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 Затверджено на засіданні кафедри 

від  2012 р. 

(протокол №  ) 
 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРИ 
 

Кафедра фізичного виховання і спорту створена 1952 р.  

Сьогодні кафедру очолює викладач Літвінов П.Ю. 

Кафедра забезпечує викладання дисципліни «Фізичне виховання» 

З метою покращення навчального процесу на кафедрі  

Основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри є:  

Завдання кафедри  
Кафедра має тісний зв’язок з:  

Кафедра має наукову співпрацю з: Українським центром із фізичної культури і спо-

рту інвалідів «Інваспорт». 
 

1.1 Характеристика професорсько-викладацького складу кафедри 

№ Показники Значення 

1 Професорсько-викладацький склад за штатом (ставок) 5,3 

2 Фактична наявність професорсько-викладацького складу 5 

3 Завідувач кафедри – всього 1 

в т.ч. доктор наук - 

4 З фактичної наявності професорсько-викладацького складу:  

 - доктори наук, професори, чол. - 

 в % - 

 - доценти, кандидати наук, чол. 1 

 в % 20 

 - старші викладачі, кандидати наук, чол. - 

 в % - 

 - старші викладачі без наукового ступеня, чол. 2 

 в % 40 

 - викладачі, асистенти, чол. 2 

 в % 40 

5 Навчально-допоміжний персонал, чол. 3 

6 Загальна кількість співробітників кафедри 5 

 

Усього у 2015–2016 н. р. ПВС кафедри налічував 5 викладачів. 
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Віковий склад викладачів станом на 1.09.2015 р.: 

Вікова група Кількість осіб Викладачі 

до 40 років 1 Явтушенко М.М. 

40-50 років 3 Сукач О.В., Ніжніченко Д.О., 

Літвінов П.Ю. 

51-60 років 1 Бондаренко В.П. 

60 і більше років - - 

 

1.2. Характеристика навчально-допоміжного персоналу кафедри 

Посада Прізвище та ініціали Освіта 

Старший лаборант 

Лаборант 

Лаборант  

Завідувач лабораторії 

Дубина В.М. 

Кобиляшневий В.В. 

Голик Б.Г. 

- 

Вища 

Середня 

Вища  

- 
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1.3 Фактичний розподіл робочого часу викладачів кафедри в  

2015-2016 навчальному році, год. 
 

№ 
Викладач, посада,  

к-ть ставок 

Всього, 

год. 

Навчальна  

робота 

Методична 

робота 

Наукова  

робота 

Організаційна 

робота 

план факт план факт план факт План факт план факт 

1 
Бондаренко В.П. 

ст. викладач, 1,0 ст. 
1548 1548 600 600 234 234 - - 714 714 

2 
Літвінов П.Ю., 

викладач, 1,3 ст. 
1548 1548 780 780 275 275 20 20 473 473 

3 
Ніжніченко Д.О., 

доцент, 1,0 ст. 
1548 1548 600 600 204 204 6 6 738 738 

4 
Сукач О.В., 

ст. викладач, 1,0 ст. 
1548 1548 600 600 294 294 50 50 604 604 

5 
Явтушенко М.М., 

викладач, 1,0 ст. 
1548 1548 600 600 330 330 30 30 588 588 

 ВСЬОГО: 7740 7740 3180 3180 1337 1337 106 106 3117 3117 

Усього із штатним розкладом на кафедрі у 2015-2016 н. р. було 5,3 викладацьких 

ставок. 
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РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 
У руслі профорієнтаційної роботи викладачами кафедри проводилися наступні за-

ходи: 
Вид  

заходу 
З ким проведено Тематика Хто проводив 

Профорієнтаційна 

робота  

Учні 2 СДЮСШОР  

(09.02.2016р.) 

Загальноосвітні школи міста Полта-

ва, спортивні школи та секції, учас-

ники Спартакіади школярів з 

 волейболу 

Бондаренко В.П. 

Профорієнтаційна 

робота 

Учні 2 СДЮСШОР  

(15.01.2016р.) 

Бесіда з батьками учнів спортивного 

класу 
Бондаренко В.П. 

Профорієнтаційна 

робота  

Учні 2 СДЮСШОР  

(з 30.01.-04.02.2016р.) 

Бесіда з гравцями команди, учасни-

ками Міжнародного турніру з  

волейболу памяті А.Кузнецова 

Бондаренко В.П. 

Профорієнтаційна 

робота 

Учні старших класів  

(19.02.2016р.) 

Сарська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів 
Явтушенко М.М. 

Профорієнтаційна 

робота 

Учні 11 класів 

(22.04.2016р.) 

Полтавська загальноосвітня школа  

І- ІІІ ступенів №37 
Явтушенко М.М. 

Профорієнтаційна 

робота 

Учні 34 ЗОСШ  

(11-А, 11-Б класи) 

Полтавська загальноосвітня  

школа № 34, школа-ліцей 
Літвінов П.Ю. 

Профорієнтаційна 

робота 

Учні 11 класу 

(14.04.2016р.) 

Полтавська загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів №1 
Сукач О.В. 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
На кафедрі викладаються навчальні дисципліни,  що мають методичне забезпечення 

та навчальні робочі  програми. Навчальні робочі програми оновлюються щороку з ураху-

ванням  Указів Президента України, вимог Законів України, постанов Кабінету Міністрів 

України, трансформаційних процесів в економіці, зокрема в аграрному секторі.  

 

3.1. Навчальні дисципліни, за які відповідає кафедра 

№ 

п/п 
Назва дисципліни Спеціальність Курс 

1 Фізичне виховання  
Всі спеціальності 

всіх факультетів 
1-2 

При відсутності типових та при розробці власних робочих програм використані ро-

бочі програми вищих провідних навчальних закладів. 

 

3.2. Забезпеченість типовими навчальними програмами 

Назва 

дисципліни 
Назва типової програми, для якої спеціальності 

Місце і рік ви-

дання 

Физичне  

виховання  

Навчальна програма для вищих навчальних закладів 

України ІІІ-ІV рівнів акредитації, затвердженна МОН Ук-

раїни 

Київ, 2003 р. 
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3.3. Розробка робочих навчальних програм 

№ 

п/п 
Назва дисципліни Спеціальність 

Провідний  

викладач 

1 

Фізичне виховання 

Всі спеціальності факультету  

Агротехнологій та екології 
Викладач Літвінов П.Ю. 

2 
Всі спеціальності факультету  

Ветеринарної медицини 
Ст. викладач Бондаренко В.П. 

3 
Всі спеціальності факультету  

Економіки та менеджменту 
Ст. викладач Явтушенко М.М. 

4 
Всі спеціальності факультету  

Обліку та аудиту 
Ст. викладач Явтушенко М.М. 

5 
Всі спеціальності Інженерно-

технологічного факультету  
Викладач Літвінов П.Ю. 

6 
Всі спеціальності факультету 

ТВППТ 
Ст. викладач Бондаренко В.П. 

 

З метою покращення якості підготовки спеціалістів на кафедрі використовуються 

модульно-рейтингова система навчання, спеціальні тести і проблемні ситуації, ділові іг-

ри тощо. 
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РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕ-

ЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
Організація навчального процесу на кафедрі базується на Законі України “Про вищу 

освіту” та Статуті академії. Здійснюється організація навчального процесу за робочими 

навчальними програмами дисциплін у відповідності до навчальних планів напрямків 

освітньо-кваліфікаційної підготовки. 

Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекції; лабора-

торні та практичні заняття; консультації), виконання індивідуальних завдань та самос-

тійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. 

4.1. Виконання плану навчального навантаження, год 

№ 

 

Викладач 

кількість ставок 

План Факт 

Всьо- 

го 

в т.ч. 

Всього 

в т.ч. 

Лек- 

цій 
Залік 

практ., 

лабор. 

Консу- 

льтації 

Лек- 

цій 
Залік 

практ., 

лабор. 

Консуль- 

тації 

1.  
Бондаренко В.П. 

ст. викладач, 1 ст. 
600 - 4 596 - 600 - 4 596 - 

2.  
Літвінов П.Ю., 

викладач, 1,3 ст. 
780 54 20 706 - 780 54 20 706 - 

3.  
Ніжніченко Д.О., 

доцент, 1 ст. 
600 40 - 560 - 600 40 - 560 - 

4.  
Сукач О.В., 

ст. викладач, 1 ст. 
600 8 - 592 - 600 8 - 592 - 

5.  
Явтушенко М.М., 

викладач, 1 ст. 
600 - 6 594 - 600 - 6 594 - 

 ВСЬОГО:  3180 102 30 3048 0 3180 102 30 3048 0 

 

За навчальний рік по кафедрі навантаження виконане на 100 відсотків. 

 

4.2. Загальні показники навчального процесу 

У 2015-2016 н. р. виконання кафедрою навчального плану за показниками навчаль-

ного процесу таке: 

 годин – 100 %;  

 за показниками номенклатури дисциплін – 100 %; 

 повнота виконання робочих програм дисциплін – 100 %. 

 форм контролю – 100 %. 

4.3. Запровадження сучасних технологій навчання  

 

№ 

Прізвище, 

ініціали  

викладача 

Хто відвідує Дата  Назва дисципліни, тема 

З ким про-

ведено за-

няття 

І семестр 

1 Літвінов П.Ю. 
Викладачі  

кафедри 
14.09.15 Загальна фізична підготовка 

2 курс,  

1 група 

 АГРО 
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4.4. Результати взаємовідвідування занять викладачами кафедри 

І семестр 2015-2016 навчальний рік 

 

П.І.П., посада ви-

кладача, який 

відвідує заняття 

Назва нав-

чальної ди-

сципліни 

 

Факультет 

 

Вид  

занять 

 

Період відві-

дування 

П.І.П., посада 

викладача, за-

няття якого 

відвідують  

Бондаренко В.П. Фізичне ви-

ховання 

2 ФІН практичні вересень Явтушенко М.М. 

Літвінов П.Ю. Фізичне ви-

ховання 

2 МЕНЕДЖ практичні вересень Ніжніченко Д.О. 

Ніжніченко Д.О. Фізичне ви-

ховання 

1 МАРКЕТ практичні жовтень Літвінов П.Ю. 

Сукач О.В. Фізичне ви-

ховання 

1 ЕКОЛОГ практичні жовтень Ніжніченко Д.О. 

Явтушенко М.М. Фізичне ви-

ховання 

1 МАРКЕТ практичні жовтень Сукач О.В. 

Бондаренко В.П. Фізичне ви-

ховання 

1 ЕКОЛОГ практичні жовтень Літвінов П.Ю. 

Літвінов П.Ю. Фізичне ви-

ховання 

2 ФІН практичні жовтень Явтушенко М.М. 

Ніжніченко Д.О. Фізичне ви-

ховання 

1 МАРКЕТ практичні листопад Сукач О.В. 

Сукач О.В. Фізичне ви-

ховання 

1 ЕКОЛОГ практичні листопад Літвінов П.Ю. 

Явтушенко М.М. Фізичне ви-

ховання 

1 ЕКОЛОГ практичні листопад Ніжніченко Д.О. 

ІІ семестр 2015-2016 навчальний рік 

П.І.П., посада 

викладача, який 

відвідує заняття 

Назва нав-

чальної 

дисципліни 

 

Факультет 

 

Вид  

занять 

 

Період 

відвідування 

П.І.П., посада 

викладача, за-

няття якого 

відвідують  

Літвінов П.Ю. Фізичне ви-

ховання 

1 МАРКЕТИ практичні березень Сукач О.В. 

Ніжніченко Д.О. Фізичне ви-

ховання 

2 ЕКОНОМ практичні березень Явтушенко М.М. 

Бондаренко В.П. Фізичне ви-

ховання 

1 ЕКОНОМ практичні березень Літвінов П.Ю. 

Явтушенко М.М. Фізичне ви-

ховання 

1 МЕНЕДЖ практичні березень Ніжніченко Д.О. 

Сукач О.В.  Фізичне ви-

ховання 

1 ФІН практичні березень Бондаренко В.П. 

Літвінов П.Ю. Фізичне ви-

ховання 

2 МЕНЕДЖ практичні квітень Ніжніченко Д.О. 

Явтушенко М.М. Фізичне ви-

ховання 

1 ЕКОЛОГ практичні квітень Бондаренко В.П. 

Ніжніченко Д.О. Фізичне ви-

ховання 

1 ОБЛІК практичні травень Сукач О.В. 

Сукач О.В. Фізичне ви-

ховання 

2 ОБЛІК практичні травень Явтушенко М.М. 

Бондаренко В.П. Фізичне ви-

ховання 

2 ЕКОНОМ практичні травень Літвінов П.Ю. 
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4.4.1. Звіт про виконання взаємних і контрольних відвідувань занять  

завідувачем кафедри фізичного виховання та спорту 

 у I-II семестрі 2015-2016 навчальному році 

 
№ 

п/п 

П.І.Б. викладача, 

якого відвідали 

Хто  

відвідав 

Дата Назва дисципліни, 

тема 

З ким 

проведено 

Зміст висловлених заува-

жень і побажань (при ная-

вності) 

I семестр 

1 Явтушенко М.М. Бондаренко В.П. 28.09.15р. Фізичне виховання, 

легка атлетика 

2 ФІН Занняття розпочалося 

вчасно, проведено на 

високому професійному 

рівні. 

2 Ніжніченко Д.О. Літвінов П.Ю. 23.09.15р. Фізичне виховання, 

легка атлетика 

2 МЕНЕДЖ  Зауваження відсутні 

3 Літвінов П.Ю. Ніжніченко Д.О. 15.10.15р. Фізичне виховання, 

легка атлетика 

1 МАРКЕ-

ТИНГ 

Збільшити інтенсивність 

заняття. 

4 Ніжніченко Д.О. Сукач О.В. 07.10.15р. Фізичне виховання, 

легка атлетика 

1 ЕКОЛОГ Індивідуальний підхід до 

кожного студента 

5 Сукач О.В. Явтушенко М.М. 15.10.15р. Фізичне виховання, 

легка атлетика 

1 МАРКЕ-

ТИНГ 

Збільшити інтенсивність 

вправ. 

6 Літвінов П.Ю. Бондаренко В.П. 22.10.15р. Фізичне виховання, 

легка атлетика 

1 ЕКОЛО-

ГИ 

Збільшити інтенсивність 

вправ. 

7 Явтушенко М.М. Літвінов П.Ю. 12.10.15р. Фізичне виховання, 

легка атлетика 

2 ФІН Частіше робити методи-

чні вказівки 

8 Сукач О.В. Ніжніченко Д.О. 12.11.15р. Фізичне виховання, 

легка атлетика 

1МАРКЕТИ

НГ 

Індивідуальний підхід до 

кожного студента 

9 Літвінов П.Ю. Сукач О.В. 11.11.15р. Фізичне виховання, 

легка атлетика 

1 ЕКОЛОГ Зауваження відсутні 

10 Ніжнісенко Д.О. Явтушенко М.М. 28.10.15р. Фізичне виховання, 

легка атлетика 

1 ЕКОЛОГ   Збільшити інтенсивність 

занять, підводити підсу-

мки заняття 

II семестр 

1 Сукач О.В. Літвінов П.Ю.  17.03.16р. Фізичне виховання, 

волейбол 

1 МАРКЕ-

ТИНГ 

Збільшити інтенсивність 

заняття 

2 Явтушенко М.М. Ніжніченко Д.О.  23.03.16р. Фізичне виховання, 

волейбол 

1 МЕНЕДЖ Зауваження відсутні 

3 Літвінов П.Ю. Бондаренко В.П. 16.03.16р. Фізичне виховання, 

волейбол 

1 ЕКОНОМ Збільшити інтенсивність 

заняття. 

4 Ніжніченко Д.О. Явтушенко М.М. 23.03.16р. Фізичне виховання, 

волейбол 

1 МЕНЕДЖ Звернути увагу на прави-

льність виконання вправ 

та техніку. 

5 Бондаренко В.П. Сукач О.В. 15.03.16р. Фізичне виховання, 

волейбол 

1 ФІН Збільшити інтенсивність 

вправ. 

6 Ніжніченко Д.О. Літвінов П.Ю. 26.04.16р. Фізичне виховання, 

волейбол 

2 МЕНЕДЖ Збільшити інтенсивність 

вправ. 

7 Бондаренко В.П. Явтушенко М.М. 20.04.16р. ППФП 1 ЕКОЛОГ Занятта проведено на 

належному методичному 

та організаційному рівні. 

8 Сукач О.В. Ніжніченко Д.О.  17.05.16 Фізичне виховання, 

волейбол 

1 ОБЛІК Індивідуальний підхід до 

кожного студента 

9 Явтушенко М.М. Сукач О.В. 24.05.16р. Фізичне виховання, 

легка атлетика 

2 ОБЛІК Зауваження відсутні 

10 Літвінов П.Ю. Бондаренко В.П. 27.05.16р. Фізичне виховання, 

баскетбол 

2 ЕКОНОМ Зауваження відсутні 
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4.5. Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу. 

Переробка навчально-методичних матеріалів 

Назва 

дисципліни 
Викладач Зміст заходу 

Відсутнє 

4.6. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання 

Назва дисципліни Викладач Зміст заходу 

Відсутне (в зв’язку зі специфікою кафедри) 
 

 

4.7. Участь у навчально-методичних конференціях, семінарах 

№ Викладач 
Назва, місце і дата проведення конфе-

ренції 
Тема доповіді 

1 Буйдін О.В. 

46-та науково-методична конференція 

«Науковий та педагогічний професіо-

налізм викладачів ВНЗ як основа на-

дання студентам якісних освітніх пос-

луг», м. Полтава., ПДАА, 2015р. 

«Самоосвіта як складова моделі 

розвитку професійної компетент-

ності викладача вищого навчаль-

ного закладу» 

4.8. Наявність методичних розробок для проведення лабораторних, семінарсь-

ких і практичних занять 2012-2016н.р. 

Назва  

дисципліни 
Методрозробка (автор, назва, місце і рік видання) 

Кількість 

в 

бібліо- 

теці 

на 

кафед- 

рі 

Фізичне  

виховання 

Автори упорядники: Явтушенко М.М., Літвінов П.Ю., Використання 

модельних тренувальних ігор у системі підготовки баскетболістів / 

Полтава:  РВВ ПДАА 2016р. – 40 с. 

1 1 

Фізичне  

виховання 

Автор: Сукач О.В., Організаційно-методичні аспекти тестових завдань 

з міні-футболу для студентів / – Полтава: РВВ ПДАА 2016р. – 28 с.  
1 1 

Фізичне 

виховання 

Автори упорядники: О.В. Буйдін, О.В. Сукач. – Полтава : ПДАА, 

2014р. Організаційно-методичні аспекти занять із футболу та міні-

футболу : навчальний посібник 

1 1 

Фзичне  

виховання 

Автори упорядники: Т.М. Оксинюк, О.В. Загнієнко. – Полтава ПДАА, 

2013 р. Методичні рекомендації з плавання для студентів відділень за-

гальної фізичної підготовки. 

1 1 

Фізичне  

виховання 

Автори упорядники: Т.М. Оксинюк, О.В. Загнієнко. – Полтава ПДАА, 

2012р. Методичні рекомендації для самопідготовки студентів. Фізична 

культура – складова здорового способу життя. 

1 1 

Фізичне  

виховання 

Автори упорядники: Г.М. Бойко, Полтава ТОВ «АСМІ» 2012р. Психо-

лого-педагогічний супровід спортивної діяльності плавців із порушен-

нями психофізичного розвитку в параолімпійському спорті. 

1 1 
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Методичне забезпечення курсового і дипломного проектування 

Назва 

дисципліни 
Методрозробка (автор, назва, місце і рік видання) 

Відсутне (в зв’язку зі специфікою кафедри) 

 
 

4.9. Забезпеченість методичними рекомендаціями 

 для самостійної роботи студентів 

Назва 

дисципліни 
Посібник, методрозробка (автор, назва, місце, рік видання) Кількість 

Фізичне 

виховання 

Сазонова Л.В., Бондаренко В.П., Шостя Н.П. Волейбол (Методичні реко-

мендації для самостійного вивчення студентами елементів гри у волей-

бол),2004, ПДАА 

5 

Сазонова Л.В., Буйдін О.В., Бугаєвський Д.А. Баскетбол (Методичні реко-

мендації для самостійних занять), 2004, ПДАА 
5 

Махно О.М., Шатрава А.В. Розвиток витривалості (Методичні рекоменда-

ції для самостійної підготовки студентів), 2006, ПДАА 
5 

Бондаренко В.П. Методичні рекомендації для організації самостійних за-

нять фізичними вправами, 2008, ПДАА 
5 

Сазонова Л.В., Рибалко Ю.Г. “Методика навчання гімнастичним вправам” 

Методичний посібник для самостійної роботи студентів та викладачів, 

ПДАА, 2009 

5 

4.10. Складання завдань для проведення модульного та підсумкового контролю, за-

вдань для проведення тестового контролю 

Назва дисципліни Викладач Зміст заходу 

Відсутне (в зв’язку зі специфікою кафедри) 

4.11. Складання екзаменаційних білетів, контрольних завдань для екстернів, пакетів 

комплексних контрольних робіт 

№ 

п/п 
Назва дисципліни, спеціальність 

Провідний 

викладач 

Зміст заходу 

(ККР, завдання для екстер-

нату, білети) 

Відсутне (в зв’язку зі специфікою кафедри) 

Усі викладачі кафедри викладають дисципліни українською мовою. 

4.12. Інформація про видання навчально-методичної літератури викладачами 

кафедри за останні 3 роки 

№ 

п/п 
Назва метод. розробок Автори Рік видання 

Обсяг, 

д.а. 

Відсутне (в зв’язку зі специфікою кафедри) 

 

4.13 Забезпеченість підручниками та навчальними посібниками 

№ Найменування літератури Дисципліна 
Кількість екземплярів 

в бібліотеці на кафедрі 

Відсутне 
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4.14. Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, 

слайдів тощо) 

Назва 

дисципліни 
Викладач Наочні посібники 

 

 

4.15. Наявність комплексних контрольних робіт 

Назва дисципліни Спеціальність Курс 

Відстуні (в зв’язку зі специфікою дисципліни кафедри) 

 

4.16. Дані про захист звітів про виробничу практику 

студентів факультету 

Відстуне (в зв’язку зі специфікою дисципліни кафедри) 

 

4.17. Використання ПЕОМ при викладанні дисциплін 

Назва дисципліни Викладачі 
При вивченні яких тем викори-

стовується ПЕОМ 

Фізичне виховання Бондаренко В.П. 

Презентація з історії виникнен-

ня та теоретичних основ волей-

болу. 

Фізичне виховання Бондаренко В.П. 

Тести для теоретичного опиту-

вання з розділу учбової програ-

ми волейболу. 

 

4.18. Дані про захист звітів про навчальні та виробничі практики  

Відстуне (в зв’язку зі специфікою дисципліни кафедри) 

 

4.19. Питання, розглянуті на засіданні кафедри 

№ 

п/п 
Питання 

№ прото-

колу 
Дата розгляду 

1. 

Звіт викладача кафедри Літвінова П.Ю., про виконання навчального 

навантаження за 2014-2015 н.р. та участь у конкурсі заміщення вака-

нтної посади. 

(доповідає викладач кафедри  

фізичного виховання та спорту Літвінов П.Ю.) 

1 21.09.2015р. 

2. 

Підсумки проведення відкритого заняття викладача кафедри Літві-

нова П.Ю на 2 курсі 1 групи факультету Агротехнологій та екології, 

спеціальності «Агрономія» 

(доповідає доцент  кафедри Ніжніченко Д.О.) 

2 28.09.2015р. 

3. 

Проведення повторного інструктажу з техніки безпеки та протипо-

жежної безпеки зі співробітниками кафедри. 

 (доповідає завідувач кафедри Літвінов П.Ю.) 
3 13.10.2015р. 
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4. 

1. Прийняття на стажування та розгляд індивідуального плану про 

підвищення кваліфікації (стажування) викладача фізичного вихован-

ня, циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Хомутецького зоо-

технікуму ПДАА Воробей Володимира Степановича з 16.11.15 по 

16.12.15 року. 

 (доповідає завідувач кафедри П.Ю. Літвінов) 

2. Прийняття на стажування та розгляд індивідуального плану про 

підвищення кваліфікації (стажування) керівника фізичного вихован-

ня, циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Хомутецького зоо-

технікуму ПДАА Отисько Сергія Володимировича з 16.11.15 по 

16.12.15 року. 

 (доповідає завідувач кафедри П.Ю. Літвінов) 

3. Розгляд та оприлюднення інформації в засобах масової інформа-

ції, щодо організації фізичної культури в загальноосвітніх навчаль-

них закладах України. 

(доповідає лаборант кафедри Б.Г. Голик) 

4. Про звільнення старшого лаборанта Калімана Дмитра Володими-

ровича. 

(доповідає завідувач кафедри П.Ю. Літвінов) 

5.Про передачу справ (документів) в архів академії. 

(доповідає лаборант кафедри Б.Г. Голик) 

6.Про запобігання та протидії корупції в академії. 

(доповідає завідувач кафедри П.Ю. Літвінов) 

4 16.11.2015р. 

5. 

1.Про проведення спартакіади серед студентів аграрних закладів в 

2015-2016 н.р. 

 (доповідає завідувач кафедри П.Ю. Літвінов) 

2. Про проведення спортивних заходів серед загальноосвітніх шкіл в 

2015-2016 н.р.  

(доповідає завідувач кафедри П.Ю. Літвінов) 

3.Представлення старшого лаборанта кафедри фізичного виховання 

та спорту.  

(доповідає завідувач кафедри П.Ю. Літвінов) 

4.Інвентаризація.  

(доповідає завідувач кафедри П.Ю. Літвінов) 

5.Підведення підсумків залікової сесії за перший семестр 2015-2016 

навчального року.  

(доповідають викладачі кафедри відповідальні за навчально-наукові 

інститути академії). 

6.Розглянути план звіту підвищення кваліфікації (стажування) ви-

кладача фізичного виховання, циклової комісії загальноосвітніх дис-

циплін Хомутецького зоотехнікуму ПДАА Воробей Володимира 

Степановича з 16.11.2015 по 16.12.15 року. 

 (доповідає викладач  В.С. Воробей) 

7.Розглянути план звіту підвищення кваліфікації (стажування) керів-

ника фізичного виховання, циклової комісії загальноосвітніх дисци-

плін Хомутецького зоотехнікуму ПДАА Отисько Сергія Володими-

ровича з 16.11.15 по 16.12.15 року.  

(доповідає викладач  С.В. Отисько). 

5 17.12.2015р. 
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6. 

1. Взаємовідвідування. 

2. Індивідуальний план.  

3. Відпустка.  

4. Положення спартакіади.  

5. Звіт за І семестр.  

6. Графік чергування.  

(доповідає завідувач кафедри  

фізичного виховання та спорту П.Ю. Літвінов). 

6 22.12.2015р. 

7. 

1. Розпорядження по інституту тваринництва та ветеринарної меди-

цини. 

2. Наказ від «15» лютого  2016р. Про перевірку ведення діловодства. 

3. Положення Кубка ректора з волейболу.  

4. Лист МОН щодо оцінювання фізичної підготовленості студентів. 

(доповідає завідувач кафедри   

фізичного виховання та спорту П.Ю. Літвінов). 

7 01.03.2016р. 

8. 

1. Обговорення розпорядження про якісне ведення супроводжуючої 

до розкладу документації. 

2. Обговорення розпорядження по скороченні назв кафедри та факу-

льтетів ПДАА. 

3. Відсутність на засіданні кафедри доцента Ніжніченка Д.О. 

 (доповідає завідувач кафедри   

фізичного виховання та спорту П.Ю. Літвінов). 

8 10.03.2016р. 

9. 

1. Про підготовку та написання збірника тестових завдань з міні-

футболу (навчального посібника). 

 (доповідає старший викладач Сукач О.В.) 

2. Про підготовку та написання методичних рекомендацій для само-

стійної підготовки студентів денної форми навчання всіх напрямів 

підготовки на тему «Використання модельних тренувальних ігор у 

системі підготовки баскетболістів». 

(доповідає викладач Явтушенко М.М.) 

9 22.03.2016р. 

10. 

1. Про проведення Кубку Ректора ПДАА з волейболу серед загаль-

ноосвітніх шкіл м. Полтава. 

2. Про закінчення контракту. 

3. Травневі свята. 

4. Ремонтні роботи.  

(доповідає завідувач кафедри  Літвінов П.Ю. ) 

10 26.04.2016р. 

11. 

1. Про проведення Спартакіади з футболу на першість ПДАА серед 

усіх факультетів. 

2. Студентська республіка. 

3. Чергування в спортивно-оздоровчому таборі с. Петрівка. 

4. Робота спортивного клубу. 

5. Графік роботи лаборантів.  

 (доповідає завідувач кафедри  Літвінов П.Ю. ) 

11 24.05.2016р. 

12 
1. Звіти викладачів кафедри про виконання учбового навантаження 

за 2015-2016 н.р.  
(доповідають викладачі кафедри) 

12 02.06.2016р. 
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4.20. Основні показники організаційного та науково-методичного забезпечення  

навчально-виховного процесу 

№ 

п/п 
Показник 

Навчальний рік 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1.  Кількість навчальних приміщень, у яких ведуться лекційні заняття, 

всього: 

в т.ч.  обладнаних технічними засобами навчання 

Не передбачено 

2. Кількість спеціалізованих аудиторій, всього 

У них робочих місць 
7 (309) 7 (309) 7 (309) 

3. Частка програмних  лабораторних робіт, які виконуються у спеціа-

лізованих лабораторіях, всього - % 

в т. ч. циклу спеціалізованих дисциплін 

Не передбачено 

4. Частка спеціальностей, які забезпечені пакетами прикладних про-

грам для виконання студентами (%) 

- курсових проектів 

- дипломних  проектів 

Не передбачено 

5. Забезпечення пакетами прикладних програм (ПЕОМ) викладання: 

(%) 

- гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

- фундаментальних  та професійно-орієнтованих дисциплін 

- спеціальних дисциплін 

Не передбачено 

6. Кількість дисциплін, при викладення яких ПЕОМ не використову-

ється  

- гуманітарного та соціально-економічного циклу 

- фундаментального та професійно-орієнтованого циклу 

-    спеціального циклу 

1 1 1 

7. Забезпеченість методичними матеріалами самостійної роботи сту-

дентів з: (%) 

- гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

- фундаментальних  та професійно-орієнтованих дисциплін 

-    спеціальних дисциплін 

100 100 100 

8. Забезпеченість методичними матеріалами практичної підготовки 

(%) 

в т. ч. виробничих практик 

100 100 100 

9. Кількість підприємств, з якими укладались договори на проведення 

виробничої практики студентів, (чол.) 

У них місць практики 

Не передбачено 

10. Частка студентів, охоплених місцями практики згідно з договора-

ми, % 
Не передбачено 

11. Частка дисциплін, для яких розроблені комплексні контрольні ро-

боти (тести, %) 

- гуманітарного та соціально - економічного циклу 

- фундаментального та професійно-орієнтованого циклу 

-    спеціального циклу 

100 

12. Кількість підручників, навчальних посібників, довідників, направ-

лених до держвидавництва (шт.) 

Із них видано 

- - - 

13. Кількість навчальних посібників, навчально-методичної літератури 

внутрішнього видавництва ВНЗ (шт.) 

із них друкованих аркушів 

   

14. Кількість методичних комісій, всього 

в т.ч. методичних комісій кафедр 
- - - 
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РОЗДІЛ 5.  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
5.1 Інформація про підвищення кваліфікації викладачами кафедри за останні 

п’ять років 
№ 

Викладач Посада 

Вид підвищення кваліфікації, 

тривалість 

№ посвідчення 

Місце підвищення  

кваліфікації 
Рік 

1 

Літвінов П.Ю. 
Завідувач 

кафедри 

Посвідчення №52/01-60 

З 25.03.2013 по 26.04.2013р. 
ПНПУ 2013 

2 

Бондаренко В.П. Ст.викладач 
Довідка №05-31/274 

з 01.03.2012 по 30.03.2012р.  
ПУЕіТ 2012 

3 

Ніжніченко Д.О. Доцент 
Посвідчення №53/01-60 

З 25.03.2013 по 26.04.2013р. 
ПНПУ 2013 

4 

 Сукач О.В. Ст.викладач 
Посвідчення №23/01-52 

З 13.02.2012 по 13.03.2012р. 
ПНПУ 2012 

5 

Явтушенко М.М. Викладач 
Посвідчення №53/01-60 

З 13.02.2012 по 13.03.2012р. 
ПНПУ 2012 

 

 

 

5.2. Характеристика науково-педагогічного складу 

№ 

п/п 
Показник 

Навчальний рік 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1.  Штатна чисельність професорсько-викладацького складу, 

всього 

в т.ч. докторів наук, професорів (%) 

кандидатів наук, доцентів (%) 

викладачів, у яких базова освіта не відповідає      

дисципліні, яка викладається (%) 

 

17 

11,7 

0,17 

 

- 

 

14 

11,7 

0,14 

 

- 

 

5 

20 

- 

 

- 

2. Кількість сумісників, всього 

в т. ч. докторів наук (%) 

           кандидатів наук (%) 

1 

0,17 

0,17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3. Середній вік професорів, докторів наук 63 -  

4. Кількість викладачів, які вибули із  ВНЗ, всього 

в т.ч. докторів наук, професорів (%) 

кандидатів наук, доцентів (%) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5. Кількість викладачів, прийнятих на роботу, всього 

в т.ч  докторів наук, професорів (%) 

          кандидатів наук, доцентів (%) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.3. Характеристика аспірантури (докторантури) 

Аспірант, здобувач Тема дисертації 

Планові 

терміни 

виконання 

Науковий керівник 

Відстуня (в зв’язку зі специфікою кафедри) 



5.4. Якісна характеристика педагогічного складу кафедри станом на 2015-2016 н. р. 

Примітки 

Підвищення кваліфікації 

(назва організації, де 

відбувалося підвищення 

кваліфікації, кафедра, 

дата, вид, тема, документ) 

Наукова діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь 

у конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, керівництво 

студентською науковою роботою, їх рівень 

та ефективність) 

Науковий ступінь, 

шифр і назва спеціаль-

ності, вчене звання, за 

якою кафедрою 

(відділом тощо) при-

своєно, тема дисертації 

Назва закладу, який закінчив, рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 

Посада; для 

сумісників 

місце основної 

роботи, поса-

да 

Прізвище, ім’я 

та по-батькові 

викладача 

Назва дисцип-

ліни (кількість 

лекційних 

годин) 

№ 

п/п 

 8 7 5 4 3 2  1 

1. Особи які працюють за основним місцем роботи 

 

Полтавський національний 

педагогічний університет                  

ім. В.Г. Короленка   
 Посвідчення № 52 

 з 25.03.2013 по 

26.04.2013р. «Теорії й ме-
тодики фізичного вихован-

ня, адаптивної та масової 

фізичної культури» 
Реєстраційний номер  

№ 52/01-60/37 

  

Полтавський державний пед.інститут 

ім. В.Г. Короленка, ЛБ ВС №007016 1 
липня 1997р., біологія і фізичне вихо-

вання, вчитель біології і фізичного 

виховання Реєстраційний номер № 368 
Полтавський педагогічний університет 

ім. В.Г. Короленка 2009р. Спеціаль-

ність – Менеджмент організації.  Ква-
ліфікація – менеджер-економіст.  

Завідувач 

кафедри 

Літвінов 

Петро  
Юрійович 

Фізичне  

виховання 
1.1 

 

Полтавський національний 
пед. університет    ім. В.Г. 

Короленка Посвідчення 

№53 з 25.03.2013р. по 
26.04.2013р. на кафедрі 

Теорії й методики фізично-

го виховання, адаптивної 
та масової фізичної куль-

тури Реєстраційний номер 

№53/01 – 60/37 

Інноваційні методи тренування пауерліфтерів 
(XLIV науково-методичної конференції «Ін-

новаційні методи та форми організації нав-

чання в ПДАА», Полтава, ПДАА, 20.03.2013) 

Кандидат наук 

 
Полтавський національний педагогіч-

ний університет, ЛЗ ВЕ №005126 28 

червня  1996 р., фізичне виховання, 
вчитель фізичної культури 

Доцент 

Ніжніченко 

Дмитро  
Олександрович 

Фізичне  

виховання 
1.2 

 

Полтавський університет 

економіки й торгівлі 

№05-31/269  з 04.04.2012 
по 30.03.2012р. кафедрі 

фізичного виховання 

  

Полтавський державний педагогічний 
університет ім. В. Г. Короленка  ТА 

№35760492 30 червня 2009, Педагогіка 

і методика середньої освіти, вчитель 
фізкультури і валеології, керівник спор-

тивної секції, організатор туристичної 

роботи 

Старший 

викладач 

Бондаренко 

Віктор  
Петрович 

Фізичне  

виховання 
1.3 

 

Посвідчення №23 

 з 13.02.2012р. – по 

13.03.2012р. «Методико – 
біологічних дисциплін і 

фізичного виховання» 

№23/01 – 52/42 

Методичні принципи і методи фізичного 

виховання (XLIV науково-методичної конфе-

ренції «Інноваційні методи та форми органі-
зації навчання в ПДАА», Полтава, ПДАА, 

20.03.2013) 

 

 

Харківський державний інститут 

фізичної культури, УВ №95778, 28 

червня 1991р. 

Старший ви-
кладач 

Сукач 

Олександр 

Володимирович 

Фізичне 
 виховання 

1.4 

 

№20 з 13.02.2012р. – по 

13.03.2012р. «Методико 
біологічних досліджень і 

фізичного виховання» 

Реєстраційний номер 
№20/01-52/42 

Здоров’язберігаючі технології (XLIV науково-
методичної конференції «Інноваційні методи 

та форми організації навчання в ПДАА», 

Полтава, ПДАА, 20.03.2013) 

 

Полтавський державний  

пед. університет ім. В.Г. Короленка, 

ТА№ 23744434 28 травня  2004р., педа-
гогіка і методика середньої освіти, 

фізична культура, вчитель фізичної 

культури і валеології, керівника спор-
тивних секцій, організатора туристич-

ної роботи 

Викладач 
Явтушенко 

Микола  
Миколайович 

Фізичне  

виховання 
1.5 

 
2. Особи, які працюють за сумісництвом 

- 

 



5.5. Результати підвищення кваліфікації викладачів 

№ Рік 
Всього 

викладачів 

ФПК Стажування 

Заплановано підви-

щити кваліфікацію 
виконано 

Заплановано підви-

щити кваліфікацію 
виконано 

кількість 

викладачів 

% від 

штату 

кількість 

викладачів 

% від 

штату 

кількість 

викладачів 

% від 

штату 

кількість 

викладачів 

% від 

штату 

1 2006 24 - - - - 8 33 8 33 

2 2007 22 - - - - 4 18,2 4 18,2 

3 2008 18 - - - - - - - - 

4 2009 20 - - - - 6 30 6 30 

5. 2010 19 - - - - 2 10,5 2 10,5 

6. 2011 18 - - - - - - - - 

7. 2012 16 - - - - 10 62,5 10 62,5 

8. 2013 17 - - - - 5 29,41 5 29,41 

9. 2014 17 - - - - - - - - 

10. 2015 14 - - - - - - - - 

11. 2016 5 - - - - - - - - 

Викладачі кафедри, які беруть участь у роботі вченої ради академії, факу-

льтету, методичних рад: вчена рада академії – 1, Усього 1 особа – 20 % від зага-

льної кількості викладачів.  

 

РОЗДІЛ 6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

6.1. Наявність аудиторного фонду 
Номер та назва аудиторій Площа, м2 Посадочні місця 

Спортивний зал 672,63 150 

Тренажерний зал 248,4 40 

Зал гирьового спорту 141,0 40 

Шаховий клуб 56,8 32 

Зал шейпингу 70 12 

Зал боротьби 173,0 20 

Зал аеробіки 78 15 

Всього: 1439,83 309 
 

На кафедрі є 5 кімнат для викладачів. 

 

6.2. Наявність технічних засобів навчання 
№ 

п/п 
Назва аудиторія 

К-сть, 

шт. 

1. Багатофункціональний пристрій Samsung 1 1 

2. Принтер Samsung 3 1 

6.3. Перелік програмого забезпечення, що є на кафедрі 

Призначення 

програми та 

ім’я, файл 

Стислий зміст Автори програми Застосування 

Відстуне (в зв’язку зі специфікою дисципліни кафедри) 
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6.4. Забезпечення дисциплін пакетами прикладних програм 

Дисципліна Чи забезпечена прикладними програмами 

Відстуне (в зв’язку зі специфікою дисципліни кафедри) 

6.5. Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дис-

циплін 
№ 

п/п 
Викладач 

Дисципліна, для якої підготов-

лене програмне забезпечення 
Назва програми 

Відстуне (в зв’язку зі специфікою дисципліни кафедри) 

6.6. Стан розвитку матеріально-технічної бази 

№ 

п/п 
Показники 

Навчальний рік 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1. Навчальна площа навчально-лабораторних приміщень – 

всього (кв.м) 
1469,53 1410,43 1439,83 

2. Навчальна площа у розрахунку на одного студента денної 

форми навчання (кв.м) 
   

3. Площа приміщень, які орендуються (кв.м)    

4. Площа приміщень, які здаються в оренду (кв.м)    

5. Балансова вартість встановленого обладнання у розрахун-

ку на одного студента денної форми навчання (тис.грн.) 
   

6. Кількість комп’ютерних класів - - - 

7. Кількість персональних ЕОМ – всього 

 в т.ч. сучасних 
4 4 4 

8. Середня кількість студентів денної форми навчання, яка 

припадає на одиницю ПЕОМ 
   

9. Загальний фонд бібліотеки – всього (том) 

в т.ч. – навчальної 

- наукової 

- художньої 

- періодичної 

   

10. Середня кількість томів навчальної літератури, яка припа-

дає на одного студента денної форми навчання 
   

11. Середня кількість томів наукової літератури, яка припадає 

на одного науково-педагогічного працівника, докторанта і 

аспіранта 

   

12.  Середня кількість студентів денної форми навчання, яка 

припадає на одне місце у читальних залах 
   

13. Середня кількість науково-педагогічних працівників, док-

торантів і аспірантів на одне місце в викладацьких читаль-

них залах 

   

14. Потужність поліграфічної бази (арк.)    

15. Введення в дію основних фондів (тис.грн.)    

16. Введення в дію площ – всього (м) 

в т.ч. – навчальних корпусів 

- студентських гуртожитків 

- житлових будинків 

   

17. Виконано будівельно-монтажних робіт (тис.грн.)    

18. Благодійна допомога, яку отримав факультет на розвиток 

матеріально-технічної бази (тис.грн.) 
   



 -  - 22 

РОЗДІЛ 7. ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР ЦІЛІСНОГО 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

7.1. Виховні заходи, проведені зі студентами факультетів  

викладачами кафедри 

Впродовж 2015-2016  навчального року викладачами кафедри проводилася 
виховна робота під час навчального процесу; у студентських гуртожитках, які 
викладачі відвідували згідно графіка; на кураторських годинах в академічних 
групах, на засіданнях науково-практичного гуртка та в позанавчальний час. 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
Дата Бесіди 

02.09.15 Основи навчання та техніка вправ на заняттях з легкої атлетики 

07.09.15 Вплив оздоровчої фізичної культури на організм людини 

10.09.15 Основи загартування 

21.09.15 Гігієнічні і фізіологічні основи ранкової гігієнічної гімнастики 

23.09.15 Основи методики організації занять фізичними вправами для попередження 

стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення при 

різноманітних видах і формах праці 

25.09.15 Куріння та пияцтво – наші вороги 

28.09.15 Відновлення організму після фізичних навантажень 

30.10.15 Бесіда на тему: «Фізичне виховання і спорт в житті суспільства» 

02.10.15 Видатні всеукраїнські спортсмени 

05.10.15 Історія розвитку Олімпійських ігор 

07.10.15 Рух – основи життя і здоров’я 

09.10.15 Гігієна та профілактика травматизму на заняттях атлетичними видами 

спорту 

12.10.15 Спорт і здоров’я 

14.10.15 Фізична культура в режимі праці та відпочинку студентів 

16.10.15 Історія розвитку фізичної культури 

19.10.15 Розвиток фізичної культури в Україні 

21.10.15 Раціональне харчування людини 

23.10.15 Роль фізичного виховання у формуванні здорового способу життя 

26.10.15 Фізична реабілітація при сколіозі 

28.10.15 Здоров’я і загартування 

30.10.15 Фізична культура і серцево-судинні захворювання  

02.11.15 Основи професійно-прикладної  фізичної підготовки 

04.11.15 Участь України в Олімпійських іграх 

06.11.15 Фізичні вправи після різних хвороб і ушкоджень 

09.11.15 Основи раціонального харчування при різноманітних умовах праці та особ-

ливостях життєдіяльності 

11.11.15 Нетрадиційні методи зміцнення здоров’я 

16.11.15 Олімпійський старт та його історія 

18.11.15 Сучасні методи фізичного виховання 

23.11.15 Нормування навантажень в фізичному вихованні 

25.11.15 Гігієна харчування 

07.12.15 Куріння як один з факторів ризику для здоров’я 

15.12.15 Вплив наркотиків на організм людини 

18.12.15 Алкоголь і здоров’я нації 
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21.12.15 Шкідливі фактори життя 

23.12.15 Профілактика травматизму при заняттях фізичною культурою і спортом 

25.12.15 Шкідливі звички: куріння, алкоголізм, наркоманія  

7.2. Показники результативності виховної роботи 

№ Показник 

Навчальний рік 

2013 -

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1.  

Кількість посадових осіб, в обов’язки яких входить конкретна 

відповідальність за планування, організацію та виконання вихо-

вної роботи. 

   

2. 
Кількість клубів і гуртків за інтересами,  

у них студентів.    

3. 
Кількість спортивних секцій,  

у них студентів. 
12/218 9/117 9/207 

4. 
Кількість студентських наукових товариств, 

у них студентів. 
   

5. 

Кількість студентів, які отримали нагороди та дипломи на огля-

дах: 

 обласних; 

 галузевих; 

 державних; 

 міжнародних. 

   

6. 

Кількість студентів, які отримали спортивні розряди: 

 ||| розряд; 

 || розряд; 

 | розряд; 

 кандидата у майстри спорту; 

 майстра спорту. 

 

312 

116 

136 

7 

2 

 

 

286 

85 

101 

5 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

7. 

Кількість студентів, які зайняли призові місця на змаганнях: 

 обласних; 

 галузевих; 

 державних; 

 міжнародних. 

 

 

142 

18 

32 

11 

 

 

 

91 

13 

7 

4 

 

 

 

 

173 

 

1 

3 

 

8. 
Кількість студентів, які отримали нагороду за студентську нау-

кову діяльність. 
   

9. 

Кількість відрахованих студентів всього: 

В т. ч. за академічну неуспішність 

           порушення дисципліни 

   

10. 

Кількість студентів, схильних до вживання: 

           спиртних напоїв 

           наркотичних речовин 

   

11. 

Кількість студентів, які допустили порушення (всього), 

в т.ч. дисциплінарних, 

          правових 

   

12. Кількість годин пропущених студентами без поважних причин.    
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13. 
Кількість груп лікувальної фізичної культури (всього),  

у них студентів. 
   

 

Спортивні заходи проведені викладачами кафедри 

 у 2015-2016 навчальному році. 

№ Вид  заходу 
К-сть 

заходів 

Результат Дата  

проведення 

1.  Відкритий обласний турнір з жиму лежачи м. Котельва. 1 
- 12.09.2015р. 

2.  

Підготовка команди ПДАА з пляжного футболу для участі 

в Універсіаді Полтавщини серед ВНЗ з пляжного футболу.  
1 

Жінки І 

місце, чо-

ловіки ІІІ 

місце. 

ПДПУ, 15-

18.09.2015 р. 

3.  
Участь в легкоатлетичній естафеті на призи газети «Пол-

тавський вісник», м. Полтава 1 
ІІІ місце 06.10.2015р. 

4.  
Кубок закриття сезону з пляжного волейболу серед студе-

нтів ВНЗ 1 
- Вересень 

5.  
Підготовка та участь в змаганнях з міні-футболу в залік 

Універсіади Полтавщини серед ВНЗ. 
1 

ІІІ місце 12.10.2015р.-

20.10.2015р. 

6.  

Організація команди ПДАА та обслуговування в якості ар-

бітра змагання з міні-футболу памяті О.П. Бущана на базі 

Полтавського юридичного інституту. 

1 

І місце 12.09.-21-

29.10.2015р. 

7.  

Підготовка команди ПДАА до змагань на першість з міні-

футболу серед студентів ВНЗ, що проживають в гуртожит-

ках. 

1 

ІV місце 26-27.10.2015р. 

8.  

Організація команди ПДАА з футзалу для участі в змаган-

нях з футболу під патронатом фонду братів Павліченків 

«Футбольна родина». 

1 

ІІ місце Жовтень 

9.  

Підготока команди ПДАА для участі в Спартакіаді серед 

ВНЗ «Спорт для всіх у кожному гуртожитку» серед студе-

нтських команд з настільного тенісу.  

1 

ІІІ місце 21.10.2015р. 

10.  
Участь в V Спортивних іграх Полтавщини серед вищих 

навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації  
1 

- 30.11.2015р. 

11.  

Активні участь в організації зустрічі збірних команд ви-

кладачів та студентів з міні-футболу до святкування «Дня 

студента». 

1 

- 17.11.-

19.11.2015р. 

12.  
Участь у Всеукраїнському турнірі з гирьового спорту 

 м. Львові 
1 

ІІ місце 10.12.2015р. 

13.  

Організація та преведення Спартагіади «Першокурсника »  

з різних видів спорту. – волейбол, футбол, настільний те-

ніс. 

1 

- Вересень-жовтень 

14.  
Організація та проведення Універсіади полтавщини серед  

ВНЗ з настільного тенісу 
1 

ІV місце Березень 

15.  
Підготовка та проведення Спартакіади з волейболу серед 

студентів що проживають в гуртожитках 
1 

- Квітень 

16.  

В рамках профоріэнтаційної роботи організація та  

проведення Кубка ректора ПДАА з волейболу серед 

загальноосвітніх шкіл м.Полтава 

1 

- 11.04.-

18.04.2016р. 

17.  
Організація та участь команди ПДАА з пауерліфтингу у 

Чемпіонаті Полтавської області серед студентів. 
1 

ІІІ місце 22.04.2016р. 
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№ Вид  заходу 
К-сть 

заходів 

Результат Дата  

проведення 

18.  
Організація та проведення Універсіади Полтавщини серед  

ВНЗ з легкої атлетики 
1 

ІІІ місце 27.04.2016р. 

19.  
Організація та проведення Універсіади полтавщини серед  

ВНЗ з пауерліфтингу 
1 

ІІІ місце 22.04.2016р. 

20.  
Участь в Чемпіонаті України серез інвалідів з  

пауерліфтингу  (жим лежачи) 
1 

І місце Квітень 

21.  

Підготовка та проведення Спартакіади Здоров’я серед 

викладачів ВНЗ Полтавщини з плавання, волейболу,  

футболу. 

1 

- Березень 

22.  

Організація та проведення спортивно-масової, оздоровчої  

та виховної роботи в спортивно-оздоровчому таборі в  

с.Петравка 

1 

- 06.06.- 

24.06.2016р. 

23.  
Організація та участь в Чемпіонаті Полтавської області з  

класичного пауерліфтингу серед студентів ВНЗ 
1 

- 22.04.201р. 

24.  
Кубок з волейболу серед студентів що проживають  

у гуртожитку №2 
1 

- Квітень 

25.  
Участь в Чемпіонаті Полтавської області з легкої атлетика  

серед студентів-інвалідів  
1 

І місце 

(100 м.) 

Травень 2016р. 

26.  
Студентська республіка 

1 
- 03.06.-

05.06.2016р. 

27.  
Участь в Чемпіонаті України з веслування на байдарках та  

каноє, м. Дніпропетровськ. 
1 

- 06.06.-

15.06.2016р. 

28.  
Організація та участь в Чемпіонаті Полтавської області з  

класичного пауерліфтингу 
1 

- 11.06.2016р. 

29.  

В цілях профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл  

області організація участі в Чемпіонаті Полтавської області 

 з пляжного волейболу серед юнаків. 

1 

- 16.-17.06.2016р. 

ВСЬОГО: 29 
 

 
 

Полтавська державна аграрна академія, кафедри фізичного виховання та 

спортивний клуб активно співпрацює зі спортивним клубом команди суперліги 

з волейболу  «Фаворит» та зі спортивним клубом СК «СПАРТА ПОЛТАВА» з 

Техквандо ВТФ. Активно проводяться тренування спортивної молоді у нав-

чальному корпусі №5 з таких видів спорту: вільної боротьби, греко-римської 

боротьби, класичної боротьби, дзюдо за бмішаних єдиноборств. 

Спортивні секції академії є популяними серед студентів академії, трену-

вання проводяться у вільний час від занять. Протягом навчального року студен-

ти-спортсмени приймають участь в обласниї та всеукраїнських змаганнях, де 

показують високі результати. 



РОЗДІЛ 8. НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 
 

З А Г А Л Ь Н А 
НАУКОВА РОБОТА 

Кафедри фізичного виховання і спорту 

2.20 НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕМІНАРИ) 

 

№ 
Назва наукового заходу 

(конференція, круглий стіл, семінар) 

Дата прове-

дення 

Міжнародна Обласна, районна 

Кількість 

учасників 

Кількість 

доповідей 

Кількість 

учасників 

Кількість 

доповідей 

1. Участь у 46-ій науково-методичній конференції викладачів, аспірантів академії, 22-

23 квітня 2015р. Самоосвіта як складова моделі розвитку професійної компетентності 

викладача вищого навчального закладу» 

м. Полтава,  

23-24.04.2015 1 1   

НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ 

№ Назва підрозділу Керівник підрозділу 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Напрями роботи 

Відстуні (в зв’язку зі специфікою дисципліни кафедри) 

НАУКОВІ ШКОЛИ 

№ Назва школи Керівник школи 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Наукова діяльність керівника 

Напрями роботи (спеціаль-

ність) 

Відстуні (в зв’язку зі специфікою дисципліни кафедри) 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ, НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ІНСТИТУТИ 

№ 
Назва інституту, дата за-

снування 
Керівник інституту 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Наукова діяльність Напрями роботи 

Відстуні (в зв’язку зі специфікою дисципліни кафедри) 
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НАУКОВА РОБОТА 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
НАУКОВА ТЕМАТИКА 

Державна тематика 

№ Виконавець 
Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва теми 

Договірна тематика 

ВІДСУТНЕ 

Ініціативна тематика 

ВІДСУТНЕ 

2.7 
ДОГОВОРИ НА НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ НАНУ, НААН, НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ 

ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ТА СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВАМИ 

ВІДСУТНЕ 

2.15 ЗАВЕРШЕНІ НАУКОВІ РОБОТИ 

№ 
Виконавці 

роботи 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва роботи Одержані результати 

2.16 ВПРОВАДЖЕНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ 

№ 
Виконавці 

роботи 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва роботи Де впроваджено, економічний ефект 

2.14 ВПРОВАДЖЕНІ АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА І ПАТЕНТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 
Назва авторського 

свідоцтва, патенту 
Номер 

Дата ре-

єстрації 

Ким зареєст-

ровано 

Автори і співавтори 

(жирним виділити влас-

ника) 

Де впроваджено 

Економічна 

ефективність, 

тис. грн. 

ВІДСУТНЕ 

2.1 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ТА АСПІРАНТИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ГРАНТИ, 

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

№ 
Ім’я, прізвище, 

По батькові НПП 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Назва гранта, стипендії Хто надав 

Кількість отри-

маних коштів, тис. 

грн. 

ВІДСУТНЕ 

2.18 ПРОБЛЕМНІ ТА СЕРТИФІКОВАНІ (АКРЕДИТОВАНІ) НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ 

№ Назва лабораторії Керівник лабораторії 
Науковий ступінь, вчене 

звання 
Фінансування Призначення лабораторії 

ВІДСУТНЕ 
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2.10 ОДЕРЖАНО ПАТЕНТІВ НА ВИНАХОДИ, КОРИСНІ МОДЕЛІ ТА 

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ 

№ Назва патенту 
Автори і співавтори 

(жирним виділити власника) 
Номер 

Дата реєст-

рації 
Ким зареєстровано 

ВІДСУТНЕ 

2.10 АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ОДЕРЖАНІ НА 

СОРТИ, ПОРОДИ, НОВІ МЕТОДИ, ТЕОРІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, НОВІ ВИДИ ВИРОБІВ 

№ Назва авторського свідоцтва 

Автори і співавтори 

(жирним виділити влас-

ника) 

Номер 
Дата ре-

єстрації 
Ким зареєстровано 

ВІДСУТНЕ 

ПІДРУЧНИКИ 

№ Назва підручника Автори 
Місце, назва, рік ви-

дання 
В т.ч. надання грифу 

ВІДСУТНЕ 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

№ Назва навчального посібника Автори 
Місце, назва, рік ви-

дання 
В т.ч. надання грифу 

ВІДСУТНЕ 

2.9 НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ 

№ Автори Назва наукової праці 
Умовно друко-

ваних одиниць 

Місце, рік та країна ви-

дання 

ВІДСУТНЕ 

2.9 НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ 

 

№ Автори Назва наукової праці 
Умовно друко-

ваних одиниць 
Місце і рік видання 

Стаття 

в фахових виданнях 

в інших виданнях 

ВІДСУТНЕ 

в газетах 

ВІДСУТНЕ 

Монографія 
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2.1 
ШТАТНІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В 

НАУКОВИХ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ СИМПОЗІУМАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ 

№ 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Науковий 

ступінь, 

вчене зван-

ня 

Симпозіум 

конференція, 

семінар 

Міжнародна, 

державна, 

обласна та 

районна 

Назва заходу Тема наукової доповіді 
Кількість 

доповідей 

1.  
Ніжніченко 

Д.О. 
Доцент ка-

федри 
конференція обласна 

Всеукраїнській науково-практичній ін-

тернет-конференції «Фізична реабіліта-

ція та здоров’язбережувальні технології: 

реалії і перспективи» (24 листопада 2014 

року, ПНТУ імені Юрія Кондратюка). 

Наукова доповідь на те-

му: «Формування профе-

сійних якостей майбутніх 

фахівців з фізичного ви-

ховання та реабілітації».  

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ЗРОБИЛИ ВИСТУПИ ПО ТЕЛЕБАЧЕННЮ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Тема виступу 

Державне, 

обласне 
Дата виступу 

ВІДСУТНЕ 

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ЗРОБИЛИ ВИСТУПИ ПО РАДІО 

ВІДСУТНЕ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Тема виступу 

Радіо (дер-

жавне, обла-

сне) 

Дата виступу 

2.3 АСПІРАНТИ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові аспіранта 

Спеціальність 

(очно, заочно) 
Науковий керівник 

Дата вступу в аспіран-

туру 

ВІДСУТНЕ 

ЗДОБУВАЧІ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові здобувача 
Спеціальність Науковий керівник Дата прикріплення 

ВІДСУТНЕ 

2.5 
 

ДОКТОРИ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові доктора 

Науковий ступінь, 

вчене звання 
Спеціальність 

Штатний, 

сумісник 

2.8 ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Тема дисертації Науковий керівник Спеціальність 

Кандидатська, 

докторська, дата 

захисту 
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ВІДЗИВИ (РЕЦЕНЗІЇ) НА АВТОРЕФЕРАТИ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

Автореферат, мо-

нографія, підруч-

ник, навчальний 

посібник 

Назва 
Дата на-

дання 

1.  Ніжніченко Д. О. К.н. ф.в.с. Автореферат 

«Формування у майбутніх учителів фізичної 

культури готовності до організаціїх фізкульту-

рнор-спортивної роботи у загальноосвітніх на-

вчальних закладах» 

2015р. 

2.  Ніжніченко Д. О. К.н. ф.в.с. 
Дисертаційну робо-

ту 

«Індивідуалізація тренувального процесу ква-

ліфікованих бодібілдерів протягом річного ма-

кроциклу» 

2015р. 

3.  Ніжніченко Д. О. К.н. ф.в.с. Статтю 
«Сыловые виды спорта как способ воспитания 

выносливости молодежи» 
2015р. 

4.  Ніжніченко Д. О. К.н. ф.в.с. Конспект лекцій «Спортивна методологія» 2014р. 

5.  Ніжніченко Д. О. К.н. ф.в.с. Конспект лекцій 
«Організація і методика масової фізичної куль-

тури» 
2014р. 

6.  Ніжніченко Д. О. К.н. ф.в.с. 
Методичні рекоме-

ндації 
«Фізичне виховання» 2015р. 

 

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

2.11 СТУДЕНТИ, ЯКІ МАЮТЬ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

№ 
Прізвище, ім’я та по бать-

кові студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Наукова пуб-

лікація 
Назва наукової публікації Місце, назва, рік видання 

2.11 СТУДЕНТИ, ЯКІ МАЮТЬ АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ НА ВИНАХОДИ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові студента 

Спеціальність, 

курс, група 
Назва патенту, авторського свідоцтва Номер 

Дата реєстра-

ції 
Ким зареєстровано 

СТУДЕНТИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У 2-У ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові студента 
Спеціальність, курс, група Призове місце 

2.13 СТУДЕНТИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В КОНКУРСІ НА КРАЩУ СТУДЕНТСЬКУ НАУКОВУ РОБОТУ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові студента 
Спеціальність, курс, група Призове місце 

2.12 СТУДЕНТИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В НАУКОВИХ СИМПОЗІУМАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові студента 

Спеціальність, 

курс, група 

Симпозіум, 

конференці, 

семінар 

Міжнародна, міжгалу-

зева та галузева, нав-

чального закладу 

Назва заходу Тема доповіді 
Кількість допо-

відей 



 

РОЗДІЛ 9. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ І ВИКОРИСТАННЯ  

ВИПУСКНИКІВ 
9.1. Дипломне проектування 

Відсутне (в зв’язку зі специфікою кафедри) 

9.2. Підсумки захисту дипломних робіт (проектів) 

Відсутне (в зв’язку зі специфікою кафедри) 

9.3. Результати здачі державного екзамену 

Відсутне (в зв’язку зі специфікою кафедри) 

 

 
 

 
 

РОЗДІЛ 10. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 
 

Кафедра має достатньо кваліфікований викладацький склад для проведен-

ня всіх видів занять. 

 Пропозиції: 

 

 

Завідувач кафедри  

фізичного виховання та спорту П.Ю. Літвінов 

 


