
Про виконання плану профорієнтаційної роботи на факультеті 
фізичної культури серед учнівської молоді в І семестрі 2019-2020 
н.р. 

Згідно плану профорієнтаційної роботи, на І семестр 2019-2020 

навчального року, організована та проведена рекламна інформація про 

факультет фізичної культури в студентській газеті «Студентський меридіан», 

викладачами та студентами факультету проведена профорієнтаційна робота 

серед випускників загальноосвітніх шкіл міста Кам'янця-Подільського та 

району, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, 

Тернопільської, Івано-Франківської та інших областей, а також ДЮСШ, 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, з метою залучення їх на навчання 

за спеціальностями: середня освіта (фізична культура), фізична культура і 

спорт та фізична терапія, ерготерапія. 

Вивчався досвід проведення профорієнтаційної роботи факультетів 

нашого університету, інших навчальних закладів міста, області та суміжних 

областей. 

З метою формування позитивного іміджу факультету фізичної 

культури, деканатом, тренерами-викладачами з видів спорту 

забезпечувались розміщення в засобах масової інформації та на сайті 

кафедр, факультету, університету повідомлення про спортивні досягнення 

студентів. 

Особливо хочеться відмітити тренерів-викладачів груп СПВ, які 

докладали чимало зусиль, щоб юні спортсмени та багато іншої перспективної 

молоді поповнили ряди факультету фізичної культури. Це Приходько В.М. – 

(бокс); Воронецький В.Б, Заікін А.В. – (пауерліфтинг); Марчук В.М. – 

(гімнастика, акробатика); Гурман Л.Д, Ліщук В.В., Вергуш О.М.,  – (легка 

атлетика); Шишкін О.П., Чистякова М.О., Гуска М.Б., Мазур В.Й. – 

(спортивна боротьба); Стасюк І.І., Стасюк В.А., Авінов В.Л.  – (футбол, 

футзал); Одайник В.В – (баскетбол); Алексеев А.О. – (настільний теніс); 

Козак Є.П., Прозар М.В. – волейбол та інші. 



У I семестрі 2019-2020 н.р.  викладачі кафедри теорії і методики 

фізичного виховання активно брали участь у профорієнтаційній роботі 

університету. Так, доцент Юрчишин Ю.В. здійснив поїздку в м. Київ із 

профорієнтаційною роботою, де залишив листівки із відомостями про 

університет в цілому та про факультет зокрема. 

Доцент кафедри ТіМ фізичного виховання, Мисів В.М, провів 

профорієнтаційну роботу в м. Чернівці. Він відвідав об′єднані ДЮСШ №1 та 

ДЮСШ №2, ДЮСШ «Буревісник», обласну ДЮСШ «Спартак», обласну ДЮСШ 

інвалідів обласного центру «Інвоспорт», а також чернівецькі ЗОШ №5, №8, №4 та 

№14.  

Бабюк С.М. здійснив поїздку в м. Чернівці. Там він спілкувався та агітував 

до вступу  в наш навчальний заклад школярів старшокласників ЗОШ №13 та ЗОШ 

№16. Двоє учнів виявили інтерес та бажання відвідати К-ПНУ ім. Івана Огієнка та 

можливо в подальшому і вступити до його лав. Даний захід було проведено у 

жовтні місяці цього року. 

Асистент кафедри ТіМ фізичного виховання, Погребняк Т.М.,   їздила з 

агітаційною роботою в м. Нова Ушиця Хмельницької області та в  

м. Новодністровськ Чернівецької області. Двоє курсантів із 

Новодністровського військового ліцею виявили зацікавленість, щодо вступу 

до нашого навчального закладу. 

Активну участь у такій роботі беруть тренери, які з регулярними 

візитами перебувають у різних містах України. Львина доля залучення 

спортсменів до вступу у ВУЗ лягає саме на їх плечі. 

Так, тренер із кульової стрільби Коваль О.Г. відвідав Чемпіонат України 

зі стрільби із пневматичної зброї в м. Львів (СКА). Там він вів бесіду з 

тренерами та спортсменами, які цілком ймовірно у наступному році 

вступатимуть до лав студентів університету. Така ж робота була проведена 

ним в м. Вінниця в ДЮСШ №1, а також у містах Чернігів  та Черкаси. 

Асистент нашої кафедри, тренер зі спортивної акробатики Марчук В.М. 

відвідав м. Херсон відбулись змагання з фрістайлу.  На цьому заході 



Володимир Миколайович також побував із профорієнтаційною роботою. 

Тісний контакт тренер-викладач у цьому напрямку тримає із головним 

тренером збірної України зі спортивної акробатики – Толяком Л.Д.  

Марчук В.М. зустрівся з ним на змаганнях зі спортивної акробатики у  

м. Кам’янське.  Один із вихованців кам’янської ДЮСШ  виявив інтерес до 

діяльності факультету та виявив бажання вступати до нього. 

Тренер із боксу, Приходько В.М., возив на змагання вихованців у  

м. Вінниця, м. Чернівці (С.К. Олімп, ДЮСШ №1), в м. Івано-Франківськ  та 

м. Хмельницький (ДЮСШ №5, жовтень). Там Володимир Миколайович не 

лише демонстрував результати своєї тренерської діяльності, а й здійснював 

профорієнтаційну роботу щодо К-ПНУ ім. Івана Огієнка. 

Тренер із тхеквондо, Потапчук С.М., брав участь в агітаційній роботі по 

селам Новоушицького району разом із іншими викладачами нашого 

факультету. Окрім цього, відвідав м. Хмельницький, м. Київ та м. Вінниця, де 

провів агітаційну роботу зі спортсменами-тхеквандистами з приводу 

перспективи їх вступу на факультет фізичної культури.  

Так, Гурман Л.Д. проводив агітаційно-інформаційну робота серед 

майбутніх абітурієнтів у Тернополі, Городку та Летаві.  

Ліщук В.В. під час проведення змагань з легкої атлетики поєднав 

можливість прорекламувати наш ЗВО. Надавав інформацію про 

спеціальності, правила прийому та умови вступу за напрямами підготовки 

Середня освіта (Фізична культура), Фізична культура і спорт та Фізична 

терапія, ерготерапія у наступних містах: Сумах, Запоріжжі, Білій Церкві та 

Хотині (підтвердили бажання навчатись 4 школярі).  

Гоншовський В.М. проводив профорієнтаційну роботу серед учнів ЗОШ 

смт. Дунаївці (підтвердили бажання навчатись 5 школярі), міста Кам’янця-

Подільського та Чернівців. 

Мазур В.А. надавав рекламно-інформаційну продукцію, навчально-

методичну літературу, необхідні консультації відносно умов вступу 



майбутніх абітурієнтів серед ЗОШ та навчальних закладів І-ІІ р.а. у місті 

Кам’янець-Подільському та Дунаєвецькому районі.  

Також 3 грудня 2019 року Мазур В.А.  провів  профорієнтаційну роботу, 

завітавши до Маківського НВК, Шатавського НВК, Гуменецького НВК, де 

поспілкувалися з учнями випускних класів та керівниками шкіл.  

Вергуш О.М. проводив профорієнтаційну роботу серед ЗОШ (№13, №7, 

№3) міста Кам’янця-Подільського, місті Коломия та Хмельницькому під час 

проведення легкоатлетичних змагань. 

Уже традиційно кафедра спорту і спортивних ігор проводить 

волейбольний турнір, вшановуючи пам’ять доцента кафедри, заступника 

декана факультету фізичної культури В.І. Білоуса. 3-5 грудня 2019 року в 

спортивному залі № 2 Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Прозар М.В. та Козак Є.П. проводили профорієнтаційну 

роботу з тренерами та учасниками змагань. 

Гуска М.Б. і Мазур В.Й. проводили профорієнтаційну роботу серед 

ЗОШ  міста Хмельницького. 

Рейторовська І.В. і Шишкін О.П. проводили профорієнтаційну роботу 

серед ДЮСШ  міста Києва та Львова. 

Авінов В.Л. проводив профорієнтаційну роботу м. Броварах. 

Стасюк В.А. і Петров А.О. проводили профорієнтаційну роботу серед 

ЗОШ  міста Кам’янець-Подільського, Кам’янець-Подільського району і міста 

Хмельницького. 

Одайник В.В. проводив профорієнтаційну роботу м. Рівне, 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). 

Алєксєєв О.О. проводив профорієнтаційну роботу м. Красилів, де 

проходила першість Хмельницької області з настільного тенісу. 



Також 14-17 листопада 2019 року Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка відбувся  міжнародний 

турнір із настільного тенісу «Кубок Корчагіна». Цьогоріч у турнірі взяло 

участь понад 300 спортсменів із різних регіонів України: Вінницької, 

Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, 

Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей.  Алєксєєв О. О. провів 

профорієнтаційну роботу з тренерами та учасниками змагань. 

В жовтні 2019 року кафедрою фізичної реабілітації та медико-

біологічних основ фізичного виховання проведено профорієнтаційну роботу 

з випускниками Кам’янець-Подільського медичного коледжу за 

спеціальностями «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Лабораторна 

діагностика». 

13 листопада 2019 року з метою проведення профорієнтаційної роботи 

спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія викладачі кафедри фізичної 

реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання Бутов  Р. С., 

Заікін А. В., Жигульова Е. О., відвідали  Чемеровецький навчально-виховний 

комплекс №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів, ліцей та МНВК», Чемеровецький 

навчально-виховний комплекс №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія» та 

Чемеровецький медичний коледж, де поспілкувалися з учнями випускних 

класів та керівниками шкіл та коледжу.  

З метою ефективності роботи у даному напрямку науково-

педагогічними працівниками факультету підтримується регулярний зв'язок із 

керівниками управлінь освіти міста, Хмельницької та суміжних областей. 

Аналіз профорієнтаційної роботи показав, що для успішного 

проведення профорієнтаційної роботи, організації чіткої системи підготовки 

учнів до самостійного, усвідомленого вибору професії слід продовжувати 

роботу з наступних напрямів: 

- організація реклами освітньої діяльності факультету через засоби 

масової інформації, випуск рекламної продукції; 

- спрямувати агітаційну та профорієнтаційну роботу серед студентів 



педагогічних та медичних коледжів на перспективу їх подальшого 

навчання в К-ПНУ на факультеті фізичної культури за відповідними 

напрямами; 

- продовжувати роботу щодо проведення профорієнтаційних заходів 

тренерами-викладачами під час проведення міських, обласних та 

всеукраїнських змагань; 

- активізувати профорієнтаційну роботу з абітурієнтами в період 

проходження ЗНО та безпосередньо під час проведення вступної 

кампанії; 

- обговорювати та розв'язувати можливі проблемні  питання вибору 

спеціальності абітурієнтами (Середня освіта (Фізична культура, 

спортивно-масова робота та туризм); Фізична культура і спорт (Тренер 

з видів спорту); Фізична терапія, ерготерапія); 

- залучити персонал кафедр до індивідуальної профорієнтаційної роботи 

та персонального супроводу абітурієнтів на усіх етапах вступної 

кампанії (підготовчі курси, подача документів в паперовій та 

електронній формі). 
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