


НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, 

над якою працює кафедра фізичної культури 

 у 2022–2023 н. р.  

«Підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і 

спорту»  

Науково-методичні проблемні індивідуальні завдання,  

над якими працюють члени кафедри  

 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ініціали 

викладача/ 

викладачки 

Проблема, над якою працює 

викладач/викладачка 
Результати роботи 

1. Митчик О.П. Формування рухової компетентності у 

процесі підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту. Визначення 

фізичного стану студентів коледжу та їхніх 

психологічних особливостей 

 

2. Денисенко Н.Г. Професійна мобільність тренера та вчителя  

3. Дишко О.Л. Особливості підготовки фахівців з фізичної 

культури до фізкультурно-оздоровчої роботи 

у НУШ 

 

4. Кліш І.С. Основи техніки та методики навчання  

легкоатлетичних вправ майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту 

 

5. Мороз М.С. Методика викладання легкої атлетики в 

процесі підготовки майбутніх вчителів та 

тренерів  

 

6. Тарасюк В.Й. Методика викладання волейболу в 

студентської молоді 

 

7. Ковальчук В.В. Методика викладання гімнастики у студентів, 

які навчаються у закладах вищої освіти 

 

8. Бугайчук Н.Б. Методика викладання футболу в студентської 

молоді 

 

9. Косинський Е.О. Особливості викладання туризму в 

студентської молоді в умовах коледжу 

 

10. Василевська Л.Й. Методика викладання баскетболу в 

студентської молоді  

 

11. Файдевич В.В. Підвищення ефективності викладання 

фізичного виховання в студентської молоді 

 

12. Гребік О.В. Методика викладання плавання в 

студентської молоді 

 



Склад кафедри фізичної культури 

№ 

з/п 

Прізвище, ініціали 

викладача 

Пед. стаж 

(на 01.09. 

2022) 

Науково-

педаг.стаж 

(на 

01.09.2022) 

Науковий ступінь,  

вчене звання 

Освітні компоненти, які 

викладає 

1. Митчик О.П. 17 17 Кандидат наук з 

фізичного виховання 

і спорту, доцент 

Бадмінтон 

 

Неолімпійський спорт. 

Професійний спорт 

 

Теорія і методика 

дитячо-юнацького 

спорту 

 

Загальна теорія 

підготовки спортсменів 

 

ТМФВ 

 

Теорія і технології 

оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності 

 

Теорія і методика 

діяльності в обраному 

виді спорту 

 

Адаптивний спорт 

 

Легка атлетика 

 

Фізичне виховання 

 

Основи науково-

дослідної роботи у 

фізичній культури і 

спорті 

2. Денисенко Н.Г. 39  Доктор педагогічних 

наук 

ТМФВ 

 

Методика навчання 

фізкультурно-освітньої 

галузі 

 

Професійна мобільність 

вчителя  фізичної 

культури 

 

3. Дишко О.Л. 10 10 Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

Теорія і технології 

оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності 

 

Основи науково-



дослідної роботи у 

фізичній культури і 

спорті 

 

Фізичне виховання 

 

Методика організації 

занять з активного 

туризму 

 

Організація 

самодіяльних 

туристичних подорожей 

4. Кліш І.С. 35 35 Кандидат наук з 

фізичного виховання 

і спорту, доцент 

Методика занять 

фізичним вихованням з 

учнями з ослабленим 

здоров’ям 

 

Легка атлетика  

 

Ігри та забави для 

активного відпочинку 

(вступний курс)  

 

Фізичне виховання  

 

Масаж 

 

Фізичні вправи на 

опанування навичками 

пересувань 

 (вступний курс) 

 

Фізичні вправи на 

опанування навичками 

володіння м'ячем 

(вступний курс) 

5. Мороз М.С. 58  Доцент Легка атлетика 

(теорія та методика) 

6. Тарасюк В.Й. 36 - Викладач-методист Волейбол  

(теорія та методика) 

7. Ковальчук В.В. 21 - Викладач вищої 

категорії, старший 

викладач 

Гімнастика (теорія та 

методика) 

 

Практикум з тенісу 

 

Фізичне виховання 

 

Спортивний туризм  

Баскетбол з методикою 

викладання 



8. Бугайчук Н.Б. 6 - Викладач І категорії Фізична культура 

 

Футбол  

(теорія та методика)  

9. Косинський Е.О. 17 - Старший викладач Фізичне виховання 

 

Оздоровчий фітнес 

 

опанування навичками 

пересувань 

 (вступний курс) 

 

Практикум з 

оздоровчого фітнесу 

 

Фізичні вправи на 

формування культури 

рухів з елементами 

гімнастики 

 

Спортивні споруди та 

обладнання 

 

Теорія і методика 

тренерської діяльності 

10. Василевська Л.Й. 40 - Викладач вищої 

категорії 

Практикум у ЗЗСО 

11. Файдевич В.В. 28  Кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

Плавання з методикою 

викладання 

 

Баскетбол з методикою 

викладання 

12. Гребік О.В. 17  Кандидат 

педагогічних наук 

Плавання з методикою 

викладання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРЯМКИ РОБОТИ 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

НАУКОВІ-МЕТОДИЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА РОБОТА 

(конференції, семінари, круглі столи ін.) 

1. Науковий семінар «Особливості підготовки 

фахівців з фізичної культури до фізкультурно-

оздоровчої роботи у НУШ» 

жовтень Дишко О.Л. 

2.  Науково-методичний семінар «Забезпечення якості 

освіти та впровадження інноваційних технологій 

навчання» 

березень Митчик О.П. 

3. Науково-методичний семінар «Професійна 

мобільність тренера та вчителя» 

квітень Денисенко Н.Г. 

4.  Наукові доповіді, присвячені тижню науки у 

Луцькому педагогічному коледжі. 

травень Викладачі кафедри 

5.  Підготовка та друк навчально-методичних 

посібників, рекомендацій, наукових статей у 

фахових виданнях України 

протягом 

року 

Викладачі кафедри 

6.  Участь у Всеукраїнських  та міжнародних наукових 

конференціях 

протягом 

року 

Викладачі кафедри 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

1.  Підготовка інформаційних матеріалів лютий Викладачі кафедри 

2. Зустрічі з випускниками загальноосвітніх та 

спортивних шкіл 

березень-

квітень 

Викладачі кафедри 

3.  Розміщення інформації про коледж на інтернет-

ресурсах  

протягом 

року 

Митчик О.П., 

Тарасюк В.Й. 

Денисенко Н.Г. 

ВИХОВНА РОБОТА 

1. Участь у організації, підготовці та проведенні 

спортивних змагань 

протягом 

року 

Викладачі кафедри 

2.  Участь у проведенні заходів у програмі тижня 

факультету початкової освіти та фізичної культури 

жовтень Викладачі кафедри 

3.  Проведення зі студентами бесід про дотримання 

норм і правил поведінки в гуртожитку, коледжі, 

громадських місцях 

протягом 

року 

Куратори груп і 

викладачі  



4.  Проведення бесід зі студентами про шкідливість 

тютюнопаління, вживання наркотичних засобів та 

алкоголю 

протягом 

року 

Куратори груп і 

викладачі 

5.  Проведення зі студентами бесід на патріотичні 

теми 

протягом 

року 

Куратори та 

викладачі 

6. Підготовка та проведення заходів в рамках 

святкування тижня факультету Початкової освіти 

та  фізичної культури 

24-29 

жовтня 

Викладачі кафедри 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1.  Пошук навчальних закладів в інших країнах, з 

якими можлива співпраця та спільна проектна 

діяльність в освіті, науці та спорті 

протягом 

року 

Завідувач кафедри, 

викладачі кафедри 

2.  Пошук можливості залучення викладачів кафедри 

до спільних наукових досліджень та участі у 

грантових програмах 

протягом 

року 

Митчик О.П., 

Денисенко Н.Г., 

Дишко О.Л. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 



 

№  
Перелік обов’язкових до розгляду 

питань 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка 

про вик. 

1 Особливості організації освітнього 

процесу у І семестрі 20__/20__ н.р. 
серпень-

вересень 

  

2 Затвердження плану роботи 

кафедри на 20__/20__ н.р. та плану 

науково-методичної роботи 

викладачів кафедри на 20__/20__ 

н.р. 

   

3 Затвердження робочих програм 

освітніх компонентів на 

20__/20__ н.р. 

   

4 Затвердження планів роботи 

кабінетів на 20__/20__ н.р. 

   

 Затвердження графіків 

консультацій та індивідуальної 

роботи викладачів кафедри у 1-му 

семестрі 20__/20__ н.р.  

   

 Затвердження плану роботи з 

обдарованими здобувачами освіти 

на 20__/20__ н.р. 

   

 Про затвердження тематики 

курсових робіт та методичних 

вказівок щодо написання курсових 

робіт 

   

 Розгляд баз практики    

 Про рейтинг викладачів кафедри     

 Узгодження кандидатур 

викладачів-наставників для 

молодих працівників 

   

     

  жовтень/ 

листопад 

  

 Про затвердження екзаменаційної 

документації  

   

 Про роботу викладачів кафедри 

щодо забезпечення освітнього 

процесу підручниками та 

навчальними посібниками 

   

     

  грудень   

 Про Показники визначення рівня 

наукової та професійної активності 

викладачів кафедри 

   

 Про орієнтовний план підвищення 

кваліфікації викладачів кафедри на 

наступний календарний рік 

   

  січень   

 Про виконання плану роботи 

кафедри за перше півріччя 

   



20__/20__ н.р. 

 Про результати заліково-

екзаменаційної сесії за перше 

півріччя 20__/20__ н.р. 

   

 Про затвердження графіків 

консультацій та індивідуальної 

роботи викладачів на перше 

півріччя 20__/20__ н.р. 

   

 Розгляд баз практик    

  лютий   

 Пропозиції до проєкту ОПП    

 Розгляд і затвердження анотацій 

вибіркових освітніх компонентів 

   

  березень- 

квітень 

  

 Розгляд, обговорення та 

затвердження екзаменаційної 

документації (екзаменаційні білети 

та методичні рекомендації) для 

проведення підсумкової атестації 

та семестрових екзаменів у ІІ 

семестрі 20__/20__ н.р. 

   

 Про підготовку до захисту 

курсових робіт (дотримання 

академічної доброчесності, 

перевірка робіт на плагіат, 

відповідність вимогам тощо) 

   

 Розгляд проєкту ОПП    

     

  травень   

     

     

 Про результати співпраці з іншими 

закладами освіти та громадськими 

організаціями 

   

     

  червень   

 Про виконання плану роботи 

кафедри за 20__/20__ н.р. 

   

 Про виконання індивідуальних 

планів роботи викладачів 

   

 Про стан взаємовідвідування 

освітніх заходів членами кафедри 

впродовж 20__/20__ н.р. 

   

 Про результати заліково-

екзаменаційної сесії за друге 

півріччя 20__/20__ н.р.  

   

 Про результати захисту курсових 

робіт 

   

 Про результати складання 

підсумкової атестації здобувачами 
   



освіти спеціальності … (для 

випускових кафедр) 

 Аналіз результатів опитувань 

здобувачів освіти щодо 

покращення якості викладання 

   

 Кадровий потенціал кафедри    

 Про розгляд і затвердження 

попереднього навантаження 

викладачів на 20__/20__ н.р. 

   

     

 

 

 

Впродовж навчального року: 

 Аналіз показників наукової та професійної активності 

 Співпраця з роботодавцями, внесення пропозицій до ОПП, аналіз 

рецензій посібників, звітів з практики 

 Підвищення кваліфікації 

 Розгляд нових положень, які затверджуються на вченій/педагогічній раді 

 Аналіз питань академічної доброчесності учасників освітнього процесу 

 Ознайомлення з нормативно-правовою базою та змінами у законодавстві 

з питань вищої освіти 

 Інформаційне і документальне забезпечення кафедри 

 Покращення якості освітнього процесу, навчально-методичного 

забезпечення освітніх компонентів 

 Методи і критерії оцінювання 

 Аналіз дистанційної роботи викладачів 

 Створення безпечного освітнього середовища 

 Про результати проходження педагогічної практики здобувачами освіти 

 Про виконання рішень вченої ради 

 Обговорення відкритих занять  

 Про підготовку до друку навчально-методичних видань викладачів 

 Про якість освітньої діяльності 

 

 

 

  


