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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Кафедра фізичного виховання і спорту – базовий структурний 

підрозділ Харківського національного університету міського господарства  

імені О. М. Бекетова, що забезпечує організацію фізичного виховання та 

спорту в Університеті. 

Метою кафедри фізичного виховання і спорту Університету є: 

‒  оптимізація фізичного розвитку студентів, удосконалення фізичних 

якостей та розвиток здібностей із одночасним вихованням духовних і 

моральних цінностей, забезпечення таким чином підготовленості кожного 

члена суспільства до плідної трудової та інших видів діяльності; 

‒  створення фізкультурно-спортивних груп, спортивних секцій і 

команд із різних видів спорту, надання методичної та практичної допомоги в 

організації їхньої діяльності; 

‒  організація та проведення фізкультурно-спортивних та оздоровчих 

заходів; 

‒  створення необхідних умов для студентів-спортсменів вищої 

кваліфікації для поєднання навчання з активним заняттям спортом; 

‒  удосконалення системи масових змагань студентів (від Спартакіади 

Університету до всеукраїнських та міжнародних змагань); 

‒  виявлення найкращих спортсменів Університету. 

У процесі фізичного виховання вирішуються такі завдання: 

‒  усебічний фізичний розвиток студентів як майбутніх працездатних 

фахівців; 

‒  організація оптимального режиму руху; 

‒  забезпечення фізичної підготовки, спрямованої на розвиток і 

вдосконалення фізичних якостей; 

‒  упровадження фізичного виховання та спорту в повсякденне життя 

студентів для виховання навичок самостійного систематичного виконання 

фізичних вправ; 

‒  вироблення організаторських навичок у громадській роботі; 

‒  організація навчально-тренувального процесу в спортивних секціях, 

збірних командах Університету; 

‒  підготовка пропозицій до щорічного плану діяльності Університету 

щодо розвитку фізичного виховання та спорту; 

‒  ведення обліку спортивних досягнень Університету. 

 

2 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Кафедра фізичного виховання і спорту входить до складу факультету 

електропостачання та освітлення міст. Штат кафедри складають науково-

педагогічні працівники, навчально-допоміжний персонал, що наведено в 

таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Інформація про кадровий склад кафедри 
 

№ 

з/п 
ПІБ Посада 

Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання 

Дата 

народження 

Стаж 

роботи 

1 Штатні працівники 

1.  
 

Безкоровайний Д. О. т. в. о. 

зав. 

кафедри 

ФВіС 

доц. к.н.фіз. 

вих. 

13.12.1975  

2.  Четчикова О. І. ст.викл.   28.10.1958  

3.  Тюрін О. Ю. ст.викл.   06.12.1952  

4.  Кулаков Д. В. ст.викл.   09.03.1980  

5.  Морозовський О. Л. ст.викл.   23.09.1955  

6.  Борисенко Н. В. викл.   14.02.1980  

7.  Горошко Н. І. викл.   09.06.1963  

8.  Звягінцева І. М. викл.   20.04.1978  

9.  Кравчук Є. В. викл.   22.07.1976  

10.  Повєткін С. В. викл.   14.10.1962  

11.  Садовська І. Ю. викл.   10.04.1974  

12.  Смоляков Д. О. викл.   09.01.1977  

2 Сумісники 

13.  Вашев О. Є. доц. доц. к.м.н. 09.04.1959  

14.  Гагарін В. В. доц. доц. к.т.н. 30.10.1977  

3 З погодинною оплатою 

       

4 Навчально-допоміжний персонал 

15.  Безкоровайний І. В. ст. лаб.   07.01.1964  

16.  Селіванова В. Є. лаб.   26.10.1996  

17.  Клюка А. М. ст. лаб.   07.10.1993  

18.  Федяєв Ф. М. ст. лаб.   24.02.1951  
 

У 2015 / 2016 н. р. розподіл обов’язків між штатним професорсько-

викладацьким складом кафедри розподілявся таким чином (табл. 2): 
 

Таблиця 2 – Розподіл обов’язків між штатним професорсько-

викладацьким складом кафедри 
№ 

з/п 
П.І.П. 

Посада, яку 

займає 
Обов’язки, що виконує по кафедрі 

1.  Безкоровайний Д. О. доц. т. в. о. зав. каф. ФВіС 

2.  Четчикова О. І. ст.викл. Заст. зав. каф. з навчальної роботи, 

відповідальний за спортивно-масову роботу 

на факультеті ІМЕМ 

3.  Звягінцева І. М. ст.викл. Голова спортивного клубу студентів, 

відповідальний за спортивно-масову роботу 

кафедри, відповідальний за спортивно-

масову роботу на факультеті ЕіП 
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4.  Горошко Н. І. викл. Відповідальний за науково-методичну 

роботу кафедри, відповідальний за 

спортивно-масову роботу на факультеті 

ТСіТ 

5.  Кравчук Є. В. ст.викл. Заст. декана будівельного факультету, 

відповідальний за спортивно-масову роботу 

на будівельному факультеті 

6.  Кулаков Д. В. ст.викл. Відповідальний за спортивно-масову 

роботу на факультеті М 

7.  Морозовський О. Л. ст.викл. Відповідальний за профорієнтаційну роботу 

кафедри 

8.  Борисенко Н. В. викл. Відповідальний за спортивно-масову 

роботу на факультеті ЕОМ 

9.  Садовська І. Ю. викл. Відповідальний за роботу відділення ЛФК 

кафедри, відповідальний за спортивно-

масову роботу на факультеті АДОМ 
 

Протягом 2015 / 2016 н. р. викладачі кафедри вдосконалювали свою 

професійну майстерність, а саме, проходили підвищення кваліфікації. Про 

що наведено у таблиці 3. 
 

Таблиця 3 – Підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників 

ПІБ 

Назва закладу 

(установа, 

організація) 

Тема 

(назва 

програми) 

Кількість 

годин 

Документ, 

серія, 

номер 

Рік 

проходження 

Повєткін 

Сергій 

Вікторович 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет ім. 

Г. С. Сковороди 

Нормативне 

підвищення 

кваліфікації 

108 год. 
Посвідчення 

06/23-178 

31.09.-

05.10.2015 р. 

Горошко 

Наталія 

Ігорівна 

Харківський 

національний 

університет 

радіоелектроніки 

Форми 

самостійної 

роботи з 

настільного 

тенісу 

144 год. 
Свідоцтво 

№ 199 

20.04.-

19.05.2016 р. 

Садовська 

Ірина 

Юріївна 

Харківський 

національний 

університет 

радіоелектроніки 

ЛФК при 

переломах 

гомілки 

144 год. 
Свідоцтво 

№ 200 

20.04.-

19.05.2106 р. 

Борисенко 

Наталія 

Валеріївна 

Харківський 

національний 

університет 

радіоелектроніки 

Фітнес, як 

засіб 

розвитку 

студентської 

молоді 

144 год. 
Свідоцтво 

№ 198 

20.04.-

19.05.2016 р. 

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів на кафедрі щодо аспірантури, 

докторантури не проводилася та відповідно до плану не планувалася. 
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3 НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
 

3.1 Аналіз виконання кафедрою педагогічного навантаження 
 

У навчальному процесі кафедрою ФВіС протягом 2015 / 2016 н. р. було 

задіяні 14 викладачів (у т.ч. сумісники), які виконали фактичний обсяг 

навчального навантаження 1-ї половини дня 8346 академічних годин.  

У Додатку 1 наведено повне обґрунтування щодо наявності відхилень 

навантаження від запланованих показників. 

 

3.2 Навчальна робота 
 

У поточному 2015 / 2016 н. р. кафедрою фізичного виховання і спорту 

проводилася навчальна робота з наступних дисципліни: «Фізичне виховання» 

(Додаток 2). Дисципліна «Фізичне виховання» розподілялася на: відділення 

загальної фізичного виховання (ВФВ); відділення спортивного 

вдосконалення (ВСВ); спеціальне медичне відділення з групами лікувальної 

фізичної культури (ВЛФК). Планування навчального процесу ВФВ 

проводилось за курсами та семестрами згідно розкладу занять, який було 

розроблено кафедрою фізичного виховання і спорту. 

При проведенні оцінювання фізичної підготовленості студентів для 

формування навчальних груп кафедрою ФВіС використовуються: письмове 

опитування, методи оцінювання фізичної підготовленості студентів за 

державними тестами України та медичними діагнозами, медичними 

вказівками 20-ої обласної студентської лікарні. 

Наприкінці кожного семестру проводився підсумковий контроль у 

вигляді заліку. 

На протязі 2015–2016 н. р. викладачами кафедри фізичного виховання і 

спорту були проведені відкриті заняття. Графік проведення відкритих занять 

було затверджено на засіданні кафедри. Аналіз якості та кількості показових 

занять, проведених кафедрою за звітній період наведено у таблиці 4. 
 

Таблиця 4 – Характеристика відкритих занять 

№ 

з/п 
ПІБ викладача Висновок кафедри 

1  Кравчук Є. В. відмінно 

2  Морозовський О. Л. відмінно 

3  Звягінцева І. М. відмінно 

4  Смоляков Д. О. добре 

5  Садовська І. Ю. відмінно 

6  Четчикова О. І. відмінно 

7  Горошко Н. І. відмінно 

8  Кулаков Д. В. відмінно 

9  Борисенко Н. В. відмінно 

10  Повєткін С. В. добре 
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Кафедра фізичного виховання і спорту не забезпечує студентів базами 

практик. Методичне забезпечення практик також не проводе. 

 

Кафедра фізичного виховання і спорту не має філій кафедри.  

 

3.3 Навчально-методична робота 
 

Навантаження з науково-методичної роботи кафедри ФВіС за звітний 

рік виконано у повному обсязі (табл. 5). 
 

Таблиця 5 – Показники методичного забезпечення навчального 

процесу (за спеціальностями, напрямами) 
№ 

з/п 
Показник Значення 

1  Загальне методичне забезпечення дисциплін спеціальностей кафедри 

за циклами (для випускових кафедр) (%): 

- гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

- природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 

- професійної та практичної підготовки 

 

2  Загальне методичне забезпечення дисциплін кафедри за видами занять 

(%): 

- лекційні 

- практичні (семінарські) 

- лабораторні 

- самостійна робота  

 

 

- 

100 

- 

- 

3  Загальна забезпеченість дисциплін професійної та практичної 

підготовки пакетами прикладних комп’ютерних програм (для 

випускових кафедр) (% від потреби пакетів): 

- назва програми 

 

 

 

- 

4  Загальна забезпеченість методичними матеріалами самостійної роботи 

студентів за циклами (для випускових кафедр) (%): 

 

 

 

 - гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 

- природничо-наукової підготовки; 

- професійної та практичної підготовки. 

- 

- 

- 
 

Протягом 2015–2016 н. р. кафедрою ФВіС було видано згідно з планом 

видання навчально-методичної і наукової літератури нижченаведена 

кількість публікацій (табл. 6). 
 

Таблиця 6 – Видання навчально-методичної літератури та розробка 

дистанційних курсів 
№  

з/п 
Автор Назва роботи 

Підручників, навчальних посібників 

   

 Всього  - 

Конспекти Лекцій 

   

 Всього  - 
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Методичні вказівки до практичних занять, лабораторних робіт 

   

 Всього  - 

Методичні вказівки до курсових проектів, робіт 

1  Борисенко Н. В 

Черлидинг  

Методические указания для практических и 

самостоятельных занятий по дисциплине « 

Физическое воспитание» ( для студентов 1-5 

курсов дневной формы обучения всех 

специальностей Университета) 

2  Горошко Н. І. 

Настільний теніс  

Методичні вказівки до практичних і 

самостійних занять з дисципліни «Фізичне 

виховання (для студентів 1,2 курсів денної 

форми навчання усіх спеціальностей 

Університету) 

3  Горошко Н. І. 

Бадмінтон 

Методичні вказівки до практичних занять з 

дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів 

1-5 курсів денної форми навчання усіх 

спеціальностей Університету) 

4  Кулаков Д. В. 

Футзал  

Методичні вказівки до практичних і 

самостійних занять з дисципліни «Фізичне 

виховання» (для студентів 1-5 курсів денної 

форми навчання усіх спеціальностей 

Університету) 

5  Морозовський О. Л 

Біомеханічні основи техніки волейболу 

Методичні вказівки до практичних і 

самостійних занять з дисципліни «Фізичне 

виховання»  (для студентів 1-5 курсів денної 

форми навчання усіх спеціальностей 

Університету) 

6  Повєткін С. В. 

Боротьба  

Методичні вказівки до практичних і 

самостійних занять з дисципліни «Фізичне 

виховання» (для студентів 1-5 курсів денної 

форми навчання усіх спеціальностей 

Університету) 

7  Садовська І. Ю. 

Використання фізичних вправ при травмах 

хребта 

Методичні вказівки з дисципліни «Фізичне 

виховання» (для студентів 1,2курсів денної 

форми навчання усіх спеціальностей 

Університету) 

8  Садовська І. Ю. 

Використання фізичних вправ  

при серцево-судинних захворюваннях 

Методичні вказівки з дисципліни «Фізичне 

виховання» (для студентів 1,2 курсів денної 

форми навчання усіх спеціальностей 

Університету 
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9  Смоляков Д. О. 

Футбол  

Методичні вказівки до практичних і 

самостійних занять з дисципліни «Фізичне 

виховання» (для студентів 1-5 курсів денної 

форми навчання усіх спеціальностей 

Університету) 

10  Четчикова О. І. 

Аеробіка 

Методичні вказівки до практичних і 

самостійних занять з дисципліни «Фізичне 

виховання» (для студентів 1,2 курсів денної 

форми навчання усіх 

спеціальностей Університету) 

11  
Безкоровайний Д. О., 

Четчикова О. І., Горошко Н. І. 

Форми та види контролю, система оцінювання 

студентів для груп фізичного виховання за 

обраним видом спорту та ЛФК 

Методичні вказівки до практичних і 

самостійних занять з дисципліни «Фізичне 

виховання» (для викладачів і студентів 1,2 

курсів денної форми навчання усіх 

спеціальностей Університету) 

 Всього: 4  

Методичні вказівки до  самостійної роботи, контрольних робіт, РГР 

   

 Всього   

Дистанційні курси 

   

 Всього   

 

3.4 Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 
 

Навчальні заняття з фізичного виховання проводяться в спортивних 

залах, що розташовані на території Спортивного комплексу й у гуртожитках 

Університету. Університет надає можливість проводити навчальні заняття у 

наступних приміщеннях зі спеціальним спортивним обладнанням (табл. 7): 
 

Таблиця 7 – Приміщення спортивних споруд Університету 
Найменування споруди Найменування залів Загальна площа, м

2
 

Спортивний  

комплекс 

Велика зала 987,2 

Спортивний  

комплекс 

Мала зала 499,0 

Спортивний  

комплекс 

Тренажерна зала № 1 193,1 

Спортивний  

комплекс 

Тренажерна зала № 2 72,0 

Спортивний  

комплекс 

Зала аеробіки 87,2 

Спортивний  

комплекс 

Зала ЛФК 81,9 

Спортивний  

комплекс 

Зала боротьби 108,0 
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Спортивний  

комплекс 

Шаховий клуб 120,0 

Гуртожиток № 3 Тренажерна зала 32,3 

Гуртожиток № 4 Тренажерна зала 34,5 

Гуртожиток № 5 Тренажерна зала 175,5 

Гуртожиток № 6 Спортивна зала 292,9 

Гуртожиток № 6 Тренажерна зала 80,9 

 

3.5 Якісна характеристика підготовки фахівців 
 

Особистість викладача фізичного виховання відіграє не аби яке 

важливе значення в житті нашого Університету, а особливо у формуванні та 

становленні особистості студентів. Стан здоров’я та рівень працездатності 

студентів значною мірою залежить від ефективності процесу фізичного 

виховання. Стрижневою фігурою при цьому є постать викладача фізичного 

виховання. Саме викладач виконує головну роль в організації рухової 

діяльності студентів протягом навчального дня, формує мотиви, виховує 

звичку до систематичних занять фізичними вправами, спрямовує та 

контролює самостійну діяльність студентів. Після проведення деякого обсягу 

роботи та аналізу результатів, можна зробити такі висновки, що система 

проведення занять з фізичного виховання вимагає нових форм викладання, а 

саме спортивної спеціалізації, але в цілому викладання в нашому 

Університеті знаходиться на достатньо високому рівні та влаштовує 

студентів, що засвідчується підсумками проведеної залікової сесії. За 

результатами весняної залікової сесії 87 % студентів від загальної кількості, 

які відвідують заняття з дисципліни «Фізичне виховання», успішно склали 

залік.  

 

4 НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Кафедра фізичного виховання і спорту приймала активну участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

виховання молоді у вищому навчальному закладі», яка відбулася  

28–29 квітня 2016 року в Університеті. 

У 2015 / 2016 навчальному році було опубліковано 4 наукові статті у 

фахових наукових виданнях України, включене до затвердженого ВАК 

переліку, з яких 1 стаття у виданні онлайнової наукометричної бази даних 

Copernicus. 

Кафедра фізичного виховання і спорту приймала участь у  

VIII Всеукраїнській науково-технічній конференції «Сталий розвиток міст», 

яка відбулася 26–28 квітня 2016 р. в Університеті. 

Секція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ» проходила під 

керівництвом – канд. наук з фіз. вих., доц. Безкоровайного Д. О.; секретар – 

студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Лукандер Д. С. 

Були заслухані наступні доповіді студентів: 

1. Основи здорового способу життя студентів. 
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Студентка 2 курсу ф-ту ТСіТ Омельченко О. О. 

Керівник – викл. Горошко Н. І. 

 

2. Сучасні види  фізичних вправ та направлень. 

Студентка 2 курсу ф-ту ТСіТ Зінченко Н.Г 

Керівник – викл. Горошко Н.І. 

 

3. Формування розумових, морально-вольових, психологічних якостей при 

заняттях спортом. 

Студентка 2 курсу ф-ту ТСіТ Зінченко Т. В. 

Керівник – викл. Горошко Н. І. 

 

4. Оригинальные методики развития и совершенствования физических и 

специальных качеств при занятиях спортом. 

Студенток 2 курсу ф-ту ТСіТ Васильєва О.М. Носоненко О. Г. 

Керівник – викл. Горошко Н. І. 

 

5. Значение физической подготовки в системе самоусовершенствования 

человека. 

Студенток 2 курсу ф-ту ТСіТ Ольхова А. О., Лемішко О. О. 

Керівник – викл. Горошко Н .І. 

 

6. Новые физкультурно-оздоровительные и спортивные технологии. 

Студентка  1 курсу ф-ту ЕіП Руденко М. Є. 

Керівник – ст.викл. Морозовский О. Л. 

 

7. Нетрадиційні системи зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення. 

Студент 1 курсу ф-ту М Павленко І. О. 

Керівник – ст.викл. Морозовский О. Л. 

 

8. Фізична культура,фізичне удосконалення і здоровий спосіб життя в 

різний віковий період. 

Студент 2 курсу ф-ту М Ле Мінь Ань 

Керівник – викл. Садовська І.Ю. 

 

9. Развитие инвалидного спорта в Украине. 

Студентка 2 курсу ф-ту Буд. Левченко А. Р. 

Керівник – викл. Садовська І. Ю. 

 

10. Фізична культура в житті студента. 

Студент 1 курсу ф-ту ТСіТ  Олешко В. О. 

Керівник – викл. Садовська І. Ю. 

 

11. Основы здорового образа жизни студента и физическая культура. 
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Студентка 1курсу ф-ту ЕіП Головко В. І. 

Керівник – викл. Садовська І. Ю. 

 

12. Двигательная активность жизни человека. 

Студентка 1 курсу ф-ту М Харитонова А.О. 

Керівник – викл. Садовська І.Ю. 

 

13. Розвиток потреби у мотиваційної сфері молодших курсів. 

Студентка 1 курсу ф-ту ТСіТ Трофімова А. І. 

Керівник – викл. Повєткін С. В. 

 

14. Здоровий образ жизни студентов. 

Студентка 1 курсу ф-ту ТСіТ Косаткевич Л. Р. 

Керівник – викл. Повєткін С. В. 

 

15. Навчально-пізнавальна активність студентів молодших курсів та її 

сутність. 

Студент 1 курсу ф-ту ІМЕМ  Коновод Г. М. 

Керівник – викл. Повєткін С. В. 

 

16. Діяльність студентів і викладачів. 

Студент 2 курсу ф-ту АДОМ Тацюк М. Ю. 

Керівник – викл. Повєткін С. В. 

 

17. Вплив негативних звичок на фізичну працездатність. 

Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Голубєва К. А.  

Керівник – ст. викл. Звягінцева І. М. 

 

18. Вплив занять плавання на фізичний стан студентів. 

Студентка 2 курсу ф-ту ЕіП Крутько А. Д. 

Керівник – ст. викл. Звягінцева І. М. 

 

19. Історія розвитку силових видів спорту. 

Студентка 1 курсу ф-ту М Мартишко А. Ю. 

Керівник – ст. викл. Звягінцева І. М. 

 

20. Особливості  організації фізичної культури і спорту в зарубіжних 

країнах. 

Студентка 1 курсу ф-ту М Зорянська О. С. 

Керівник – ст. викл. Звягінцева І. М. 

 

21. Розвиток олімпійського спорту в Україні. 

Студент 2 курсу ф-ту ТСТ Маріловцев Д. С. 

Керівник – ст. викл. Звягінцева І. М. 
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22. Влияние физ.упражнений на кров и органы кровообращение. 

Студентка 1 курсу ф-ту М Токар В. С. 

Керівник – ст. викл. Четчикова О. І. 

 

23. Физическая культура как средство борьбы с переутомлением и низкой 

работоспособностью. 

Студентка 1 курсу ф-ту М. Ляницька В. О. 

Керівник – ст. викл. Четчикова О. І. 

 

24. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма 

человека. 

Студентка 1 курсу ф-ту ТСіТ Хряпіна А. І. 

Керівник – ст. викл. Четчикова О. І. 

 

25. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. 

Студентка 1 курсу ф-ту М Концелідзе А. А. 

Керівник – ст. викл. Четчикова О. І. 

 

26. Занятия спортом как  средство развития профессионально важных 

жизненных качеств. 

Студентка 2  курсу ф-ту Буд. Тищенко М. Ю. 

Керівник – ст. викл. Четчикова О. І. 

 

27. Виды аэробики. 

Студентка 1 курсу ф-ту ТСіТ Костиленко В. С. 

Керівник – ст. викл. Четчикова О. І. 

 

28. Оригинальные методики развития и совершенствования физических и  

специальных качеств. 

Студентка 1 курсу ф-ту Буд. Терещенко А. Ю. 

Керівник – ст. викл. Четчикова О. І. 

 

29. Правильное питание-путь к красивой фигуре. Рекомендации по питанию 

для девушек, занимающихся фитнесом. 

30. Студентка 2 курсу ф-ту Буд. Смирнова А. С. 

Керівник – викл. Борисенко Н. В. 

 

31. Основные типы женских фигур и особенности их коррекции 

посредством занятий фитнесом. 

Студентка 2 курсу ф-ту БУД Гавриленко А. А. 

Керівник – викл. Борисенко Н. В. 

 

32. Разновидности фитнеса и особенности его проведения. 
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Студентка 1 курсу ф-ту ЕОМ Олейник А. В. 

Керівник – викл. Борисенко Н. В. 

 

33. Харчування для підвищення працездатності спортсмена. 

Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Стаценін Д. С. 

Керівник – доц. к.н.фіз.вих. і спорту Безкоровайний Д. О. 

 

34. Силові вправи для підвищення професійної працездатності. 

Студент 2 курсу ф-ту ЕОМ Лукандер Д.С. 

Керівник – доц. к.н.фіз.вих. і спорту Безкоровайний Д. О. 

 

35. Фітнес як засіб проведення студентського дозвілля. 

Студентка 1 курсу ф-ту ІМЕМ Бондаренко Н. В.  

Керівник – доц. к.н.фіз.вих. і спорту Безкоровайний Д. О. 

 

5 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Протягом 2015 / 2016 н. р. робота по напряму міжнародної діяльності 

кафедрою ФВіС не проводилася. 

 

6 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА ТА 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Протягом 2015 / 2016 н. р. кафедрою ФВіС проведено засідання 

кафедри за наступними темами (табл. 9). 
 

Таблиця 9 – Терміни та тематика проведення засідань кафедри ФВіС 
№ 

з/п 
Дата Тема 

1.  08.09.2015 р. 1. Затвердження навчального навантаження на 2015–2016 н.р. 

2. Про розподіл обов’язків між викладачами кафедри на 2015–

2016 н.р. 

3. Про проведення інструктажів з техніки безпеки викладачами 

кафедри ФВіС зі студентами. 

4. Про рекомендацію викладача кафедри ФВіС Борисенко Н. В. 

на посаду куратора навчальної групи факультету ЕОМ. 

5. Затвердження графіків контролю за якістю викладання на 

кафедрі ФВіС в осінньому семестрі 2015–2016 н.р. відповідно 

до методичних рекомендацій МОН України. 

6. Ситуаційні питання. 

2.  08.10.2015 р. 1. Створення Вченої науково-методичної Ради кафедри ФВіС. 

2. Ситуаційні питання. 

3.  23.10.2015 р. 1. Обговорення проведення відкритого заняття ст. викладачем 

кафедри ФВіС Кравчуком Є. В. 

2. Аналіз оформлення індивідуальних планів викладачами на 

новий навчальний рік у відповідності з «Нормами часу». 

3. Проект Плану навчально-методичної літератури на 2016 рік. 

4. Студентська дисципліна. 

5. Інформація про хід проведення міжвузівських змагань з 
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військово-прикладних видів спорту. 

6. Ситуаційні питання. 

4.  20.11.2015 р. 1. Розгляд питання про представлення до вченого звання 

доцента кафедри фізичного виховання і спорту Безкоровайного 

Дмитра Олександровича. 

2. Обговорення проведення відкритого заняття ст. викладачем 

кафедри ФВіС Морозовським О. Л. 

3. Обговорення проведення відкритого заняття ст. викладачем 

кафедри ФВіС Звягінцевою І. М. 

4. Обговорення проведення відкритого заняття викладачем 

кафедри ФВіС Повєткіним С. В. 

5. Ситуаційні питання. 

5.  24.12.2015 р. 1. Підсумки проведеної залікової осінньої сесії 2015–2016 н. р. 

по дисципліні «Фізичне виховання». 

2. Затвердження плану видання навчально-методичної 

літератури на 2016 рік. 

3. Підсумки проведеної спортивно-масової роботи в осінньому 

семестрі 2015–2016 н. р. 

4. Ситуаційні питання. 

6.  21.01.2016 р. 1. Підведення підсумків виконання навчального навантаження 

за осінній семестр 2015–2016 н. р. 

2. Ситуаційні питання. 

7.  25.02.2016 р. 1. Обговорення проведеного відкритого заняття викладачем 

Садовською І. Ю. 

2. Обговорення проведеного відкритого заняття викладачем 

Смоляковим Д. О. 

3. Ведення індивідуальних планів викладачів. 

4. Про оновлення стенду «Спортивне життя університету». 

5. Про відновлення роботи секції плавання, на базі НТУ 

«Політех». 

6. Про проведення модульного тижня з 23.02.2016 р. 

7. Про проведення студентської конференції 28.04.2016 р. 

8. Про проведення спортивних змагань, присвячених зустрічі 

Масляної. 

9. Про конференцію на базі НТУ «ХПІ» у вересні 2016 р. 

10. Про успішність навчання студентів з дисципліни «Фізичне 

виховання».  

8.  31.03.2016 р. 1. Обговорення проведеного відкритого заняття викладачем 

Горошко Н. І. 

2. Обговорення проведеного відкритого заняття ст. викладачем 

Кулаковим Д. В.  

3. Обговорення проведеного відкритого заняття ст. викладачем 

Четчиковой О. І. 

4. Про направлення на стажування до ХНУРЕ викладачів 

кафедри ФВіС Горошко Н. І., Садовської І. Ю., Борисенко Н. В. 

5. Ситуаційні питання. 

9.  28.04.2016 р. 1. Обговорення проведеного відкритого заняття викладачем 

Борисенко Н. В. 

2. Обговорення проведеного відкритого заняття  викладачем 

Повєткіним С. В.  

3. Обговорення проведеного відкритого заняття ст. викладачем 

Четчиковой О. І. 
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4. Ситуаційні питання. 

10.  18.05.2016 р. 1. Звіт ст. викладача Четчиковой О. І. про виконану роботу 

згідно індивідуального плану за 2015–2016 н. р. 

2. Звіт доц. Вашева О. Є. про виконану роботу згідно 

індивідуального плану за 2015–2016 н. р. 

3. Звіт доц. Гагаріна В. В. про виконану роботу згідно 

індивідуального плану за 2015–2016 н. р. 

4. Звіт ст. викладача Тюріна О. Ю. про виконану роботу згідно 

індивідуального плану за 2015–2016 н. р. 

5. Звіт ст. викладача Морозовського О. Л. про виконану роботу 

згідно індивідуального плану за 2015–2016 н. р. 

6. Звіт ст. викладача Кулакова Д. В. про виконану роботу згідно 

індивідуального плану за 2015–2016 н. р. 

7. Звіт викладача Горошко Н. І. про виконану роботу згідно 

індивідуального плану за 2015–2016 н. р. 

8. Звіт викладача Садовської І. Ю. про виконану роботу згідно 

індивідуального плану за 2015–2016 н. р. 

9. Звіт викладача Борисенко Н. В. про виконану роботу згідно 

індивідуального плану за 2015–2016 н. р. 

10. Звіт викладача Смолякова Д. О. про виконану роботу згідно 

індивідуального плану за 2015–2016 н. р. 

11. Звіт викладача Повєткіна С. В. про виконану роботу згідно 

індивідуального плану за 2015–2016 н. р. 

12 Ситуаційні питання. 

11.  09.06.2016 р. 1. Про обрання Безкоровайного Д. О. на вакантну посаду 

завідувача кафедри. 

2. Результати весняної залікової сесії 2015–2016 н. р. 

3. Рейтинг викладачів і кафедр Університету 

4. Ситуаційні питання. 

12.  23.06.2016 р. 1. Затвердження виконаного навчального навантаження у 

весняному семестрі за 2015–2016 н. р. 

2. Затвердження виконаного навчального навантаження за 

2015–2016 н. р. 

3. Затвердження звіту про роботу кафедри фізичного виховання 

і спорту за 2015–2016 н. р. 

4. Звіти відповідальних за спортивно-масову роботу на 

факультетах. 

5. Про орієнтовне планування роботи кафедри на 2016– 

2017 н. р. 

6. Ситуаційні питання. 
 

Викладачами кафедри ФВіС протягом 2015–2016 н. р. проводилися 

заходи з дотримання студентами законодавства України, морально-етичних 

норм поведінки як в Університеті так і за його межами, дбайливого ставлення 

до майна Університету, заходи з впровадження в студентському середовищі 

здорового способу життя, підвищення духовного, національного та 

культурно-освітнього рівня студентської молоді. Ці заходи проводились під 

час виховної роботи керівників спортивних секцій, а також кураторів 

академічних груп (табл. 10). 
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Таблиця 10 – Робота кураторів 
№ 

з/п 
ПІБ куратора Група Основні заходи 

1.  Борисенко 

Наталія 

Валеріївна 

ЕСЕ-2015-1у 1. Відвідування гуртожитку, де 

мешкають студенти групи. 

2. Проведення виховної та 

культурно-масової роботи. 

3. Контроль за успішністю студентів 

на протязі навчального року. 

4. Участь у спортивно-масових 

заходах Університету. 
 

Основними напрями профорієнтаційної роботи кафедри є участь 

працівників кафедри у профорієнтаційній роботі в спортивних школах  

м. Харкова та Харківської області по залученню юних спортсменів цих шкіл 

до навчання в Університеті. Викладачами кафедри ФВіС були організовані та 

проведені спортивні заходи серед учнів спортивних шкіл і студентів 1 курсів 

на базі Університету. Викладачі кафедри приймали активну участь у 

проведенні «Днів відкритих дверей Університету», спортивного свята 

присвяченого Дню фізичної культури та спорту в Університеті та інших 

спортивно-масових заходах. 
 

Таблиця 11 – Список студентів, які вступили у ХНУМГ  

ім. О.М.Бекетова у 2015 році (за підсумками проведеної профорієнтаційної 

роботи кафедри фізичного виховання і спорту) 
№

з/п 
П. І. П. 

Факультет, 

група, 1 курс 
Вид спорту ДЮСШ* Дом. телефон 

1 2 3 4 5 6 

1.  Іванова А. О. гр.ТТ-1 волейбол ДЮСШ № 12, 

м. Харків 

0979660563 

2.  Руденко М. І. гр. ЕПМГ-1 волейбол ДЮСШ, 

м. Комсомольськ 

0950561169 

3.  Макарова Т. В. гр. ОПР-1 волейбол ДЮСШ, м. 

Лозова 

0994716001 

4.  Малік А. О. гр. СДС-1 волейбол ДЮСШ № 12, 

м. Харків 

0635745583 

5.  Павленко І. М. гр. СіНЖ-1 волейбол ДЮСШ № 6, 

м. Харків 

0669278217 

6.  Чумаченко В. І.  гр. МГБ-1 волейбол ДЮСШ, 

м. Богодухів 

0684294317 

7.  Малиновський М. О. гр. МПД-1 боротьба ДЮСШ № 11, 

м. Харків 

0667621036 

8.  Богословський А. В. гр. ТТ-1у боротьба ДЮСШ № 7, 

м. Харків 

0994324477 

9.  Лазарєв А. В. гр. ТТ-1у боротьба ДЮСШ № 7, 

м. Харків 

0675858833 

10.  Овсєєнко Я. Б. гр. МБГ-1у боротьба ДЮСШ, 

м. Чугуєв 

0639474493 
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11.  Ібрагімов Р. Д. гр. ТТ-1у боротьба ДЮСШ № 7, 

м. Харків 

0636489802 

12.  Сосницький Д. О. гр. АРХ-БС-

1у 

боротьба ДЮСШ, 

м. Лозова 

0930240321 

13.  Сиромолотов К. Д. гр. ТТ-3 бадмінтон ДЮСШ № 8, 

м. Харків 

0954225208 

14.  Кулешов В. В. гр. ГКЗ-2 настільний 

теніс 

ДЮСШ № 4, 

м. Харків 

0633064566 

15.  Кукарена А. В. гр. АРХ-БС-1 настільний 

теніс 

ДЮСШ № 4, 

м. Харків 

0932469654 

16.  Алутис Я. В. гр. МБГ-1у настільний 

теніс 

ДЮСШ, 

м. Конотоп 

0936948751 

17.  Замараєва К.О. гр. ЕТЕР-1у плавання ДЮСШ № 5, 

м. Харків 

0990865121 

18.  Христофорова Д. О. гр. АРХ-БС-1 плавання ДЮСШ № 5, 

м. Харків 

0954573654 

19.  Субота О. О. гр. СА-1у плавання ДЮСШ № 5, 

м. Харків 

0988501644 

20.  Бондаренко Н. А. гр. РВВР-1 армспорт ДЮСШ, 

м. Лисичянськ 

0999003996 

21.  Дробот Д. В. гр. ВВб-1у армспорт ДЮСШ, 

м. Чернигів 

0507023218 

22.  Пилипенко Д. С. гр. ВВб-1у армспорт ДЮСШ, 

м. Рубіжне 

0990464755 

23.  Качанов Є. В. гр. ПЦБ-1у армспорт ДЮСШ № 9, 

м. Харків 

0503669592 

24.  Ключка Д. О. гр. ГКЗ-2 футзал, 

футбол 

ФК «Металіст», 

м. Харків 

0935407145 

25.  Очілов Х. Д. гр. МОМГ-1 футзал, 

футбол 

ДЮСШ ЕТМ, 

м. Харків 

0634265426 

26.  Мартинов А. В. гр. ТТ-1 футзал, 

футбол 

ДЮСШ, 

м. Балаклея 

0962021616 

27.  Шморгун В. В. гр. ПЦБ-1 футзал, 

футбол 

УФК № 1, 

м. Харків 

0508342831 

28.  Макакенко В. О. гр. ЕСЕ-1у футзал, 

футбол 

ДЮСШ ЕТМ, 

м. Харків 

0635950350 

29.  Дейнеко В. Д. гр. СТ-1у футзал, 

футбол 

ДЮСШ ЕТМ, 

м. Харків 

0636901089 

30.  Головотюк В. В. гр. ЛОГ-1 футзал, 

футбол 

ДЮСШ, 

м. Шевченкове 

0961925901 

31.  Терьохіна Є. В. гр. ЕПМГ-1 футзал, 

футбол 

ДЮСШ, 

м. Красноград 

0662730109 

32.  Адаменко В. О. гр. ЛСПГ-1у футзал, 

футбол 

ДЮСШ, 

м. Маріуполь 

0631325219 

33.  Савчук Н. І. гр. ПЦБ-2у футзал, 

футбол 

ДЮСШ, 

м. Шевченкове 

0933586344 

34.  Салгалова Т. О. гр. ПЦБ-2у футзал, 

футбол 

ДЮСШ, 

м. Богодухів 

0988320283 

35.  Радчук К. В. гр. ВВб-1у футзал, 

футбол 

ДЮСШ ЕТМ, 

м. Харків 

0979728390 
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36.  Родионова А. І. гр. СА-1у футзал, 

футбол 

ДЮСШ ЕТМ, 

м. Харків 

0639514319 

37.  Волосова К. І. гр. ЕОНС-2 футзал, 

футбол 

ДЮСШ № 1, 

м. Харків 

0966009692 

38.  Педун І. М. гр. МГКТС-1 футзал, 

футбол 

ДЮСШ, 

м. Первомайськ 

0681262606 

39.  Устименко А. А. гр. МГКТС-1 футзал, 

футбол 

ДЮСШ № 1, 

м. Харків 

0632233145 

40.  Скорнякова Ю. І. гр. ГКЗ-2 черліденг ДЮСШ № 1, 

м. Харків 

0958360982 

41.  Івоніна І. І. гр. ГКЗ-1 черліденг ДЮСШ № 1, 

м. Харків 

0668647303 

42.  Суровикина І. В. гр. ЕОНС-1 черліденг ДЮСШ, 

м. Вовчанськ 

0933944287 

43.  Курганська Ю. В. гр. ГОТ-1 черліденг ДЮСШ № 1, 

м. Харків 

0506969859 

44.  Маковська К. Ю. гр. ЕПМГ-1 черліденг ДЮСШ № 11, 

м. Харків 

0663213778 

45.  Скіданова К. С. гр. ГОТ-1 черліденг КДЮСШ 

«Металіст», 

м. Харків 

0990462494 

46.  Стремоухова Л. В. гр. ТТ-3 черліденг ДЮСШ, 

м. Лозова 

0954685883 

 

У 2015–2016 н. р. кафедрою ФВіС розроблено та наповнено 2 веб-

сайта, а саме: сайт кафедри ФВіС (fvs.kname.edu.ua, ранг – 0,1, на 66 місці), 

який було розроблено та наповнено зав. кафедри ФВіС Безкоровайним Д. О., 

та сайту спортивного клубу студентів (scs.kname.edu.ua, ранг – 0,166 на  

47 місці), який було розроблено та наповнено головою спортивного клубу 

студентів Звягінцевою І. М. 
 

 

7 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

Кафедра ФВіС виконала річний план роботи в повному обсязі, а саме: з 

навчальної роботи – в повному обсязі, з методичної – в повному обсязі, з 

наукової – в повному обсязі, з організаційної – в повному обсязі. Мета 

роботи кафедри досягнута, завдання роботи виконані. 

У 2015–2016 навчальному році студентами та співробітниками 

Університету завойовано 70 нагород у спортивних змаганнях різного рівня, а 

саме: 

‒  у міжнародних змаганнях (чемпіонати світу та Європи) всього 

завойовано 7 медалей: золотих – 3, срібних – 3, бронзових – 1; 

‒  у всеукраїнських змаганнях (чемпіонати України, обласні 

чемпіонати та Універсіади) всього завойовано – 33 медалей, з них: золотих – 

9, срібних – 14, бронзових – 10. 

Роботу кафедри ФВіС можна вважати задовільною. 
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8 ПРОПОЗИЦІЇ КАФЕДРИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ У 

НАСТУПНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 
 

З метою підвищення якості проведення навчально-виховного процесу з 

дисципліни «Фізичне виховання» та удосконалення роботи в наступному 

навчальному році кафедра фізичного виховання і спорту провела опитування 

студентів 1-2 курсів усіх спеціальностей на предмет оцінки діяльності 

кафедри та перехід до форми організації навчально-виховного процесу за 

спортивною спеціалізацією за минулий 2015–2016 навчальний рік. 

Було опитано 1340 студентів. 

У результаті опитування кафедра отримала наступні результати: 

1. 100 % студентів вважають секційну форму організації начального 

процесу якіснішою ніж академічну. 

2. 100 % опитаних студентів повістю задоволені заняттями в обраних 

секціях, а саме вибір дає можливість обрати вид спорту, що подобається та 

відвідувати заняття із задоволенням. 

3. 47 % опитаних студентів вважають, що якість проведення 

навчальних занять підвищилася в зв’язку з індивідуалізацією навчального 

процесу, тому що викладачі працюють з окремою групою, а не з усім 

потоком (47 % у зв’язку з тим, що коректну відповідь на це запитання мали 

змогу дати тільки студенти 2 курсу). 

4. 43 % опитаних студентів на запитання про зміни, доповнення, 

підвищення якості роботи кафедри відповіли, що бажають займатися 

фізичним вихованням не 2, а 4 та більше годин на тиждень. Також переважна 

більшість студентів 2 курсу виказали бажання продовжувати займатися 

фізичним вихованням на 3 курсі. 
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ДОДАТОК 1 
 

Таблиця Д1 – Звіт про виконання індивідуального плану роботи 
 

т. в. о. кафедри ФВіС, доц., к. н. фіз. вих. Безкоровайний Д. О. 

посада, ПІБ, науковий ступень, звання 

Вид роботи 

Обсяг, год. 

Відхилення І 

семестр 

ІІ 

семестр 

План 

за рік 

Виконано 

за рік 

Навчальна робота      

Навчальне навантаження, 

всього 

244 364 596 608 (+ 12) 

перевиконання за 

рахунок замін 

занять 

Методична робота      

      

Всього   180 183 (+ 3) перевиконання 

за рахунок 

підготовки до 

занять 

Наукова робота      

      

Всього   205 205  

Організаційна робота      

      

Всього   567 486 (- 81) навантаження 

зменшено за 

рахунок виконання 

обов’язків 

керівника секції з 

армспорту, 

профорієнтаційної 

роботи, проведення 

днів відкритих 

дверей і спортивних 

заходів 

Разом за планом   1548 1482 (- 66) навантаження 

зменшено за 

рахунок 11 діб 

відпустки за 

власний рахунок 

 

Таблиця Д1 – Звіт про виконання індивідуального плану роботи 

ст. викладач кафедри ФВіС Четчикова О. І. 

посада, ПІБ, науковий ступень, звання 

Вид роботи 

Обсяг, год. 

Відхилення І 

семестр 

ІІ 

семестр 

План 

за рік 

Виконано 

за рік 

Навчальна робота      

Навчальне 320 382 660 702 (+ 42) 
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навантаження, 

всього 

перевиконання за 

рахунок змішаних 

груп та курсів 

Методична робота      

      

Всього   238 274 (+ 36) 

перевиконання за 

рахунок 

підготовки до 

занять, підготовки 

до видання МВ та 

навчальної 

програми 

Наукова робота      

      

Всього   60 70 (+ 10) 

перевиконання за 

рахунок 

підготовки більшої 

кількості студентів 

до НПК  

Організаційна 

робота 

     

      

Всього   590 436 (- 154) зменшення 

за рахунок обсягу з 

виконання 

профорієнтаційної 

роботи, роботи у 

вченій раді 

факультету, 

проведення днів 

відкритих дверей 

Разом за планом   1548 1482 (- 66) 

навантаження 

зменшено за 

рахунок 11 діб 

відпустки за 

власний рахунок 

 

Таблиця Д1 – Звіт про виконання індивідуального плану роботи 

ст. викладач кафедри ФВіС Звягінцева І. М. 

посада, ПІБ, науковий ступень, звання 

Вид роботи 

Обсяг, год. 

Відхилення І 

семестр 

ІІ 

семестр 

План 

за рік 

Виконано 

за рік 

Навчальна 

робота 
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Навчальне 

навантаження, 

всього 

308 354 598 662 (+ 64) 

перевиконання за 

рахунок замін 

занять і за рахунок 

змішаних груп 

Методична робота      

      

Всього   180 157 (- 23) зменшено за 

рахунок видання 

МВ 

Наукова робота      

      

Всього   70 70  

Організаційна 

робота 

     

      

Всього   700 593 (- 107) зменшено за 

рахунок роботи у 

вченій раді 

кафедри та 

профорієнтаційної 

роботи, 

проведення 

позанавчальних 

спортивних заходів 

Разом за планом   1548 1482 (- 66) 

навантаження 

зменшено за 

рахунок 11 діб 

відпустки за 

власний рахунок 

 

Таблиця Д1 – Звіт про виконання індивідуального плану роботи 

викладач кафедри ФВіС Горошко Н. І. 

посада, ПІБ, науковий ступень, звання 

Вид роботи 

Обсяг, год. 

Відхилення І 

семестр 

ІІ 

семестр 

План 

за рік 

Виконано 

за рік 

Навчальна робота      

Навчальне 

навантаження, 

всього 

328 412 708 740 (+ 32) 

перевиконання за 

рахунок змішаних 

груп 

Методична робота      

      

Всього   406 456 (+ 50) 

перевиконання за 

рахунок 
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підготовки до 

занять, підготовки 

до видання МВ та 

навчальної 

програми 

Наукова робота      

      

Всього   20 50 (+ 30) збільшення 

за рахунок більшої 

кількості учасників 

на студентській 

конференції 

Організаційна 

робота 

     

      

Всього   414 281 (- 133) 

недовиконання за 

рахунок 

проведення днів 

відкритих дверей, 

роботи у вченій 

раді факультету, 

профорієнтаційної 

роботи, участі у 

семінарах кафедри, 

виконання 

обов’язків 

керівника 

спортивної секції 

Разом за планом   1548 1482 (- 66) 

навантаження 

зменшено за 

рахунок 11 діб 

відпустки за 

власний рахунок 

 

Таблиця Д1 – Звіт про виконання індивідуального плану роботи 

ст. викладач кафедри ФВіС Морозовський О. Л. 

посада, ПІБ, науковий ступень, звання 

Вид роботи 

Обсяг, год. 

Відхилення І 

семестр 

ІІ 

семестр 

План 

за рік 

Виконано 

за рік 

Навчальна робота      

Навчальне навантаження, 

всього 

334 360 694 738 (+ 44) 

перевиконання за 

рахунок змішаних 

груп 

Методична робота      

      

Всього   292 292  
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Наукова робота      

      

Всього   60 30 (- 30) зменшено за 

рахунок меншої 

кількості учасників 

на студентській 

конференції 

Організаційна робота      

      

Всього   502 422 (- 80) зменшено за 

рахунок меншої 

кількості 

позанавчальних 

спортивних заходів 

Разом за планом   1548 1482 (- 66) навантаження 

зменшено за 

рахунок 11 діб 

відпустки за 

власний рахунок 

 

Таблиця Д1 – Звіт про виконання індивідуального плану роботи 

викладач кафедри ФВіС Борисенко Н. В. 

посада, ПІБ, науковий ступень, звання 

Вид роботи 

Обсяг, год. 

Відхилення І 

семестр 

ІІ 

семестр 

План 

за рік 

Виконано 

за рік 

Навчальна робота      

Навчальне навантаження, 

всього 

312 352 694 664 (- 30) 

недовиконання за 

рахунок святкових 

днів, відпустки за 

власний рахунок, 

лікарняного 

Методична робота      

      

Всього   389 366 (- 33) зменшено за 

рахунок підготовки 

до практичних 

занять, підготовки 

до публікації НМК 

черліденг 

Наукова робота      

      

Всього   50 50  

Організаційна робота      

      

Всього   415 402 (- 13) зменшено за 

рахунок 

позанавчальних 

спортивно-масових 
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заходів, 

профорієнтаційної 

роботи, участі у 

днях відкритих 

дверей 

Разом за планом   1548 1482 (- 66) навантаження 

зменшено за 

рахунок 11 діб 

відпустки за 

власний рахунок 

 

Таблиця Д1 – Звіт про виконання індивідуального плану роботи  

ст. викладач кафедри ФВіС Кулаков Д. В. 

посада, ПІБ, науковий ступень, звання 

Вид роботи 

Обсяг, год. 

Відхилення І 

семестр 

ІІ 

семестр 

План 

за рік 

Виконано 

за рік 

Навчальна робота      

Навчальне навантаження, 

всього 

322 386 694 708 (+ 14) 

перевиконання за 

рахунок змішаних 

груп 

Методична робота      

      

Всього   258 220 (- 38) 

недовиконання за 

рахунок підготовки 

розробки 

навчальної 

програми 

Наукова робота      

      

Всього   50 20 (- 30) 

недовиконання за 

рахунок того 

меншої кількості 

учасників 

студентської 

конференції 

Організаційна робота      

      

Всього   546 534 (- 12) зменшено за 

рахунок проведення 

спортивно-масових 

заходів 

Разом за планом   1548 1482 (- 66) навантаження 

зменшено за 

рахунок 11 діб 

відпустки за 

власний рахунок 
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Таблиця Д1 – Звіт про виконання індивідуального плану роботи 

викладач кафедри ФВіС Садовська І. Ю. 

посада, ПІБ, науковий ступень, звання 

Вид роботи 

Обсяг, год. 

Відхилення І 

семестр 

ІІ 

семестр 

План 

за рік 

Виконано 

за рік 

Навчальна робота      

Навчальне навантаження, 

всього 

344 432 726 776 (+ 50) 

перевиконання за 

рахунок заміни 

занять, змішаних груп 

Методична робота      

      

Всього   480 480  

Наукова робота      

      

Всього   70 60 (- 10) зменшено за 

рахунок меншої 

кількості учасників 

на студентській 

конференції 

Організаційна робота      

      

Всього   272 166 (- 106) 

недовиконання за 

рахунок зменшення 

обсягу виконаної 

профорієнтаційної 

роботи, організації 

та проведення днів 

відкритих дверей 

Разом за планом   1548 1482 (- 66) навантаження 

зменшено за 

рахунок 11 діб 

відпустки за 

власний рахунок 

 

Таблиця Д1 – Звіт про виконання індивідуального плану роботи 

викладач кафедри ФВіС Повєткін С. В. 

посада, ПІБ, науковий ступень, звання 

Вид роботи 

Обсяг, год. 

Відхилення І 

семестр 

ІІ 

семестр 

План 

за рік 

Виконано 

за рік 

Навчальна робота      

Навчальне навантаження, 

всього 

318 414 694 732 (+38) 

перевиконання за 

рахунок змішаних 

груп 

Методична робота      
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Всього   413 347 (- 66) зменшено за 

рахунок МВ 

меншого обсягу 

Наукова робота      

      

Всього   210 20 (- 190) зменшено за 

рахунок меншої 

кількості учасників 

на студентській 

конференції, не 

видано статті у 

фахових та у 

міжнародних 

наукометричних 

виданнях 

Організаційна робота      

      

Всього   231 383 (+ 152) збільшено 

навантаження за 

рахунок проведення 

позанавчальних 

спортивно-масових 

заходів 

Разом за планом   1548 1482 (- 66) навантаження 

зменшено за 

рахунок 11 діб 

відпустки за 

власний рахунок 

 

Таблиця Д1 – Звіт про виконання індивідуального плану роботи  

доцент кафедри ФВіС, к. т. н., Гагарін В. В. (0,25 ст.) 

посада, ПІБ, науковий ступень, звання 

Вид роботи 

Обсяг, год. 

Відхилення І 

семестр 

ІІ 

семестр 

План 

за рік 

Виконано 

за рік 

Навчальна робота      

Навчальне навантаження, 

всього 

106 110 190 216 (+ 26) 

перевиконання за 

рахунок занять з 

групами ВСВ 

Методична робота      

      

Всього   49 56 (+ 7) збільшення за 

рахунок підготовки 

до занять 

Наукова робота      

      

Всього   - -  

Організаційна робота      
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Всього   109 60 (- 49) зменшення за 

рахунок 

профорієнтаційної 

роботи та 

виконання 

обов’язків 

керівника секції з 

кікбоксингу 

Разом за планом   348 332 (- 16) навантаження 

зменшено за 

рахунок відпустки 

за власний рахунок 

 

Таблиця Д1 – Звіт про виконання індивідуального плану роботи  

ст. викладач кафедри ФВіС Тюрін О. Ю. 

посада, ПІБ, науковий ступень, звання 

Вид роботи 

Обсяг, год. 

Відхилення І 

семестр 

ІІ 

семестр 

План 

за рік 

Виконано 

за рік 

Навчальна робота      

Навчальне навантаження, 

всього 

104 108 190 212 (+ 22) перевиконано 

за рахунок більшої 

кількості 

проведених занять 

у відділенні ВСВ 

Методична робота      

      

Всього   49 56 (+ 7) збільшено за 

рахунок підготовки 

до занять 

Наукова робота      

      

Всього   - -  

Організаційна робота      

      

Всього   109 80 (- 29) зменшення за 

рахунок виконання 

обов’язків 

керівника секції 

футболу 

Разом за планом   348 332 (- 16) навантаження 

зменшено за 

рахунок відпустки 

за власний рахунок 

 

 

Таблиця Д1 – Звіт про виконання індивідуального плану роботи 

доцент кафедри ФВіС, к. м. н., Вашев О. Є. (0,25 ст.) 

посада, ПІБ, науковий ступень, звання 
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Вид роботи 

Обсяг, год. 

Відхилення І 

семестр 

ІІ 

семестр 

План 

за рік 

Виконано 

за рік 

Навчальна робота      

Навчальне навантаження, 

всього 

92 92 190 190  

Методична робота      

      

Всього   72 72  

Наукова робота      

      

Всього   30 14 (- 16) зменшено за 

рахунок меншої 

кількості учасників 

на студентській 

конференції 

Організаційна робота      

      

Всього   56 56  

Разом за планом   348 332 (- 16) навантаження 

зменшено за 

рахунок відпустки 

за власний рахунок 

 

Таблиця Д1 – Звіт про виконання індивідуального плану роботи 

викладач кафедри ФВіС Смоляков Д. О. 

посада, ПІБ, науковий ступень, звання 

Вид роботи 

Обсяг, год. 

Відхилення І 

семестр 

ІІ 

семестр 

План 

за рік 

Виконан

о за рік 

Навчальна робота      

Навчальне навантаження, 

всього 

340 368 708 708  

Методична робота      

      

Всього   269 269  

Наукова робота      

      

Всього   20 20  

Організаційна робота      

      

Всього   551 485 (- 66) зменшено за 

рахунок проведення 

позанавчальних 

спортивно-масових 

заходів 

Разом за планом   1548 1482 (- 66) навантаження 

зменшено за рахунок 

11 діб відпустки за 

власний рахунок 
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Таблиця Д1 – Звіт про виконання індивідуального плану роботи 

ст. викладач кафедри ФВіС Кравчук Є. В. 

посада, ПІБ, науковий ступень, звання 

Вид роботи 

Обсяг, год. 

Відхилення І 

семестр 

ІІ 

семестр 

План 

за рік 

Виконано 

за рік 

Навчальна робота      

Навчальне навантаження, 

всього 

330 360 694 690 (- 4) недовиконання 

навчального 

навантаження за 

рахунок святкових 

днів 

Методична робота      

      

Всього   168 168  

Наукова робота      

      

Всього   60 60  

Організаційна робота      

      

Всього   626 564 (- 62) зменшено за 

рахунок виконання 

відповідального за 

спортивно-масову 

роботу на 

будівельному 

факультеті 

Разом за планом   1548 1482 (- 66) навантаження 

зменшено за 

рахунок 11 діб 

відпустки за 

власний рахунок 
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ДОДАТОК 2 

Таблиця Д2 – Дисципліни кафедри 
 

№ 

з/п 
Дисципліна 

Напрям, 

спеціальність 

Загальний 

обсяг, год. 

ПІБ лектора, 

науковий 

ступень, звання 

1. Фізичне 

виховання 

6.050701 

«Електротехніка і 

джерела світла», 

«Електротехнічні 

системи 

електроспоживання», 

«Світлотехніка і 

джерела світла» 

6.170202 «Охорона 

праці» 

6.030601  

«Менеджмент 

організацій (за видами 

економічної 

діяльності)» 

6.140101 «Готельно-

ресторанна справа», 

6.140103 «Туризм» 

6.070101 «Транспортні 

технології (за видами 

транспорту)»* 

6.030504 «Економіка і 

підприємництво», 

6.030509 «Облік і 

аудит» 

6.060101 

«Будівництво» 

6.170202 «Охорона 

праці» 

6.040106 «Екологія, 

охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування» 

6.060103 

«Гідротехніка» (Водні 

ресурси 

8346 год. 

 

т. в. о. зав. каф. 
Безкоровайний Д. О.;  
доц. каф. за 

сумісництвом:  

Вашев О.Є., 

Гагарін В.В.; 

ст.викл.:  

Звягінцева І.Н., 

Кравчук Є. В., 

Кулаков Д. В., 
Морозовський О. Л., 
Тюрін О.Ю., 

Четчикова О. І.,  

викл.: 

Борисенко Н. В., 

Горошко Н. І., 

Повєткін С. В., 

Садовська І. Ю., 

Смоляков Д. О. 
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6.090103 «Лісове і 

садово-паркове 

господарство» 

6.050101 

«Комп’ютерні науки» 

6.050702 

«Електромеханіка» 

6.060102 « 

Архітектура» 

 

                                                                                 8346 год. 

 

ДОДАТОК 3 

 

Таблиця Д3 – Методичне забезпечення дисциплін кафедри 
 

№ 

з/п 
Дисципліна 

Методичне забезпечення* 

ПНД, 

РПН

Д 

Лекцій 
ПЗ, 

лаб. р. 

КП, 

КР 

РГР, 

контр. р, 

самост. р. 

Засоби 

діагностики 

(ККР, тести) 

Дистанційні 

курси** 

1 Фізичне 

виховання 
- - + - - + - 

2 Управління 

професійною 

працездатністю 

- - + - - + - 

* «+» – наявність, «-»– відсутність, 0 – не передбачено навчальним планом. 

Якщо хоч одна позиція не закрита ставимо «-» 

** – атестовані, вказується рівень (кафедрою, факультетом, 

університетом) або «-». 


