
ПРОЄКТ 

ПЛАН 

РОБОТИ  РАДИ  ФАКУЛЬТЕТУ  ФІЗИЧНОЇ  КУЛЬТУРИ 

У ІІ СЕМЕСТРІ  2019-2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

 

Лютий, 2020 р. 

№2 

1. Стан підготовки до акредитації ОПП «Фізична реабілітація» 

спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія СВО «бакалавр». 

Доп. гарант освітньої програми  

Е.О. Жигульова 

2. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в 

організації освітнього процесу на факультеті фізичної культури 

Доп. голова студентського 

самоврядування факультету П.В. Чікал  

3. Наукові видання та конференції факультету фізичної культури у 2020 

році. 

Доп. заст. декана з наукової  роботи та 

інформатизації навчальної роботи  

М.О. Чистякова 

4. Підсумки проходження «Навчальної практики з лижного і 

ковзанярського спорту» студентами 2 курсу ОС «бакалавр» 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) денної форми 

навчання, «Виробничої педагогічної практики у профільній середній 

школі» студентами 1 курсу ОС «магістр» спеціальності 014 Середня 

освіта (Фізична культура) денної форми навчання, «Навчальної 

практики з фізичної терапії» студентами 2 курсу ОС «бакалавр» 

спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія денної форми навчання. 

Доп. керівник практики М.В. Прозар  

5. Явка на зимову екзаменаційну сесію та аналіз успішності студентів 

заочної форми навчання спеціальностей факультету. 

Доп. провідний фахівець заочного відділу 

В.С. Кривіцька 

6. Різне 

 

№3 

Березень, 2020 р. 

1. Проблемні питання діяльності факультету очима студентів та шляхи їх 

вирішення (за результатами анкетування).  

Доп. заступник декана факультету з 

виховної та профорієнтаційної роботи 

В.А. Стасюк  

2. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів із 

дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів та 

спеціальностей факультету.                                                   
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Доп. заст. декана з навчальної роботи        

та забезпечення якості вищої освіти   

А.О. Боднар 

3. Питання академічної доброчесності (нормативні документи). 

Доп. член комісії з академічної 

доброчесності КПНУ ім. Івана Огієнка 

4. Підсумки проходження «Виробничої практики в ДЮСШ» студентами 4 

курсу ОС «бакалавр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт денної 

форми навчання, «Педагогічної практики» студентами 4 курсу ОС 

«бакалавр» спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

денної форми навчання, «Реабілітаційної практики» студентами 4 курсу 

ОС «бакалавр» спеціальності 227 Фізична реабілітація денної форми 

навчання. 

Доп. керівник практики М.В. Прозар 

5. Різне  

 

№4 

Квітень, 2020 р. 

1. Про хід виконання планів проведення профорієнтаційної роботи 

серед учнівської та студентської молоді. 

Доп. заст. декана з виховної та 

профорієнтаційної роботи В.А. Стасюк 

2. Аналіз поточної успішності студентів випускних курсів. 

Доп. заст. декана з навчальної роботи        

та забезпечення якості вищої освіти   

А.О. Боднар 

3. Результати проходження «Практики в дитячій юнацькій спортивній 

школі в групах спеціалізованої базової підготовки» студентами 1 

курсу ОС «магістр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

денної форми навчання, «Виробничої практики в лікувально-

профілактичних закладах» студентів 1 курсу ОС «магістр» 

спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія денної форми 

навчання. 

Доп. керівник практики М.В. Прозар  

4. Cтан та шляхи удосконалення науково-дослідної лабораторії 

«Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання 

та реабілітації та науково-дослідної лабораторії «Теорія і методика 

фізичного виховання та спортивного тренування». 

Доп. керівники лабораторій професор 

Єдинак Г.А., доцент Бабюк С.М.  

5. Різне. 

 

№5 

Травень, 2020 р. 
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1. Про хід виконання та шляхи підвищення якості дипломних робіт на 

кафедрах факультету. 

Доп. завідувачі кафедр факультету  

2. Про стан трудової дисципліни на кафедрах факультету фізичної 

культури. 

Доп. завідувачі кафедр факультету   

3. Перспективи міжнародної роботи на факультеті фізичної культури. 

Доп. заст. декана з міжнародних зв'язків 

4. Підсумки проходження «Виробничої практики в ДЮСШ» студентами 

4 курсу ОС «бакалавр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

заочної форми навчання, «Педагогічної практики» студентами 4 курсу 

ОС «бакалавр» спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

заочної форми навчання, «Реабілітаційної практики» студентами 4 

курсу ОС «бакалавр» спеціальності 227 Фізична реабілітація заочної 

форми навчання 

Доп. керівник практики М.В. Прозар 

5. Різне. 

 

№6 

Червень, 2020 р. 

1. Підсумки роботи екзаменаційних комісій СВО «бакалавр» 

спеціальностей 014.11 Cередня освіта (Фізична культура), 227 Фізична 

реабілітація, 017 Фізична культура і спорт та заходи щодо підвищення 

якості підготовки фахівців. 

Доп. голови ЕК 

2. Звіт голови спортивного клубу університету за результатами 

спортивно-масової роботи та спорту високих досягнень у поточному 

навчальному році. 

Доп. голова спортивного клубу 

університету В.Б. Воронецький       

3. Підсумки проходження «Навчальної практики з лижного і 

ковзанярського спорту» студентами 2 курсу ОС «бакалавр» 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) заочної форми 

навчання, «Виробничої педагогічної практики у профільній середній 

школі» студентами 1 курсу ОС «магістр» спеціальності 014 Середня 

освіта (Фізична культура) заочної форми навчання, «Навчальної 

практики з фізичної терапії» студентами 2 курсу ОС «бакалавр» 

спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія заочної форми 

навчання, «Виробничої практики з фізичної терапії» студентами 3 

курсу ОС «бакалавр» спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія 

денної та заочної форм навчання, «Практики в дитячій юнацькій 

спортивній школі в групах спеціалізованої базової підготовки» 

студентами 1 курсу ОС «магістр» спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт заочної форми навчання, «Виробничої практики в 

лікувально-профілактичних закладах» студентів 1 курсу ОС 
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«магістр» спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія заочної 

форми навчання, «Навчальної практики з легкої атлетики, плавання й 

організації та проведення туристичних походів» студентів 2 курсу 

ОС «бакалавр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт» денної та 

заочної форм навчання, «Навчальної практики з плавання і 

організації краєзнавчо-туристичної діяльності» студентами 2 курсу 

ОС «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) 

денної та заочної форм навчання. 

Доп. керівник практики М.В. Прозар 

4. Різне. 

 

 

Голова вченої ради факультету                                     І.І. Стасюк 


