., старший 

викладач кафедри спорту і спортивних ігор Алєксєєв О.О. 13 червня 2019 року 
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отримали мовний сертифікат міжнародного зразка із володіння польською 

мовою на рівень В2. 

 

- розроблення/оновлення інформаційного пакету (університету, 

факультету, освітньої (освітньо-професійної/освітньо-наукової) програми 

 

Усі науково-педагогічні працівника кафедри здійснювали оновлення 

інформаційного пакету освітніх програм зі спеціальності 017 Фізична культура 

і спорт ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр». 

 

- вивчення передового досвіду організації освітнього процесу з подальшою 

розробкою і впровадженням нових форм, методів і технологій навчання 

 

У 2019-2020 навчальному році науково-педагогічні працівники кафедри 

спорту і спортивних ігор постійно підвищували свою професійну майстерність 

шляхом відвідування відкритих лекційних, практичних, семінарських занять, 

які проводили їхні колеги відповідно до графіку взаємних і контрольних 

відвідувань. Також ті НПП, які проходили стажування у інших закладах вищої 

освіти також вивчали передовий досвід організації освітнього процесу. 

 

- відвідування/взаємовідвідування навчальних занять науково-

педагогічними працівниками кафедри 

 

Науково-педагогічні працівники кафедри спорту і спортивних ігор 

здійснювали відвідування навчальних занять відповідно до графіку взаємних і 

контрольних відвідувань. 

 

4.3 Проаналізувати стан програмного забезпечення освітнього процесу 

 

Науково-педагогічні працівники кафедри спорту і спортивних ігор у своїй 

професійній діяльності широко використовують об’єктно-орієнтоване 

динамічне середовище Moodle. 

 

4.4 Вказати на недоліки в навчально-методичному забезпеченні 

освітнього процесу 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 

р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

СОУШ-19» та листа Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2020 р. 

№ 1/9-154 щодо введення обмежувальних заходів для запобігання поширенню 

коронавірусу СОVID-19. 

Згідно наказу в. о. ректора В. А. Дубінського:  

- було скорегувати графік освітнього процесу здобувачів вищої освіти 

всіх рівнів; 
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- з метою забезпечення безперервності освітнього процесу організовано 

його проведення зі здобувачами вищої освіти всіх рівнів з 12 березня по 03 

квітня 2020 р. із використанням дистанційних технологій навчання; 

- розроблено заходи щодо відпрацювання навчальних занять відповідно 

до навчальних планів відповідних спеціальностей після нормалізації 

епідеміологічної ситуації шляхом ущільнення розкладу навчальних занять 

здобувачів вищої освіти. 

Завідувач кафедри спорту і спортивних ігор організовував проведення 

науково-педагогічними працівниками консультацій для здобувачів вищої освіти 

з роз’яснення завдань для виконання у вищезазначений період та отримання 

ними необхідних навчальних матеріалів. 

Науково-педагогічні працівники кафедри спорту і спортивних ігор 

забезпечили спілкування зі здобувачами вищої освіти з використанням 

можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема модульного 

об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE), 

мобільних додатків Viber, Skуре. 

Під час  дистанційного навчання було виявлено ряд недоліків з якими 

зіткнулись учасники освітнього процесу. 

Необхідна сильна мотивація. Практично весь навчальний матеріал 

студент-дистанційник освоює самостійно. Це вимагає достатньої сили волі, 

відповідальності і самоконтролю. Швидше за все, ніхто його підганяти чи 

заохочувати до навчання не стане. Підтримувати потрібний темп навчання без 

контролю з боку вдається не всім. 

Нестача практичних вмінь та навиків. Досить проблемно якісно 

організувати дистанційне навчання за напрямами підготовки та 

спеціальностями, на яких передбачена велика кількість практичних занять. 

Навіть найсучасніші комп’ютерні тренажери не замінять майбутнім 

менеджерам «живої» практики. 

Дистанційна освіта не підходить для розвитку комунікабельності. При 

дистанційному навчанні особистий контакт студентів один з одним і з 

викладачами мінімальний, а то і цілком відсутній. Тому така форма навчання не 

підходить для розвитку комунікабельності, впевненості, навичок роботи у 

команді. 

Проблема ідентифікації студента. Поки найефективніший спосіб 

простежити за тим, чи студент самостійно здавав іспити чи заліки – це 

відеоспостереження, що не завжди можливо.  

 

4.5 Охарактеризувати роботу науково-методичних семінарів кафедри 

 

В межах роботи наукового семінару викладачі працювали над наступними 

темами: 

1. Вияв і зміна показників фізичного стану учнів 4-5 класів при реалізації 

чинного змісту фізичного виховання. Прозар М. В. 

2. Аматорський баскетбол як один з видів рекреаційно-оздоровчої рухової 

активності. Одайник В. В. 
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3. Культура спілкування майбутніх фахівців з фізичного виховання і 

спорту. Зубаль М. В. 

4. Особистісний підхід як основа в підготовці майбутніх вчителів фізичної 

культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Алєксєєв О. О. 

5. Формування мотивації до фізичних навантажень у дівчаток 9-11 класів. 

Райтаровська І. В. 

6. Тактична підготовка юних футболістів. Авінов В. Л. 

7. Історичні аспекти розвитку спортивної боротьби в Україні.  

Шишкін О.П. 

8. Особливості психологічної підготовки борців групи спортивно-

педагогічного вдосконалення КПНУ імені Івана Огієнка. Мазур В. Й. 

9. Колове тренування як засіб розвитку сили у шкільній секції з боротьби. 

Гуска М. Б. 

10. Залежність результатів змагань спортсменів від підготовленості 

тренерів. Петров А. О. 

11. Вплив самовиховання та самопізнання на покращення показників 

фізичної підготовленості юних футболістів. Стасюк В. А. 

12. Сутність виховання фізичних якостей старшокласників у навчально-

тренувальних групах. Козак Є. П. 
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V НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Проаналізувати організацію та результати науково-дослідної роботи 

науково-педагогічних працівників кафедри. 

 

5.1 Виконання планових наукових досліджень: 

 

- наукові дослідження, що включені до тематичних планів науково-

дослідних робіт університету, кафедри та наукових, науково-технічних 

програм 

 

У 2019-2020 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 70 % (13 

публікацій у 2019-2020 н. р., в минулому році – 5 публікацій), що стосується  

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

Web of Science та видань, які мають індекс Dooi та ін.) зменшились на 10 % (з 7 

до 6 публікацій), під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри 

здобувачами вищої освіти були подані до друку 21 стаття, в минулому році 15 

статей (більше на 30 %). 

Також у навчальному році на кафедрі розробляються 1 колективна та 8 

індивідуальних тем, за результатами досліджень було видано три навчальні 

посібники.  

На кафедрі старшим викладачем Алєксєєвим О. О. виконується наукова 

розробка на тему «Теоретичні та практичні засади професійної підготовки 

майбутніх вчителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з 

учнями», яка впроваджена у 2019 році за межами університету у Державній 

науковій установі «Український інститут науково-технічної експертизи та 

інформації» м. Київ.  

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. 

 

- написання та підготовка до видання/перевидання монографії / 

монографії іноземною мовою (окрім російської); підручника, у тому числі 

електронного, з мультимедійним контентом / підручника, у тому числі 

електронного, з мультимедійним контентом, іноземною мовою (окрім 

російської); словників, довідників, хрестоматій, бібліографічних покажчиків 

та ін.; словників, довідників, хрестоматій, бібліографічних покажчиків та ін. 

іноземною мовою (окрім російської) 

 

1. Прозар М. В., Авінов В. Л., Петров А. О., Стасюк В. А., Балан С. М. 

Теорія і методика спортивних ігор: навчальний посібник [для факульт. фіз. 
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куль. закладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації]. ПП "Віт'АДрук", 2020. 

320 с. 

2. Гуска М. Б., Шишкін О. П., Мазур В. Й. Досягнення студентів, 

випускників і викладачів Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка зі спортивної боротьби за роки незалежності України. 

Досягнення студентів, випускників і викладачів Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка зі спортивної боротьби за роки 

незалежності України: іст. нарис, присвяч. 70-річчю ф-ту фіз. к-ри Кам’янець-

Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2020. 200 с. 

(Науково-довідкове видання). 

3. Козак Є. П., Денисовець А. П., Пантус О. О. Експериментальна програма 

з фізичної культури для учнів загальної середньої освіти 1-12 класів. 

Житомирський національний агроекологічний університет. Житомир, бульвар 

Старий, 7. 2020. 202 с. 

 

- написання статей: у виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН України, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection;  у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; 

у виданнях, які зареєстровані в міжнародних наукометричних базах, інших 

закордонних виданнях; в інших наукових виданнях України 

 

1. Zubal M., Raitarovska I. Statistical interconnections between the increment of 

7-8-year-old boys' physical qualities of different somatotypes. Вісник Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне 

виховання, спорт і здоров'я людини. [редкол.: Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін.]. 

Кам'янець-Подільський: Аксіома. 2019. Випуск 13. С. 23-29. 

2. Прозар М. В., Стасюк І. І., Петров А. О., Чобітько М. Г. Зміна показників 

фізичної підготовленості юних борців вільного стилю на етапі попередньої 

базової підготовки. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. [редкол.: 

Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін.]. Кам'янець-Подільський: Аксіома. 2019. Випуск 

14. С. 41-46. 

3. Lesia G., Aleksandra S., Gennadii I., Myroslav D., Ivan S., Mykola P. et al. 

Evaluation of the physiological characteristics of girls with different handedness 

using various types of physical training. Journal of Physical Education and Sport 

(JPE итS), Vol 19 (Supplement issue 4), Art 201. 2019 Р. 1386-1390. 

4. Алєксєєв О. О., Райтаровська І. О. «Особистісний підхід як основа в 

підготовці майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної 

роботи з учнями». Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». 

Причерноморський науково-дослідний інститут економіки та іновацій. 2019. 

Вип 16. Т.1. С. 9-13. 
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5. Vadym Stasiuk. Programming of the training process of qualified football 

players in the competitive period of the macrocycle Journal of Physical Education 

and Sport ® (JPES), Vol 19 (Supplement issue 6), Art 329 pp 2192 – 2199, 2019 

online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES 

(Scopus) 

6. Одайник В. В. Баскетбол як основний засіб розвитку координаційних 

здібностей студентів вищих навчальних закладів на заняттях з фізичного 

виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. Серія №17. “Науково-педагогічні проблеми фізичної 

культури/фізична культура і спорт/” зб. наукових праць/ За ред. О.В. 

Тимошенка.-К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Випуск 5К (84).  

7. Iedynak, G.,  Kozak Y., Mazur V., Huska M. Cerebral circulation of highly 

qualified sumo and judo wrestlers. Журнал  Подільського національного 

університету імені Івана  Огієнка, «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного 

виховання та фізичної терапії» [редкол.: І.І. Стасюк (відп. ред.) та ін.].   

Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня рута», 2019.  Вип. 1. C. 81-94 

8. Гуска М. Б. 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. 

9. Авінов В. Л. Фізична підготовленість футболістів на етапі початкової 

підготовки. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. [редкол.: 

Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін.]. Кам'янець-Подільський: Аксіома. 2020.  

10. Стасюк І. І., Боднар А. О., Солопчук Д. М. Аналіз динаміки 

сформованості когнітивного компоненту готовності майбутніх учителів 

фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів. Вісник 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

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

_н._.) та _н..]. Кам’янець-Подільський : Аксіома. 2019. Вип. 14. С. 27-45. 

11.  Стасюк І.І., Боднар А. О. Аналіз динаміки сформованості діяльнісного 

компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської 

освіти молодших школярів. Вісник Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини / 

[редкол. : Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Аксіома. 

2019. Вип. 15. С. 16-20. 

12. Алєксєєв О. О. Нормативно-правове підгрунття професійної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з 

учнями. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини / [редкол.: 

Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Аксіома. 2019. Вип. 

15. С. 5-10. 

У 2019-2020 навчальному році викладачами кафедри спорту і спортивних 

ігор подано до друку та опубліковано 46 статей, з них:     7 – у  фахових 

виданнях;  12 публікацій – у журналах які індексуються у міжнародних 
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наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science та ін.) і Вісник,    27 – інші 

наукові видання;    3 − навчально-методичних посібники. 

Фахові видання: − 6 статей. 

1. Зубаль М. В. Активізація мотивації майбутніх викладачів фізичного 

виховання і спорту в сфері екологічного туризму. Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології. Фаховий журнал з педагогічних наук (наказ 

МОН України № 1021 від 07.10.2015). Журнал індексується в Crossref, Index 

Copernicus Master List, Сite Factor, Google Scholar та CEJSH. 

2. Костюкевич В., Стасюк В., Щепотіна Н. Теоретико-методичні підходи 

щодо програмування тренувального процесу спортсменів у макроциклі Збірник 

наукових праць «Фізична культура, спорт та здоров’я нації». Житомир: Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2019. Вип. 8 (27). С. 182-202 

3. Костюкевич Віктор, Стасюк Вадим, Коннова Майя, Стасюк Іван, 

Гудима Степан Побудова тренувального процесу студентської футбольної 

команди у передзмагальному мезоциклі річного макроциклу Фізична культура, 

спорт та здоров'я нації:збірник наукових праць . Головний редактор В.М. 

Костюкевич. Вінниця:Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського; Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, ТОВ «Планер», 2020.  Випуск .  С. -. (в друці)   

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

під час навчання в основній школі. Вісник Прикарпатського у-ту. Фізична 

культура. 2019. Випуск 31. С. 49-55; 

5.  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 К (113)19. С. 109-113.  

 6. 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 К (113)19. 

С. 293-298. 

7. 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) Випуск 

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

Інші видання: − 27 статей: 

Збірник наукових праць за наслідками Міжнародної науково-практичної 

конференції «Формування здорового способу життя студентської та 

учнівської молоді засобами освіти» − 11 статей: 

1. Мазур В. Й., Гуска М. Б. Особливості психологічної підготовки борців 

групи спортивно-педагогічного вдосконалення КПНУ імені Івана Огієнка. 
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2. Зубаль М. В. Пропаганда спортивно-оздоровчої роботи серед 

старшокласників. 

3. Гуска М.Б., Мазур В.Й., Гуска М.В. Колове тренування як засіб розвитку 

сили у шкільній секції з боротьби 

4. Алєксєєв О. О. Здоровий спосіб життя студентської молоді в контексті 

фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

5. Райтаровська І. В. Невстигаючі студенти як психолого-педагогічна 

проблема. 

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

7. Стасюк В. А., Петров О.П. Вплив занять  в спортивній секції з футболу 

на рівень фізичної підготовленості школярів. 

8. Авінов В. Л. Тактична підготовка юних футболістів. 

9. Одайник В. В. Організаційно-педагогічні умови формування здорового 

способу життя студентів закладів вищої освіти. 

10. Прозар М.В. Загальна характеристика навчальної програми з фізичної 

культури для закладів загальної середньої освіти 5-9 класів у вивченні 

варіативного модуля «Волейбол». 

11. Стасюк І.І. 70 років факультету фізичної культури КПНУ імені Івана 

Огієнка. Сьогодення. 

12. Гуска М. Б. Роль занять оздоровчим туризмом студентів ВНЗ як засобу 

фізичної рекреації на формування здорового способу життя 

 

Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками 

НДР у 2019 році – 12 статей. 

1. Зубаль М. В., Райтаровська І. В. Інструктаж студентів ЗВО з техніки 

безпеки на заняттях фізичною культурою та методика його проведення. 

2. Гуска М. Б., Гуска М. В., Мазур В. Й. Організація культури дозвілля і 

активного відпочинку зі студентською молоддю. 

3. Авінов В. Л., Алєксєєв О. О.  Особливості методики розвитку спритності 

юних футболістів 11-12 років. 

4. Алєксєєв О. О., Авінов В. Л. Характеристика розвитку швидкісних 

якостей у тенісистів групи спеціалізованої базової підготовки. 

5. Одайник В. В. Методика навчання та організація баскетбольної 

підготовки студентів, в закладах вищої освіти. 

6. Мазур В. Й., Гуска М. Б. Динаміка показників спеціальної витривалості 

спортсменів борців. 

7. Стасюк В. А., Петров А. О. Вплив вправ зі степ-аеробіки на підвищення 

індивідуальних показників технічних дій футболістів в ДЮСШ. 

8. Райтаровська І. В., Зубаль М. В. Управлінські процеси у спортивному 

плаванні. 

9. Плахтій П. Д., Козак Є. П. Вміст жиру і фізична працездатність 

спортсменів різних спеціалізацій. 

10. Стасюк І. І., Боднар А. О., Воронецький В. Б. Студентський спорт в 

Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.  
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11. Стасюк І. І., Воронецький В. Б., Боднар А. О. Спортивні здобутки 

студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка у 2018-2019 навчальному році.  

12. Прозар М. В. Розвиток та становлення спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт освітнього ступеня «магістр» на факультеті фізичної культури 

К-ПНУ імені Івана Огієнка. 

 

Публікації у збірнику наукових праць за матеріалами науково-практичної 

конференції молодих вчених Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка – 2 статті. 

1. Одайник В. В. Методика навчання та організація баскетбольної 

підготовки в закладах вищої освіти.  

2. Петров А. О., Стасюк В. А. Вплив підготовленості тренерів на 

результати змагань спортсменів. 

 

Вектор Поділля : наук. журнал Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу. 

1. Алєксєєв О.О.  Використання вчителями фізичної культури оздоровчих 

традицій українського козацтва при формуванні здорового способу життя 

підлітків з особливими освітніми потребами. 

 

- участь у конференціях і семінарах різних рівнів (міжнародних 

всеукраїнських, регіональних) 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Формування здорового 

способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти» (26-27 

вересня 2019 р.) (усі викладачі); 

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

Івана Огієнка за підсумками науково-дослідної роботи у 2019 році  (5-6 березня 

2019 р.) (усі викладачі); 

3. Конференція молодих вчених 5-6 листопада 2019 р.) (Петров А. О., 

Зубаль М. В.); 

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

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

5. Вебінар «Дієтологічний, фармакологічний та психологічний супровід 

підготовки спортсменів» квітень-червень, 2020 року. (Зубаль М. В., 

Райтаровська І. В.); 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт 

та здоров’я нації» присвячена 100-річчю Житомирського державного 

університету ім. Івана Франка та 15-річчюфакультету фізичного виховання і 

спорту. 14-15 листопада 2019 р.(Стасюк В. А.); 

7. XI Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, 

спорт та здоров’я нації» 31.10-01.11.2019р. м. Вінниця.(Стасюк В. А.); 

8. Співорганізатор міжрегіонального суддівського семінару з баскетболу 

21.09.-22.09.2019 року, м. Хмельницький. (Одайник В. В.); 
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9. Співорганізатор міжрегіонального суддівського семінару з баскетболу 

19.10.-20.10.2019 року, м. Кам’янець-Подільський. (Одайник В. В.); 

10. Співорганізатор міжрегіонального суддівського семінару з баскетболу  

22-23.02.2020 року, м. Кам’янець-Подільський. (Одайник В. В.); 

11. Співорганізатор міжрегіонального суддівського семінару з баскетболу 

07-08.03.2020 року, м. Кам’янець-Подільський. (Одайник В. В.); 

12. Семінар Всеукраїнської федерації традиційних видів боротьби, 22-27 

вересня 2019 р. м. Кам’янець-Подільський (усі викладачі); 

13. Актуальні проблеми підготовки спортсменів високого класу та шляхи її 

оптимізації в сучасному спорті. (Стасюк І. І.); 

14. Всеукраїнський тренерський семінар з пауерліфтингу. м. Кам’янець-

Подільський (Стасюк І. І.); 

15. Всеукраїнській науковій конференції «Традиції Івана Огієнка у світлі 

вітчизняної науки» (22 жовтня 2019 року) (Козак Є. П.); 

16. Міжнародній науково-практичної конференції «Трангресивні виміри 

соціокультури буття постмодерну» (присвячено пам’яті Козака Івана 

Йосиповича) (26-27 листопада 2019 року). Сучасна концепція розвитку 

фізичного виховання в Бельгії (Козак Є. П.); 

17. VI Міжнародній науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

наступності дошкільної і початкової освіти» (16-17 квітня 2020 року) 

(Козак Є. П.); 

18. Національний всеукраїнський суддівський семінар з  волейболу м. 

Житомир. 24-26.08.2019 року (Козак Є. П.); 

19. Міжрегіональний суддівський семінар з волейболу м. Чернівці, 07-

08.09. 2019 року (Козак Є. П.). 

 

5.2 Відгуки на автореферати дисертації для здобуття наукового 

доктора філософії / доктора наук. 

 

1. Стасюк І. І. Відгук на автореферат дисертаційної роботи Яковенка 

Артема Володимировича на тему: «Організаційно-педагогічні умови 

трансформації системи фізичного виховання школярів у зарубіжних країнах 

(ХХ ст. – початок ХХІ ст.)», представленої на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 – 

фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. 

2. Зубаль М. В. Відгук на автореферат дисертаційної роботи Турки 

Ростислава Орестовича «Активізація оздоровчої рухової активності населення з 

використанням спортивно-масових заходів системи спорту для всіх» на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 

24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. 

3. Козак Є. П.  Відгук на автореферат дисертаційної роботи Бінецького 

Дмитра Олександровича «Виховання в молодших підлітків прагнення до 

самостійності у процесі спортивно-ігрової діяльності», поданої до захисту на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 

13.00.07 – теорія і методика виховання. 
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4. Козак Є. П. Відгук на автореферат дисертаційної роботи Касіч Наталії 

Петрівни «Виховання цілеспрямованості старших підлітків у фізкультурно-

оздоровчій діяльності», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.07 – теорія і методика 

виховання. 

 

5.3 Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти з 

підготовкою: 

 

- тез доповіді на університетській конференції 

 

У 2019-20202 навчальному році науково-педагогічні працівники кафедри 

спорту і спортивних ігор здійснювали керівництво науково-дослідною роботою 

здобувачів вищої освіти. За результатами цієї роботи була підготовлена –  21 

стаття. 

1. Гафич Р. А., студент 1 курсу  факультету фізичної культури (денна 

форма навчання). «Особливості використання теорії тестів у фізичному 

вихованні та спортивній діяльності дітей молодшого шкільного віку» 

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

спорту, доцент; 

2. Гемблюк К. В., студентка 1 курсу  факультету фізичної культури (заочна 

форма навчання). «Соціальна значущість використання засобів фізичної 

культури в оздоровленні населення 

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

спорту, доцент; 

3.  Горішна Р. В., студентка 1 курсу  факультету фізичної культури (денна 

форма навчання). «Загальні тенденції розвитку сучасної спортивної боротьби» 

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

спорту, доцент; 

4. Добржанський А. С., студент 1 курсу  факультету фізичної культури 

(денна форма навчання). «Анатомо-фізіологічні особливості розвитку  

організму дівчат 13-14 років» 

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

спорту, доцент; 

5. Лівач О. В., студентка 1 курсу  факультету фізичної культури (денна 

форма навчання). «Законодавчі та програмно-нормативні основи фізичного 

виховання в Україні» 

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

спорту, доцент; 

6. Никоряк В. В., студент 1 курсу  факультету фізичної культури (заочна 

форма навчання). «Аеробна і анаеробна продуктивність як чинник,  який 

визначає фізичну працездатність студентів» 

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

спорту, доцент; 
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7. Федоряк О. О., студентка 1 курсу  факультету фізичної культури (денна 

форма навчання). «Теоретичне дослідження особливостей залучення до 

оздоровчих занять фізичною активністю  жінок різного віку» 

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

спорту, доцент; 

8. Юрнюк Б. П., студент 1 курсу  факультету фізичної культури (заочна 

форма навчання). «Характеристика фізичного стану студентів в контексті вимог 

до їх навчальної та професійної діяльності» 

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

спорту, доцент. 

9. Рейтингова система оцінювання фізичної підготовленості школярів та її 

переваги 

Х. Ю. Береза, студентка 1 курсу  факультету фізичної культури (денна 

форма навчання). 

Науковий керівник: М. В. Зубаль, доцент. 

10. Теоретико-методичний аналіз питання застосування обманних рухів та 

ефективності ведення м’яча 

І. М. Гончар, студент 1 курсу  факультету фізичної культури (денна форма 

навчання). 

Науковий керівник: М. В. Зубаль, доцент. 

11. Історичні аспекти виникнення та розвитку спортивної боротьби 

О. Ю. Жижанов, студент ІІ курсу факультету фізичної культури, денноі 

форми навчання.  

Науковий керівник: Зубаль М.В., доцент  

12. Сучасний стан і підвищення ефективності громадянського виховання 

студентів закладів вищої освіти у процесі туристично-краєзнавчої діяльності 

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

форма навчання). 

Науковий керівник: М. В. Зубаль, доцент. 

13. Культурологічні аспекти становлення фахівця з фізичного виховання і 

спорту  

Р. Р. Середович, студент 1 курсу  факультету фізичної культури (денна 

форма навчання). 

Науковий керівник: М. В. Зубаль, доцент. 

14. Прикладна професійна фізична підготовка студентів різних 

спеціальностей закладів вищої освіти 

Я. М. Тиж, студент  2 курсу, групи FK1-М19 факультету фізичної культури  

Науковий керівник: Зубаль М.В., доцент 

15. Види викривлень хребта та їх аналіз і статистика 

П. В. Ткачук, студент 1 курсу факультету фізичної культури (заочна форма 

навчання) 

Науковий керівник: Зубаль М.В., доцент  

16. Планування, методика проведення і облік роботи спортивної секції з 

боротьби в школі 

М. О. Гремячев, студент FК1-B16 групи факультету фізичної культури  
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денної форми навчання 

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

спорту, ст. викладач кафедри спорту та спортивних ігор  

17. Розвиток рухових якостей на секційних заняттях засобами спортивної 

боротьби. 

О. С. Снєгов, студент FК2-B16 групи факультету фізичної культури  

денної форми навчання. 

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

спорту, ст. викладач кафедри спорту та спортивних ігор. 

18. Організаційно-методичні умови професійної підготовки 

майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у ВНЗ. 

В. П. Чумак, студент FK1-M19z групи факультету фізичної культури   

заочної форми навчання. 

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

спорту, доцент кафедри спорту та спортивних ігор. 

19. Специфіка тренувального процесу в настільному тенісі. 

Н. О. Капуста, магістрант 1 курсу факультету фізичної культури. 

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

викладач. 

20. Спортивне тренування в індивідульних видах спорту (на прикладі 

настільного тенісу). 

В. Ю. Лунегов, магістрант 1 курсу факультету фізичної культури. 

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

викладач. 

21. Методика формування технічної підготовленості дітей підліткового 

віку на секційних заняттях з волейболу.  

Краєвський В. О., магістрант 1 курсу факультету фізичної культури 

Науковий керівник: Козак Є. П., кандидат педагогічних наук, доцент. 

 

- до участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

 

Завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент Прозар М. В. здійснював керівництво науково-

дослідною роботою здобувачів вищої освіти з підготовки до участі у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт, а саме: Капустою Наталією (група FKS1-M19) та Чепенком Євгеном 

(група FK1-В16). 

 

- до участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт 

 

Завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент Прозар М. В. здійснював керівництво науково-

дослідною роботою здобувача вищої освіти з підготовки до участі у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 
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спеціальностей зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт, а саме: Капустою 

Наталією (група FKS1-M19). 

 

5.4 Керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та 

Європи, чемпіонаті України 

 

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

 
Терзі Сергій 

3-6.12.19 Кубок України, Київ - 

Врублевська Анастасія 

03-04.10.19 Чемпіонат України, , Київ 3 

29.02-01.03.20 EUROPEAN OPEN 2020, Варшава, Польща  - 

Веркуш Євгеній 

24.09.19 Кубок ректора К-ПНУ  1 

03-04.10.19 Чемпіонат України, , Київ - 

01-02.11.19 Кубок федерацій дзюдо Києва  1 

13-14.02.20 Чемпіонат України U-21  5 

Мишалов Сергій 

03-04.10.19 Чемпіонат України, , Київ - 

Боровіков Андрій 

04-05.10.19 Всеукраїнський турнір по панкратіону, Київ  3 

03-04.10.19 Чемпіонат України, , Київ - 

27-28.10.18 LVIV JUDO OPEN-2019 2 

01-02.11.19 Кубок федерацій дзюдо Києва  3 

13-14.02.20 Чемпіонат України U-21  - 

Кирилюк Владислав 

03-04.10.19 Чемпіонат України, , Київ - 

13-14.02.20 Чемпіонат України U-21  5 

Лесюк Артем 

03-06.11.19 Oceania Open, Перт, Австралія 3 

22-24.11.19 Grand Slam, Осака, Японія 9 

8-10.02.20 Grand Slam, Париж, Франція 9 

Паращук Олександр 

01-02.11.19 Кубок федерацій дзюдо Києва  - 

13-14.02.20 Чемпіонат України U-21  - 

Рудич Вікторія 

24.09.19 Кубок ректора К-ПНУ  1 

13-14.02.20 Чемпіонат України U-21  - 

Семикрас Святослав 

09-14.10.19 Чемпіонат Світу, Осака, Японія  1, командне-3 

10-13.01.20 Кубок Європи, Будапешт, Угорщина 1 

20-22.02.20 Чемпіонат України U-23, Луцьк  1 

Наверіані Сандро 

03-04.10.19 Чемпіонат України,  Київ - 

01-02.11.19 Кубок федерацій дзюдо Києва  - 

13-14.02.20 Чемпіонат України U-21  9 

Холод Владислав 

03-04.10.19 Чемпіонат України, Київ - 

27-28.10.18 LVIV JUDO OPEN-2019 3 

01-02.11.19 Кубок федерацій дзюдо Києва  - 
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23-24.01.20 Чемпіонат України з самбо, Суми 5 

13-14.02.20 Чемпіонат України U-21  - 

22-23.02.20 Міжнародний турнір, Словаччина 3 

 

Тренер Шишкін О. П.  

Штефанеса Едуард 

03-04.10.19 Чемпіонат України, Київ 3 

12.01.20 Супер Кубок Іспанії, Барселона 3 

13-14.02.20 Чемпіонат України U-21  2 

28.02-02.03.20 Кубок Іспанії, Барселона 2 

Береза Христина 

28.10-03.11.19 Чемпіонат Світу, , Будапешт, Угорщина  - 

3-6.12.19 Кубок України, Київ  2 

15-18.01.20 Міжнародний рейтинговий турнір Маттео Пелликоне, Рим, 

Італія 

7 

Семков Станіслав 

03-04.10.19 Чемпіонат України, , Київ 7 

01-02.11.19 Кубок федерацій дзюдо Києва  3 

13-14.02.20 Чемпіонат України U-21  2 

Пасічник Артур 

24.09.19 Кубок ректора К-ПНУ  3 

03-04.10.19 Чемпіонат України, , Київ 7 

Білодід Дар'я 

24-26.10.19 Grand-Slam, , Абу-Дабі, ОАЕ 1 

8-10.02.20 Grand Slam, Париж, Франція 1 

Рось Артем 

03-04.10.19 Чемпіонат України, , Київ 5 

01-02.11.19 Кубок федерацій дзюдо Києва  7 

13-14.02.20 Чемпіонат України U-21  3 

Расуєв Рустам 

28.10-03.11.19 Чемпіонат Світу, , Будапешт, Угорщина  - 

03-06.12.19 Кубок України, Київ 2 

 

Тренер Шишкін О. П. (Вільна боротьба) 

 
Горіславський Юрій 

24.09.19 Кубок ректора К-ПНУ  3 

01-02.11.19 Кубок федерацій дзюдо Києва  3 

Лівач Оксана 

14-20.09.19 Чемпіонат Світу, Нур-Султан, Казахстан  5 

3-6.12.19 Кубок України, Київ  1 

15-18.01.20 Міжнародний рейтинговий турнір Маттео Пелликоне, Рим, 

Італія 

3 

Лисак Ангеліна 

14-20.09.19 Чемпіонат Світу, Нур-Султан, Казахстан  5 

28.10-03.11.19 Чемпіонат Світу, Будапешт, Угорщина  3 

15-18.01.20 Міжнародний рейтинговий турнір Маттео Пелликоне, Рим, 

Італія 

1 

Лю Максим 

07-09.11.19 Кубок України (U-21), Харків 1 

19.12.19 Кубок України, Запоріжжя 3 

04.01.20 Міжнародний командний турнір, Мінськ, Білорусь 1 

Демко Христина -Зоряна 
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28.10-03.11.19 Чемпіонат Світу, , Будапешт, Угорщина  3 

3-6.12.19 Кубок України, Київ  3 

Горішна Лілія 

03-05.10.19 Тестовий турнір до Олімпійських Ігор, Токіо, Японія  - 

3-6.12.19 Кубок України, Київ  7 

Бабенко Олексій 

24.09.19 Кубок ректора К-ПНУ  2 

03-04.10.19 Чемпіонат України, , Київ 9 

Горіславський Юрій 

03-04.10.19 Чемпіонат України, , Київ 7 

Мамедов Фарід 

03-04.10.19 Чемпіонат України, , Київ - 

01-02.11.19 Кубок федерацій дзюдо Києва  3 

13-14.02.20 Чемпіонат України U-21  5 

Леонтьев Вадим 

03-04.10.19 Чемпіонат України, , Київ 9 

01-02.11.19 Кубок федерацій дзюдо Києва  3 

13-14.02.20 Чемпіонат України U-21  7 

 

Тренер Стасюк В. А.  Футбол (Жінки) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто місце 

Сезон 

2019-2020 

 

 

 

 

2-8 жовтня 

2019 

Вегерич Надія 

1.Вища ліга чемпіонату України з футболу (Жінки) 

«Єдність-ШВСМ» 

2.Кубок України з футболу (Жінки)  

3.Турнірі в м. МАРІУПОЛЬ "МАРІУПОЛЬ 2020" серед 

команд вищої ліги чемпіонату України 

Кваліфікаційний раунд Євро - 2020(WU-19) Голландія 

 

2 місце 

Карантин 

 

1/4 фіналу 

1 місце 

 

3 місце в групі 

Сезон 

2019-2020 
Косік Марина Олександрівна 

1.Вища ліга чемпіонату України з футболу (Жінки)  

2.Кубок України з футболу (Жінки)  

3.Турнірі в м. МАРІУПОЛЬ "МАРІУПОЛЬ 2020" серед 

команд вищої ліги чемпіонату України 

4.Зимовий Кубок України з футболу (Жінки) 

 

6 місце 

 

1/4 фіналу 

3 місце 

3 місце 

Сезон 

2019-2020 

Баліна Софія «Родина (Костопіль)» 

1.Вища ліга чемпіонату України з футболу (Жінки) 

2.Турнірі в м. МАРІУПОЛЬ "МАРІУПОЛЬ 2020" серед 

команд вищої ліги чемпіонату України 

3. Кубок України з футболу (Жінки)  

 

10 місце 

 

6 місце 

Участь 

Сезон 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

2-8 жовтня 

2019 

Зубач Дарія «Родина (Костопіль) 

1.Вища ліга чемпіонату України з футболу (Жінки) 

2.Кубок України з футболу (Жінки)  

3.Турнірі в м. МАРІУПОЛЬ "МАРІУПОЛЬ 2020" серед 

команд вищої ліги чемпіонату України 

4.Чемпіонат Київської області ( за Богуслав),  

5.Перша ліга футзал жінки (за Хмельницький), 

6.Чемпіонат по футзалу Львівська обл.  

7.Кваліфікаційний раунд Євро - 2020(WU-19), Голландія 

 

10 місце 

участь 

6 місце 

 

2 місце 

не діграли 

1 місце 

3 місце в групі 

03-07.11.19 Кам’янець-Подільський національний університет 4 місце 
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імені Івана Огієнка 

Косік Марина Олександрівна 

Петровська Анастасія Леонідівна 

Гончар Христина Геннадіївна 

Жогел Анастасія Леонідівна 

Малець Вікторія Вікторівна 

Балух Мар`яна Миколаївна 

Атаманюк Анастасія Миколаївна 

Тополюк Єлизавета Миколаївна 

Вегерич Надія Сергіївна 

Голованчук Каріна Віталіївна 

Подольська Наталія Сергіївна 

Баліна Софія Олександрівна 

Зубач Дарія Романівна 

Корник Олена Петрівна 

Гаврилюк Вероніка Михайлівна 

Петрієнко Каріна Юріївна 

Кубку України з футболу серед студентських 

жіночих команд м. Львові. 

03-05.12.19 Перша ліга футзал жінки 

Жогел Анастасія Леонідівна  

Малець Вікторія Вікторівна 

Голованчук Каріна Віталіївна 

Атаманюк Анастасія Миколаївна 

Петрієнко Каріна Юріївна 

1 

 

Тренер Клюс О. А (Велоспорт) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто місце 

Беляк Дарина Віталіївна 

01-03.02.20 Відкритий зимовий чемпіонат 

Львовської області на треку. 

1 місце в індивідуальній гонці на час 

(серед жінок). 

3 місце в гонці гіт 1 коло з ходу 

(серед жінок). 

2 місце в командному спринті (серед 

жінок). 

4 місце в гонці гіт 1 коло з місця 

(серед жінок). 

14-20.02.20 Відкритий зимовий чемпіон України на 

треку в місті Львів. 

3 місце в командній гонці (серед 

жінок). 

15 місце в гонці 500м з місця (серед 

жінок). 

8 місце в груповій гонці (серед 

жінок). 

7 місце в гонці Кейрін (серед жінок) 

10 місце в гонці спринт (серед 

жінок). 

5 місце в командному спринті (серед 

жінок). 

9 місце в гонці на вибуття (серед 

жінок). 

4 місце в гонці Медісон (серед 
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жінок). 

10 місце в гонці Скретч (серед 

жінок). 

Ярошенко Вікторія Юріївна 

12-13.02.20 Гран Прі Аланія, Турція (серед жінок) Участь. 

01-03.05.20 Memorial Rogers Delhaye (серед жінок) Участь. 

Терещенко Ян 

05-07.06.20 Перший етап відкритого літнього кубку 

Київської області з багатоетапних гонок 

на шоссе. 

16 місце – індикідуальна гонка (серед 

чоловіків). 

16 місце – групова гонка (серед 

чоловіків). 

18 місце – групова гонка (серед 

чоловіків). 

Лазурко Ірина Іванівна 

14-20.02.20 Відкритий зимовий чемпіон України на 

треку в м. Львів   

3 місце в командній гонці (серед 

жінок). 

9 місце в гонці 500м з місця (серед 

жінок). 

6 місце в груповій гонці (серед 

жінок). 

8 місце в гонці Кейрін (серед жінок). 

8 місце в гонці спринт (серед жінок). 

5 місце в командному спринті (серед 

жінок). 

7 місце в гонці на вибуття (серед 

жінок). 

4 місце в гонці Медісон (серед 

жінок). 

8 місце в гонці Скретч (серед жінок). 

Лазурко Вікторія Іванівна 

14-20.02.20 Відкритий зимовий чемпіон України на 

треку в м. Львів   

16 місце в гонці 500 м з місця (серед 

жінок). 

Стецюк Вадим Миколайович 

14-20.02.20 Відкритий зимовий чемпіон України на 

треку в м. Львів   

2 місце в командній гонці (серед 

юніорів). 

4 місце в гонці 1000м з місця (серед 

юніорів). 

3 місце в груповій гонці (серед 

юніорів). 

4 місце в гонці Кейрін (серед 

юніорів). 

8 місце в гонці спринт (серед 

юніорів). 

4 місце в командному спринті (серед 

юніорів). 

2 місце в гонці на вибуття (серед 

юніорів). 

3 місце в гонці Медісон (серед 

юніорів). 

2 місце в гонці Скретч (серед 

юніорів). 

05-07.06.20 Перший етап відкритого літнього кубку 6 місце - індивідуальна гонка (серед 
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Київської області з багатоетапних гонок 

на шоссе. 

юніорів). 

5 місце - групова гонка (серед 

юніорів). 

7 місце - групова гонка (серед 

чоловіків). 

Качур Дмитро Вікторович 

14-20.02.20 Відкритий зимовий чемпіон України на 

треку в м.Львів 

6 місце в командній гонці (серед 

чоловіків). 

30 місце в гонці 1000м з місця (серед 

чоловіків). 

22 місце в гонці Кейрін (серед 

чоловіків). 

12 місце в командному спринті 

(серед чоловіків). 

05-07.06.20 Перший етап відкритого літнього кубку 

Київської області з багатоетапних гонок 

на шоссе. 

13 місце - індивідуальна гонка (серед 

чоловіків). 

18 місце - групова гонка (серед 

чоловіків). 

8 місце - групова гонка (серед 

чоловіків). 

 
Пархомюк Вікторія 

11.09-14.09.2019 Чемпіонат України U-23, Харків 

 

4 місце крос-кантрі  

2 місце елімінатор ІІІ етап 

(юніорки) 

2 місце крос-кантрі V етап 

(юніорки) 

19.09-22.09.2019 Чемпіонат України, Рівне 1 місце парна гонка ІІ тур 

(юніорки ) 

1 місце парна гонка за сумою 

турів (юніорки) –  

2 місце елімінатор V етап 

(юніорки) 

2 місце шорт-трек ІV етап 

(юніорки)   

4 місце крос-кантрі на 

короткому колі (юніорки) –  

26.09-30.09.2019 Чемпіонат України, Чернівці  

 

3 місце 4-крос (юніорки)  

2 місце шорт-трек  етап 

1 місце шорт-трек  за сумою 

етапів (юніорки)  

4 місце крос-кантрі  фінал 

(юніорки)  

2 місце крос-кантрі за сумою 

етапів (юніорки)  

1 місце елімінатор  фінал  

(юніорки) 

1 місце елімінатор  за сумою 

етапів (юніорки)  

25.01.2020 Гран Прі, Белек, Туреччина 15 місце (1.2) жінки  

13.02.2020 Grand Prix, Аланія, Туреччина  

 

41 місце (1.2) жінки 

 

01.03.2020 Grand Prix, Manavgat-Side,  

Туреччина 

28 місце (1.2) жінки  

Лазурко Ірина 
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27.08-01.09.2019 Чемпіонат  України, Біла 

Церква 

3 місце в командній гонці на час  

13 місце в індивідуальній гонці 

на час (20 км). 

3 місце командного заліка в 

індивідуальній гонці на час . 

11  місце в індивідуальній 

груповій гонці. 

2 місце командного заліку в 

груповій гонці 

28.09-03.10.2019  Чемпіонат  України, Львів  4 місце в гонці Медісон. 

10  місце в гонці Кейрін. 

11  місце в гонці 200м/х . 

7 місце в командному спринті. 

19  місце в індивідуальній гонці 

переслідування. 

21  місце в гонці 500м/м. 

11  місце в гонці Скретч. 

11  місце в гонці Темпо. 

10  місце в гонці з Вибуттям. 

11  місце Омніум. 

12  місце в гонці Спринт.  

6 місце в командній гонці 

переслідування 

14-20.02.2020 Відкритий зимовий чемпіон 

України на треку, Львів   

3 місце в командній гонці 

9 місце в гонці 500м з місця 

6 місце в груповій гонці 

8 місце в гонці Кейрін 

8 місце в гонці спринт 

5 місце в командному спринті 

7 місце в гонці на вибуття 

4 місце в гонці Медісон 

8 місце в гонці Скретч 

Беляк Дарина 

27.08-01.09.2019 Чемпіонат  України, Біла 

Церква 

3 місце в командній гонці на 

час. 

10 місце в індивідуальній гонці 

на час (20КМ) 

3 місце командного заліка в 

індивідуальній гонці на час . 

17 місце в індивідуальній 

груповій гонці. 

2 місце командного заліку в 

груповій гонці. 

28.09-03.10.2019  Чемпіонат  України, Львів  5 місце в гонці Медісон. 

11 місце в гонці Кейрін. 

14 місце в гонці 200м/х . 

7 місце в командному спринті. 

22 місце в індивідуальній гонці 

переслідування  

25 місце в гонці 500м/м. 

12 місце в гонці Скретч. 

13  місце в гонці Темпо. 

11 місце в гонці з Вибуттям. 

12 місце Омніум. 

6 місце в командній гонці 

переслідування 

01-03.02.2020 Відкритий чемпіонат Львівської 1 місце в індивідуальній гонці 
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області на треку на час 

3 місце в гонці гіт 1 коло з ходу 

2 місце в командному спринті 

4 місце в гонці гіт 1 коло з місця 

14-20.02.2020 Відкритий зимовий чемпіон 

України на треку, Львів 

3 місце в командній гонці 

15 місце в гонці 500м з місця 

8 місце в груповій гонці 

7 місце в гонці Кейрін 

10 місце в гонці спринт 

5 місце в командному спринті 

9 місце в гонці на вибуття 

4 місце в гонці Медісон 

10 місце в гонці Скретч 

Лазурко Вікторія 

27.08-01.09.2019 Чемпіонат  України, Біла 

Церква 

3 місце в командній гонці на час 

. 

17  місце в індивідуальній гонці 

на час (20 км). 

3 місце командного заліка в 

індивідуальній гонці на час . 

18  місце в індивідуальній 

груповій гонці. 

2 місце командного заліку в 

груповій гонці. 

28.09-03.10.2019  Чемпіонат  України, Львів  5 місце в гонці Медісон. 

12 місце в гонці Кейрін. 

15 місце в гонці 200м/х . 

7 місце в командному спринті. 

23 місце в індивідуальній гонці 

переслідування 

23  місце в гонці 500м/м. 

14 місце в гонці Скретч. 

14  місце в гонці Темпо. 

14 місце в гонці з Вибуттям. 

14 місце Омніум. 

6 місце в командній гонці 

переслідування. 

14-20.02.2020 Відкритий зимовий чемпіон 

України на треку, Львів 

16 місце в гонці 500 м з місця 

Терещенко Ян 

05-07.06.2020 Відкритий Кубку Київської 

області з багатоетапних гонок 

на шосе 

16 місце - індивідуальна гонка 

16 місце - групова гонка 

18 місце - групова гонка 

Ярошенко Вікторія 

28.09-03.10.2019  Чемпіонат  України, Львів  4 місце в гонці Медісон. 

4 місце в індивідуальній гонці 

переслідування . 

2 місце в командній гонці. 

12-13.02.2020 Гран Прі Аланія, Турція 

 

участь 

01-03.05.2020 Memorial Rogers Delhaye 

 

участь 

Качур Дмитро 

28.09-03.10.2019  Чемпіонат  України, Львів  25 місце в гонці Кейрін. 

28 місце індивідуальна гонка 

переслідування. 

11 місце командний спринт. 



81 

 
16 місце групова гонка. 

5 місце в командній гонці 

переслідування. 

21 місце гонка з вибуттям. 

24 місце в гонці 200м/х. 

19-22.09.2019 Кубок України, Львів 16 місце в індивідуальній гонці 

на час. 

10 місце в груповій гонці. 

11 місце в груповій гонці. 

3 місце в командному заліку по 

сумі трьох етапів. 

14-20.02.2020 Відкритий зимовий чемпіон 

України на треку, Львів 

6 місце в командній гонці 

30 місце в гонці 1000м з місця 

22 місце в гонці Кейрін 

12 місце в командному спринті 

05-07.06.2020 Відкритий Кубку Київської 

області з багатоетапних гонок 

на шосе 

13 місце - індивідуальна гонка 

(серед чоловіків) 

18 місце - групова гонка (серед 

чоловіків) 

8 місце - групова гонка (серед 

чоловіків) 

Стецюк Вадим 

28.09-03.10.2019  Чемпіонат  України, Львів  9 місце в гонці Медісон. 

25 місце в гонці Кейрін. 

10 місце гонка з Вибуттям. 

10 місце в гонці Спринт. 

10 місце в гонці 200м/х. 

5 місце в командній гонці 

переслідування. 

9 місце в Груповій гонці. 

11 місце в командному спринті. 

26 місце в індивідуальній гонці 

переслідування. 

10 місце в гонці Скретч. 

19 місце в гонці 500м/м. 

19-22.09.2019 Кубок України, Львів 15 місце в індивідуальній гонці 

на час. 

14 місце в груповій гонці. 

22 місце в груповій гонці. 

3 місце в командному заліку по 

сумі трьох етапів 

14-20.02.2020 Відкритий зимовий чемпіон 

України на треку, Львів 

2 місце в командній гонці (серед 

юніорів) 

4 місце в гонці 1000м з місця 

3 місце в груповій гонці (серед 

юніорів) 

4 місце в гонці Кейрін (серед 

юніорів) 

8 місце в гонці спринт (серед 

юніорів) 

4 місце в командному спринті 

2 місце в гонці на вибуття 

(серед юніорів) 

3 місце в гонці Медісон (серед 

юніорів) 

2 місце в гонці Скретч (серед 

юніорів) 
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05-07.06.2020 Відкритий Кубку Київської 

області з багатоетапних гонок 

на шоссе 

6 місце - індивідуальна гонка 

(серед юніорів) 

5 місце - групова гонка (серед 

юніорів) 

7 місце - групова гонка (серед 

чоловіків) 

 

 

 

Тренер Алєксєєв О.О. (Настільний теніс) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто місце 

Братейко Соломія Володимирівна 

28.02-01.03. 

2020 

Чемпіонат України серед дорослих  м. Чернігів.  І-місце 

особисті 

змагання серед 

жінок, І-місце 

парний 

жіночий 

розряд. 

Приходько Ярослава Андріївна 

13-16.11. 

2019 

Чемпіонат України серед молоді до 21 року м. Чернігів. ІІ-місце 

командні 

змагання серед 

дівчат. 

Налісніковська Олена Олександрівна 

11-13.12. 

2019 

Кубок України 2019. м. Суми.  

 

І-місце 

особисті 

змагання серед 

жінок, ІІ-місце 

командні 

змагання серед 

жінок. 

Яремчук Дмитро Михайлович 

13-16.11. 

2019 

Чемпіонат України серед молоді до 21 року. м. Чернігів. 

 

І-місце 

командні 

змагання серед 

чоловіків, ІІ-

місце особисті 

змагання серед 

чоловіків. 

Гуд Вероніка Костянтинівна 

13-16.11. 

2019 

Чемпіонат України серед молоді до 21 року м. Чернігів. 

 

І-місце 

змішаний 

парний розряд, 

І-місце 

командні 

змагання серед 

дівчат. 

28.02-01.03. 

2020 

Чемпіонат України серед дорослих м Чернігів. І-місце парний 

жіночий 

розряд, 
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ІІ-місце 

змішаний 

парний розряд. 

Лушніков Володимир Ярославович 

13-16.11. 

2019 

Чемпіонат України серед молоді до 21 року м. Чернігів. 

 

І-місце 

командні 

змагання серед 

чоловіків, ІІІ-

місце особисті 

змагання серед 

чоловіків. 

11-13.12. 

2019 

Кубок України 2019. м. Суми. 

 

ІІ-місце 

особисті 

змагання серед 

чоловіків, ІІІ-

місце командні 

змагання серед 

чоловіків. 

Лімонов Антон Сергійович 

13-16.11. 

2019 

Чемпіонат України серед молоді до 21 року м. Чернігів. 

 

І-місце 

особисті 

змагання серед 

чоловіків, І-

місце парні 

змагання серед 

чоловіків, І-

місце змішаний 

парний розряд, 

ІІ-місце 

командні 

змагання серед 

чоловіків. 

11-13.12. 

2019 

Кубок України 2019. м. Суми. 

 

І-місце 

особисті 

змагання серед 

чоловіків, І-

місце командні 

змагання серед 

чоловіків. 

28.02-01.03. 

2020 

Чемпіонат України серед дорослих  м. Чернігів.  ІІ-місце 

парний 

чоловічий 

розряд, ІІ-

місце змішаний 

парний розряд. 

 

Тренер Мазур В. Й. (Вільна Боротьба) 

 
Рудов Владислав 

05-06.10.2019 р. Особиста першість чемпіонату України з боротьби кураш 

серед дорослих, м. Рівне, (81 кг). 

5-8 м. 

Сулятицький Станіслав 
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03-04.10.2019 р. Особиста першість чемпіонату України з боротьби кураш 

серед юніорів та юніорок, м. Рівне (100 кг). 

2 

05-06.10.2019 р. Особиста першість чемпіонату України з боротьби кураш 

серед дорослих, м. Рівне, (100 кг). 

9 м. 

Колосова Ганна 

03-04.10.2019 р. Особиста першість чемпіонату України з боротьби кураш 

серед юніорів та юніорок, м. Рівне (+78 кг). 

1 

03-04.10.2019 р. Особиста першість чемпіонату України з боротьби кураш 

серед юніорів та юніорок, м. Рівне, (АБС кг). 

3 

05-06.10.2019 р. Особиста першість чемпіонату України з боротьби кураш 

серед дорослих, м. Рівне, (78 кг). 

3 

05-06.10.2019 р. Особиста першість чемпіонату України з боротьби кураш 

серед дорослих, м. Рівне, (АБС кг). 

2 

28-30.11.2019 р.  

 

Кубок України з боротьби на поясах «Алиш» серед дорослих,  

м. Черкаси 

1 

Репушко Любомир 

28-30.11.2019 р.  

 

Кубок України з боротьби на поясах «Алиш» серед дорослих,  

м. Черкаси 

1 

Костенюк Євгеній 

28-30.11.2019 р.  

 

Кубок України з боротьби на поясах «Алиш» серед дорослих,  

м. Черкаси 

3 

 

Тренер Гуска М. Б. (Боротьба самбо) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто місце 

03-04.10. 

2019 р. 

Попик Анна Ігорівна 

Семаш Олена Вікторівна 

Циганюк Аліна Віталіївна 

Чемпіонат України з боротьби кураш серед 

юніорів та юніорок м. Рівне 

1 

2 

2 

05-06.10. 

2019 р. 

Марчук Ярослав Анатолійович 

Попик Анна Ігорівна 

Семаш Олена Вікторівна 

Марчук Ярослав Анатолійович 

Дзекан Олександр Миколайович 

Гремячев Мирослав Олегович 

Снєгов Олександр Сергійович 

Циганюк Аліна Віталіївна 

Чемпіонат України з боротьби кураш,  

м. Рівне 

1 

1 

3 

3 

3 

5-8 

5-8 

5-8 

 

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

 
Дата 

 

ПІБ спортсмена, назва змагань, місто 

 

місце 

Сезон 

2019-2020 року 

СК «Сокіл» м. Хмельницький 

Подлюк Артур Андрійович 

Екстра ліга 

7 
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Сезон 

2019-2020 року 

СК «Сокіл» м. Хмельницький 

Кручек Богдан Олександрович 

Екстра ліга 

7 

Сезон 

2019-2020 року 

СК «Сокіл» м. Хмельницький 

Токар Богдан Романович 

Екстра ліга 

7 

Сезон 

2019-2020 року 

СК «Сокіл» м. Хмельницький 

Гресь Владислав Вікторович 

Екстра ліга 

7  

Сезон 

2019-2020 року 

СК «Сокіл» м. Хмельницький 

Хамдамов Андрій Алімович 

Екстра ліга 

7 

Сезон 

2019-2020 року 

ФК «Олександрія» м. Олександрія 

Назарик Андрій Іваноич 

3  

Сезон 

2019-2020 року 

СК «Сокіл» м. Хмельницький 

Хамдамов Андрій Алімович 

Екстра ліга 

7 

Сезон 

2019-2020 року 

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  

Сезон 

2019-2020 року 

СК «Сокіл» м. Хмельницький 

Подлюк Артур Андрійович 

Екстра ліга 

7 

Сезон 

2019-2020 року 

СК «Сокіл» м. Хмельницький 

Кручек Богдан Олександрович 

Екстра ліга 

7 

Сезон 

2019-2020 року 

СК «Сокіл» м. Хмельницький 

Токар Богдан Романович 

Екстра ліга 

7 

Сезон 

2019-2020 року 

СК «Сокіл» м. Хмельницький 

Гресь Владислав Вікторович 

Екстра ліга 

7  
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Тренер Козак Є. П. (Волейбол, чоловіки) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто Місце 

14-15.11.2019 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 Андірйович 

Лизанець Станіслав Іванович 

Вієцький Дмитро 

 м. Рівне І тур вищої “Студентської ліги” 

І 

Сезон 

2019-2020 
ВК «МХП» м. Вінниця 

Кучер Віталій Олегович 

Чемпіонат України Суперліга 

Кубок України 

 

 

ІІ 

VI 

Сезон 

2019-2020 
ВК «Серце Поділля» м. Вінниця 
Руденко Сергій Володимирович 

Патратій Вадим Володимирович 

Лизанець Станіслав Іванович 

Довгий Ілля Ігорович  

Краєвський Віктор 

 Чемпіонат України Суперліга 

Cупер Кубок України 

 Кубок України 

 

 

 

 

 

 

III 

II 

V 

 

Сезон 

2019-2020  
ВК «Житичі» м. Житомир 

Наложний Олександр Геннадійович 

Кубок України з волейболу м. Житомир 

Чемпіонат України Суперліга 

 

 

І 

IV  

Cезон 

2019-2020 

Мазенко Богдан Олександрович 

Чемпіонат України вища ліга 

Кубок України 

 

IIІ 

1/8  

Сезон 

2019-2020  
     ВК “Барком КАЖАНИ” 

Головень Олексій 

Чемпіонат України Суперліга  

ВК “Барком Кажани” 

 Головень Олексій 

Суперкубок України 

Кубок України 

 

 

I 

 

I 

 

III 

 

23-28.09.2019 
Збірна України  
Плотницький Олег Юрійович 

Вієцький Дмитро Олександрович 

Полуян Тимофій Андрійович 

Фінал Чемпіонату Європи  

 

VII 

27-29.02.2020 К-ПНУ імені Івана Огієнка 

Наложний Олександр Геннадійович 

 

I 
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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 

Сезон 

2019-2020 
Чемпіонат Катара з волейболу 

Вієцький Дмитро Олександрович 

ВК “Politci» Katar 

І 

Сезон 

2019-2020 
ВК « Перуджа» Італія 

Плотницький Олег 

Чемпіонат Італії з волейболу 

Суперкубок Італії 

Кубок Італії 

 

 

ІІ 

І 

ІІ 

Сезон 

2019-2020 років 
ВК «МХП» м. Вінниця 

Кучер Віталій Олегович 

Чемпіонат України Суперліга 

Кубок України 

 

 

ІІ 

VI 

Сезон 

2019-2020 років 
ВК «Серце Поділля» м. Вінниця 
Руденко Сергій Володимирович 

Патратій Вадим Володимирович 

Лизанець Станіслав Іванович 

Довгий Ілля Ігорович  

Краєвський Віктор 

 Чемпіонат України Суперліга 

Cупер Кубок України 

 Кубок України 

 

 

 

 

 

 

III 

                 II 

V 

 

 

Тренер Петров А. О. (Футбол, чоловіки) 

 
Дата 

 

ПІБ спортсмена, назва змагань, місто 

 

місце 

 

2019 рік 

ФК «Буревісник»  

Кубок заслуженого тренера з футболу  

Петрова О.П. 

Щипчик Ярослав 

Осадчук Валентін 

Кудінов Сергій 

Гаман  Дмитро 

Смик Радіон  

Гермак Андрій  

Тарасюк Едуард 

Панчук Олег 

Тимчук Дмитро  

Карашівський Ігор  

Шперчук Дмитро  

Баран Артур  

 

1 
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Іванський Андрій  

Іванський Олексій  

Драпатий Ігор  

Косовський Віталій  

Гафич Ростислав  

Ільчишин Олександр  

Середович Роман  

Вишневський Михайло  

Ваврик Віталій  

Пищаль Вадим  

 2019 рік ФК «Буревісник» Чемпіонаи міста  

Щипчик Ярослав 

Осадчук Валентін 

Кудінов Сергій 

Гаман  Дмитро 

Смик Радіон  

Гермак Андрій  

Тарасюк Едуард 

Панчук Олег 

Тимчук Дмитро  

Карашівський Ігор  

Шперчук Дмитро  

Баран Артур  

Іванський Андрій  

Іванський Олексій  

Драпатий Ігор  

Косовський Віталій  

Гафич Ростислав  

Ільчишин Олександр  

Середович Роман  

Вишневський Михайло  

Ваврик Віталій  

Пищаль Вадим 

3 

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  

2019-2020 

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 

1 
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Бродюк Віталій Русланович 

Іліка Андрій Станіславович 

Козак Борис Русланович 

Студентська баскетбольна ліга Хмельницької 

області  (студентська баскетбольна ліга України, в 

рамках обласної універсіади України). 

Сезон  

2019-2020 

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 

Бродюк Віталій Русланович 

Іліка Андрій Станіславович 

Козак Борис Русланович 

Студентська баскетбольна ліга України дивізіан 

Захід-2. Груповий етап ( в рамках літньої універсіади 

України). 

Перенесені 

Сезон  

2019-2020 

Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Федоряк Василь Олександрович Кращий нападник 

студентська баскетбольної ліги Хмельницької області 

 

Сезон  

2019-2020 

Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка-1 

Федоряк Василь Олександрович 

Яремій Роман Олегович 

Бродюк Віталій Русланович 

Іліка Андрій Станіславович 

Відбірковий етап кубку України з баскетболу 3х3 

серед студентських команд Хмельницької області. м. 

Хмельницьк. 

1 

Сезон  

2019-2020 

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. 

Хмельницький 

2 

Сезон  

2019-2020 

БК “ДіДіБао” м. Кам'янець-Подільський. 

Бродюк Віталій Русланович 

Ковальчук Іван Володимирович 

Зупинено 
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Козак Борис Русланович 

Чемпіонат України з баскетболу вища ліга. 

Сезон  

2019-2020 

БК “Ужгород” м Ужгород. 

Яремій Роман Олегович 

Бабин Валентин Віталійович 

Чемпіонат України з баскетболу I ліга. 

Зупинено 

Сезон  

2019-2020 

БК “Хмельницький” м. Хмельницький. 

Федоряк Василь Олександрович 

Чемпіонат України з баскетболу I ліга. 

Зупинено 

Сезон  

2019-2020 

БК “Бродяги” м. Київ. 

Федоряк Василь Олександрович 

Київська аматорська баскетбольна ліга. 

Зупинено 

Сезон 

2019-2020 

БК “Бродяги” м. Київ. 

Федоряк Василь Олександрович 

Чемпіонат баскетболу України з баскетболу 3х3. 

Зупинено 

Сезон  

2019-2020 

Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Барложецький Роман  

Ковальчук Іван  

Федоряк Василь  

Горпинчук Вадим  

Балакай  Михайло  

Бабин Валентин  

Яремій Роман  

Кшемінський Станіслав  

Бродюк Віталій  

Іліка Андрій  

Козак Борис  

Студентська баскетбольна ліга Хмельницької 

області  (студентська баскетбольна ліга України, в 

рамках обласної універсіади України). 

1 

Сезон  

2019-2020 

Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Барложецький Роман  

Ковальчук Іван  

Федоряк Василь  

Горпинчук Вадим  

Балакай  Михайло  

Бабин Валентин  

Яремій Роман  

Кшемінський Станіслав  

Бродюк Віталій  

Іліка Андрій  

Козак Борис  

Студентська баскетбольна ліга України дивізіан 

Захід-2. Груповий етап ( в рамках літньої універсіади 

України). 

Перенесені 
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Сезон  

2019-2020 

Кам'янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

Федоряк Василь Олександрович Кращий нападник 

студентська баскетбольної ліги Хмельницької області 

 

 

Тренер Мазур В. Й. (регбі -7) 

 
Дата 

 

ПІБ спортсмена, назва змагань, місто 

 

місце 

Рудов Владислав 

01-03.08.2019 р. Міжнародний фестиваль пляжного регбі «Black Sea Rugby 

Cup», м. Одеса 

1 

10.08.2019 р. Міжнародний турнір з регбі-7, м. Гданськ (Польща). 2 

17.08.2019 р. Кубок України з регбі-7, м. Хмельницький. 2 

24.08.2019 р. Чемпіонат України з регбі-7 серед команд суперліги, м. 

Харків. 

2 

 

Тренер Прозар М. В. (Волейбол, жінки) 

 
Дата ПІБ спортсмена, назва змагань, місто Місце 

11-13.02.2020 К-ПНУ імені Івана Огієнка 

Демишина Настя    

Федоряк Олена        

Якушева Валерія  

Бандолько Юлія 

Салманова Айгюн 

Пшита Яна 

м. Кам’янець-Подільський «Відкритий 

обласний турнір пам’яті В. У. Дороша з 

волейболу серед жіночих команд 

І 

Сезон 

2019-2020 
ВК «Білозгар-Медуніверситет» м. Вінниця 

Федоряк Олена 

Якушева Валерія 

Чемпіонат України Суперліга 

Кубок України 

 

 

 

VIІІ  

VIІІ 

Сезон 

2019-2020 
ВК «Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ» 

Демишина Настя 

Чемпіонат України Суперліга 

Кубок України 

 

 

ІV 

ІV 

Сезон 

2019-2020 
ВК «Новатор» 

Антонюк Владислав 

Прокопов Максим 

Чемпіонат України Суперліга 

Кубок України 

 

 

 

VIІІ  

VIІІ 

Сезон 

2019-2020 
ВК «Політехнік-Одеса» 

Добржанський Антон 

Чемпіонат України вища ліга 

Кубок України 

 

 

 

VI 
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Сезон 

2019-2020 
ВК «ДСО-ТНЕУ» 

Гулько Андрій 

Чемпіонат України вища ліга 

Кубок України 

 

 

 

VIІ 

Сезон 

2019-2020 
ВК «Епіцент» 

Осипенко Руслан 

Чемпіонат України перша ліга 

Кубок України 

 

 

І 

V 

14-15.11.2019 К-ПНУ імені Івана Огієнка 

Антонюк Владислав 

Прокопов Максим 

Добржанський Антон 

Гулько Андрій 

Осипенко Руслан 

м. Рівне І тур вищої “Студентської ліги” 

I 

27-29.02.2020 К-ПНУ імені Івана Огієнка 

Антонюк Владислав 

Прокопов Максим 

Добржанський Антон 

Гулько Андрій 

Осипенко Руслан 

м. Рівне ІІ тур вищої “Студентської ліги” 

I 

 

 

5.5 Участь у роботі наукових центрів, лабораторій, наукових шкіл 

 

Завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного 

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

виховання та спорту, доцент Зубаль М. В. є членами лабораторії «Гендерні 

профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації» також 

вищезазначені НПП є членами наукової школи «Розвивальні й оздоровчі 

технології фізичного виховання та реабілітації». 

 

5.6 Виконання функцій головного редактора / члена редакційної 

колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових 

видань України 

 

- наукових фахових видань 

 

Декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання 

та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Стасюк І. І. виконує 

обов’язки члена редакційної колегії «Вісника  Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини». 

Завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М. В. 

виконує обов’язки члена редакційної колегії «Вісника  Кам’янець-Подільського 
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національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини». 

Прозар М. В.  є членом редакційної колегії «Збірника матеріалів наукових 

досліджень студентів і магістрантів Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури» та члена 

редакційної колегії наукового видання «Формування здорового способу життя 

студентської та учнівської молоді засобами освіти». 

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спорту і 

спортивних ігор Зубаль М. В. виконує обов’язки члена редакційної колегії 

«Вісника  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

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

Також Зубаль М. В. (заступник відповідального редактора) «Збірника 

матеріалів наукових досліджень студентів і магістрантів Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет 

фізичної культури» та члена редакційної колегії наукового видання 

«Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді 

засобами освіти». 

 

5.7 Виконання обов’язків:  

 

- головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань 

 

Козак Є. П. упродовж 2019-2020 навчального року входив до 

організаційного комітету із проведення всеукраїнських змагань, а саме:  

- чемпіонат України серед чоловічих команд ІІ ліги (технічний делегат) 25-

27 листопада 2019 року м. Сокаль, (150 балів); 

- чемпіонат України серед чоловічих команд І ліги (технічний делегат) 12-

15 грудня 2019 року м. Рівне, (150 балів); 

- чемпіонат України серед дівчат 2005 року і молодші (технічний делегат) 

14-17.02. 2019 року м. Луцьк, (150 балів); 

- чемпіонат України серед чоловічих команд ІІ ліги (технічний делегат) 5-8 

березня 2020 року м. Чернівці; (150 балів). 

Мазур В. Й. упродовж 2019-2020 навчального року входив до 

організаційного комітету із проведення всеукраїнських змагань, а саме: 

- чемпіонату України з боротьби кураш серед юніорів та юніорок,  м. 

Рівне, 03-04.10.2019 р. – головний секретар. 

Гуска М. Б. упродовж 2019-2020 навчального року входив до 

організаційного комітету із проведення всеукраїнських змагань, а саме: 

- чемпіонату України з боротьби кураш серед юніорів та юніорок,  м. 

Рівне, 03-04.10.2019 р. – головний суддя; 
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- чемпіонату України з боротьби кураш серед дорослих, м. Рівне, 05-

06.10.2019 р. – головний секретар змагань; 

- кубку України з боротьби Алиш 28-30.11. 2019 м. Черкаси – головний 

секретар змагань; 

- чемпіонату України з боротьби сумо 19-22.02.2020 м. Луцьк – суддя 

змагань. 

 

5.8 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

 

- Прозар М. В. – член федерації волейболу м. Камянець-Подільський, та 

член федерації волейболу Хмельницької області; 

- Стасюк І. І. – член федерації футболу м. Кам’янець-Подільський; 

- Шищкін О. П. – член виконкому Федерації самбо України; 

- Гуска М. Б. – заступник президента федерації України з боротьби кураш; 

заступник президента федерації України з боротьби на поясах Алиш; голова 

Хмельницької обласної федерації традиційних видів боротьби: сумо, кураш, 

боротьби на поясах Алиш; 

- Мазур В. Й. – заступник голови Хмельницької обласної федерації 

традиційних видів боротьби: сумо, кураш, боротьби на поясах Алиш; 

- Петрова А. О. – член федерації футболу м. Кам’янець-Подільський; 

- Авінов В. Л. – член федерації футболу м. Кам’янець-Подільський; 

- Алєксєєв О. О. – голова правління ГО «Асоціації Настільного Тенісу» м. 

Кам’янець-Подільський; 

- Козак Є. П. - голова федерації волейболу м. Кам’янець-Подільський,член 

Хмельницької колегії суддів з волейболу, член комісії ФВУ зі студентського 

спорту 2019-2020 рр., член Чернівецької колегії суддів з волейболу. 

- Стасюк В. А. – член федерації футболу м. Кам’янець-Подільський; 

- Одайник В. В. - заступник голови Хмельницької обласної федерації 

традиційних видів боротьби: сумо, кураш, боротьби на поясах Алиш. 

 

5.9 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше 5-ти років 

 

Мазур В. Й.  працює теренром в Камʼянець-Подільській ДЮСШ № 2, 

тренером-викладачем з 2010 р. Наказ № 33-К від 01.09.2010 р. Науково-

педагогічний стаж складає – 29 років. 
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VІ МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

6.1 Охарактеризувати основні напрями міжнародного співробітництва 

кафедри 

 

 

Доцент кафедри спорту і спортивних ігор Прозар М. В. та старший 

викладач кафедри спорту і спортивних ігор Алєксєєв О. О. проходили 

стажування в Університеті 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. 

 
№ 

з/п 

П.І.Б. студента Змагання міжнародного рівня, 

зайняті призові місця 

Участь у змаганнях 

міжнародного рівня 

Настільний теніс 

1. Братейко Соломія 

(МСУМК) 

 1. Командний чемпіонат Європи 

03-08.09.2019. (Франція) 

м. Нант. 

2. Турнір «ITTF Challenge 

Series» відкритий чемпіонат 

Білорусі 30.10-03.11.2019 

(Білорусь) м. Мінськ. 

3. Командний Кубок світу – 

2019. 06-10.11.2019. (Японія) 

м. Токіо. 

4. 4-й чемпіонат Європи з 

настільного тенісу до 21 р. 

04-08. 03. 2020 (Хорватія) 

м. Вараждін. 

2. Гуд Вероніка (МСУМК)  1. Турнір «ITTF Challenge 

Series» відкритий чемпіонат 

Білорусі 30.10-03.11.2019 

(Білорусь) м. Мінськ. 

3. Лімонов Антон 

(МСУ) 

 1. Командний чемпіонат Європи 

03-08.09.2019. (Франція) 

м. Нант. 

2. Турнір «ITTF Challenge 

Series» відкритий чемпіонат 

Білорусі 30.10-03.11.2019 

(Білорусь) м. Мінськ. 

Волейбол (жінки) 

1. Якушева Валерія (КМС) 

 

 У складі юнацької збірної 

України з волейболу U 17 

учасниця Європейського 

юнацького олімпійського 

фестивалю-2019. 21-27 липня 

2019 року (Азейбаржан), Баку. 

Волейбол (чоловіки) 
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1 Плотницький Олег 

(МСК) 

 У складі чоловічої Національної 

збірної України з волейболу 

посіли п’яте загальнокомандне 

місце. 12-29 вересня Бельгія, 

Франція, Нідерланди Словенія. 

2 Полуян Олексій  

3 Вієцький Дмитро  

Футбол (жінки) 

 Вегерич Надія 

 

 Кваліфікаційний раунд Євро - 

2020(WU-19) 

Голландія 

Україна - Ірландія 0:2 

Нідерланди - Україна 4:1 

Чорногорія - Україна 2:3 

 Зубач Дарія  Кваліфікаційний раунд Євро - 

2020(WU-19) 

Голландія 

Україна - Ірландія 0:2 

Нідерланди - Україна 4:1 

Чорногорія - Україна 2:3 

Боротьба вільна 

1 Береза Христина 

(МСУМК) 

 1. Чемпіонат Світу, 28.10-

03.11.19, Будапешт, Угорщина 

2. Міжнародний рейтинговий 

турнір Маттео Пелликоне, 15-

18.01.20, Рим, Італія  

2 Расуєв Рустам (МСУ)  Чемпіонат Світу, 28.10-03.11.19, 

Будапешт, Угорщина 

3 Лівач Оксана (МСУМК) Міжнародний рейтинговий 

турнір Маттео Пелликоне, 15-

18.01.20, Рим, Італія - 3 

Чемпіонат Світу, 14-20.09.19, 

Нур-Султан, Казахстан 

4 Лисак Ангеліна 

(МСУМК) 

1. Чемпіонат Світу, 28.10-

03.11.19, Будапешт, Угорщина – 

3 

2. Міжнародний рейтинговий 

турнір Маттео Пелликоне, 15-

18.01.20, Рим, Італія - 1 

Чемпіонат Світу, 14-20.09.19, 

Нур-Султан, Казахстан 

5 Лю Максим (МСУ)  Міжнародний командний 

турнір, 04.01.20, Мінськ, 

Білорусь - 1 

 

6 Демко Христина –

Зоряна (МСУМК) 

Чемпіонат Світу, 28.10-03.11.19, 

Будапешт, Угорщина – 3 

 

7 Горішна Лілія 

(МСУМК) 

 Тестовий турнір до 

Олімпійських Ігор, 03-05.10.19, 

Токіо, Японія 

Боротьба дзюдо 

1 Врублевська Анастасія 

(МСУ) 

 1. EUROPEAN OPEN 2020, 

Варшава, Польща 

2 Лесюк Артем (МСУМК) Oceania Open, 03-06.11.19, Перт, 

Австралія – 3 

1. Grand Slam, 22-24.11.19, 

Осака, Японія 

2. Grand Slam, 8-10.02.20, 

Париж, Франція 

3 Холод Владислав (МСУ) Міжнародний турнір, 22-

23.02.20, Словаччина - 3 

 

 Штефанеса Едуард 

(МСУ) 

1. Супер Кубок Іспанії, 12.01.20, 

Барселона – 3 

2. Кубок Іспанії, 28.02-02.03.20, 

Барселона - 2 

 

 Білодід Дар'я (ЗСМУ) 1. Grand-Slam, 24-26.10.19, Абу-  
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Дабі, ОАЕ – 1 

2. Grand Slam, 8-10.02.20, 

Париж, Франція - 1 

Боротьба сумо 

1 Семикрас Святослав 

(ЗСМУ) 

1. Чемпіонат Світу, 09-14.10.19,  

Осака,  Японія - 1, командне-3 

2. Кубок Європи, 10-13.01.20, 

Будапешт, Угорщина – 1  

 

Велоспорт (жінки) 

1 Ярошенко Вікторія 

(МСУ) 

 1. Гран Прі Аланія, 12-13.02.20 

Турція (серед жінок) 

2. Memorial Rogers Delhaye 01-

03.05.20 (серед жінок) 
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VІІ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

 

 

7.1 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 2019-2020 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, спортивною молоддю, 

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

вчительською діяльністю). 

Упродовж 2019-2020 н. р. науково-педагогічні працівники кафедри 

запланували та провели такі профорієнтаційні заходи як: 

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

Зубаль М. В.) із спортсменами-дзюдоїстами, та тренерами з м. Києва, 

Хмельницький борцями вільного стилю та тренерами м. Хмельницький, 

Коломия, Львов. 

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

1. Профорієнтаційна робота зустріч з тренерами та представниками 

обласних команд на зборах ХОФФ. 

2. Проведена зустріч з директором, тренерами та учнями ДЮСШ 

м. Дунаївці. 

3. Профорієнтаційна робота з тренерами учасниками ДЮФЛ України з 

футзалу. 

4. Профорієнтаційна робота у м. Кам’янець-Подільський. Проведено 

зустріч з директором, тренерами та учнями ДЮСШ № 2. 

5. Профорієнтаційна робота у м. Хмельницький СК «СОКІЛ». 

- Стасюк В. А. проводив профорієнтаційну роботу серед ЗЗСО міста 

Кам’янець-Подільського, Кам’янець-Подільського району і міста 

Хмельницького, м. Костопіль Рівненської області. 

Спілкувався з тренерами, вчителями та учнями шкіл, з дівчатами, які 

навчаються за індивідуальним графіком, та з учасниками змагань, які 

відвідував протягом року. Постійно розміщував в засобах масової інформації та 

на сайті кафедри, університету повідомлення про спортивні досягнення 

студентів. На сьогодні є одна дівчина, яка планує навчатись у нашому 

університеті. 

- Мазур В. Й., Гуска М. Б. проводили профорієнтаційну роботу у 

м. Вінниця, м. Шепетівка, м. Кам’янець-Подільському та Дунаєвецькому 
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районах, в результаті якої 4 особи планують поступити на факультет фізичної 

культури. Але все таки це буде залежати від результатів ЗНО. 

- Прозар М. В. упродовж 2019-2020 навчального року здійснював 

профорієнтаційні заходи у закладах загальної середньої освіти міст України. 

Налагодив взаємовідносини із тренером волейбольного клубу «Білосгар-

Медуніверситет» м. Вінниця Юлією Іванівною Якушевою в результаті чого 

планується вступ 6 спортсменок на освітній ступінь «бакалавр» також 

налагодженні зв’язки із Київським обласним ліцеєм-інтернатом фізичної 

культури і спорту: а саме тренером Датій Ольгою Германівною. Результатом 

проведеної профорієнтаційної роботи було проведення відкритого обласного 

турніру з волейболу серед жіночих команд памяті В. У. Дороша, під час якого 

до складу жіночої збірної команди К-ПНУ імені Івана Огієнка було залучено 

Воротниченко Валентину, Лазуренко Єлизавету, Салабутіну Руфіну, Черній 

Марію-Магдалену, Бойко Аріну, Бандолько Юлія, Павляшик Ольгу. 

- Одайник В. В. проводив профорієнтаційну роботу у м. Рівному, де 

проходила першість України з баскетболу 2002-2003 р.н. І тур (вересень); м. 

Луцьк – першість шкіл з баскетболу 3×3 (10-11 класи); м. Хмельницький – 

юнацька баскетбольна ліга (жовтень); м. Чернівці – першість міста з баскетболу 

серед учнів 10-11 класів (листопад). 

- Петров А. О. провів профорієнтаційну роботу під час Всеукраїнських 

змагань з футболу серед дітей (ДЮФЛУ), чемпіонату області, міста та району. - 

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

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

м. Кам’янець-Подільського, спортсменами та тренерами із Хмельницького, 

Шепетівки, Ізяслава, Вінниці, Києва, Кам’янець-Подільського р-ну. 

- Алєксєєв О. О. провів такі заходи під час організації змагань і суддівства 

на Чемпіонатах України із спортсменами-тенісистами та тренерами, зокрема: 

14-17. 11. 2019 р. в м. Кам’янець-Подільському під час Всеукраїнського 

рейтингового турніру з настільного тенісу, 31. 01-02. 02. 2020 р. в м. Чернігові 

Всеукраїнські змагання найсильніших юніорів України 2002 р. н. та молодші з 

тенісу настільного, 08-09. 02. 2020 р. в м. Красилові «Супер Ліга» клубного 

чемпіонату України (сезону 2019-2020): 3-тур чоловіки, 28. 02-01. 03. 2020 р. 

м. Чернігів Чемпіонат України серед дорослих з настільного тенісу. 

- Козак Є. П. впродовж 2019-2020 навчального року здійснював 

профорієнтаційні заходи під час організації змагань чемпіонату України 

першої, другої ліг (чоловіки) вищої ліги (жінки), дитячої ліги (юнаки, дівчата). 

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 

профорієнтаційні заходи ЗЗСО області та суміжних областей. 
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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. 

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.  

 

7.2 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 2019-2020 навчальному році 

забезпечувала викладання наступних вибіркових навчальних дисциплін:  

Курсова робота зі спортивно-педагогічного вдосконалення, Сучасні види 

спорту, Психологія спорту, Управління сферою спорту. Харчування спортсменів, 

Психологія спорту, Управління у сфері фізичного виховання та спорту, 

Організація і проведення туристичних походів, Нетрадиційні види спорту, 

Контроль у фізичному вихованні та спорті, Спортивний туризм, Сучасні 

спортивні ігри, Рекреаційний туризм, Гігієна, Адаптація в спорті. 

-  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., 
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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). 

 
7.3 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 2019 року кафедра спорту і спортивних ігор організувала 

зустріч батьків студентів першого курсу спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт з науково-педагогічними працівниками, які забезпечують навчальний 

процес; 

- проводилися додаткові консультації для ліквідації академічної 

заборгованості та підвищення успішності; 

- неодноразово переносились терміни проходження виробничих практик 

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

- куратори академічних груп Авінов В. Л., Мазур В. Й., Петров А.О., 

Райтаровська І. В., Зубаль М. В., Козак Є. П. проводили виховну роботу у 

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

мали академічну заборгованість; 
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- для підвищення інтересу студентів до навчання на факультеті фізичної 

культури впродовж року проводились різноманітні змагання в яких брали 

участь кваліфіковані спортсмени. 

Згідно наказу в. о. ректора від 30.03.2020 року по К-ПНУ імені Івана 

Огієнка «Про продовження карантину та внесення додаткових змін до 

організації навчального процесу». 

Студенти і викладачі на початку мали певні труднощі в організації 

навчального процесу, але швидко пристосувалися до певних змін і навчання 

продовжилося в нових умовах. 

Навчальні заняття проводилися згідно розкладу по факультету, та згідно 

робочих навчальних програм курсів. В кожній навчальній дисципліні у 

середовищі MOODLE є лекційні та практичні заняття, індивідуальна та 

самостійна робота, посібники з дисциплін, тестові завдання з якими студенти 

можуть ознайомитись з метою, змістом заняття, організаційно-методичними 

вказівками для проведення практичних занять. Також в тему, яка вивчається, 

додаються відповідні відеоматеріали, методичні розробки (в тому числі, і 

власні), які допомагають студентам краще засвоїти навчальний матеріал. 

Спілкування із студентами щодо організаційних питань проведення 

практичних занять також проводиться у Viber, де створені відповідні групи та 

оговорюються усі поточні питання щодо виконання практичних завдань. Всі 

практичні завдання висилаються усіма способами, які притаманні студентам: це 

електронна почта, вайбер. Упродовж проведення занять постійно знаходжусь 

на платформі MOODLE з використанням ресурсів, які є в даному навчальному 

середовищі. 

Недоліками дистанційного навчання є те, що студенти, які живуть у 

сільській місцевості, не завжди вчасно можуть бути присутніми на заняттях і 

вчасно виконати завдання, оскільки часто відсутнє покриття і немає Інтернету. 

Крім того, у багатьох студентів немає відповідного технічного забезпечення. 

Більшість виходять на зв’язок з телефонів, що вносить певні труднощі в 

організацію навчального процесу. 
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VIІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА РОЗВИТОК  

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

8.1 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 із широким впровадженням у навчальний процес 

модульно-рейтингової системи 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 ЗЗСО, і різних конкурсах які проводились в університеті. 

 

8.2 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., Райтаровською І. В.,  

Зубаль М. В.  виконані. Куратори проводили регулярні зустрічі зі студентами, 

сприяли у вирішенні проблем та консультували з питань організації аудиторної 

та самостійної роботи. Брали участь в організації і проведенні університетських 
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та загальноміських заходів та залучали до активної участі студентів 

прикріплених груп. 

Упродовж 2019-2020 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.  

У зв’язку з карантином у другому семестрі виховна робота викладачів 

кафедри спорту і спортивних ігор проводилася через різноманітні соціальні 

мережі (спілкувалися з кураторами по телефону, в мобільних додатках – Viber, 

соціальній мережі Facebook). Кураторами були створені групи в мобільних 

додатках – Viber. Повідомляли студентів що потрібно вчасно заходити на 

заняття під час карантину в MOODLE, виконувати всі завдання які дає 

викладач. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ КАФЕДРИ У 

2019-2020 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 та 2020 років 

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 

зокрема та факультету фізичної культури загалом; 

- 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 
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реалізацію поставлених завдань та досягнення цілей; створення таких 

організаційних та навчально-виховних умов для студентів, які б стимулювали 

виявлення та розвиток закладених у них генетичних здібностей і соціальних 

можливостей, формування оптимальних кваліфікаційних та психологічних рис 

професійної придатності фахівця, який виступає об’єктом та суб’єктом на 

ринку праці, освіти та інтелектуальної власності, а також закладали б в 

майбутньому професіональні, соціально-психологічні механізми самозахисту, 

виживання та вдосконалення себе як фахівця, громадянина, особистості. 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  спорту  

і спортивних ігор                                                                             М. В. Прозар 
 

 


