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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРИ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

1.1. Характеристика професорсько-викладацького складу кафедри (станом на 01.09) 
№ Показники Значення 

1 Професорсько-викладацький склад за штатом, ставок  5,5 

2 Чисельність науково-педагогічних працівників, осіб 5 

2.1 Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, всього - 

- з них:  - 

Доктори наук - 

Кандидати наук - 

2.2 Чисельність працівників, які працювали за зовнішнім сумісництвом, 

всього 

- 

- з них: - 

Доктори наук - 

Кандидати наук - 

2.3 Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-

правового характеру, всього 

- 

- з них: - 

Доктори наук - 

Кандидати наук - 

 

1.2. Навчальні дисципліни, за які відповідає кафедра 

№ п/п 
Назва навчальної  

дисципліни 

Освітня 

програма 

Код і  

найменування 

спеціальності 

Курс 

1.  Фізичне виховання  
Всі 

спеціальності 

1, 2  
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1.3. Фактичний розподіл робочого часу, годин 

про виконання навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи 
науково-педагогічними працівниками за 2019 – 2020 навчальний рік 

 

Прізвище 

та ініціал 

викладача 

Посада 
К-ть 

ставок 

Обсяг годин за  види робіт Всього, 

год. Навчальна  Наукова  Методична Організаційна  

план факт План факт план факт план факт план факт 

Літвінов 

П.Ю. 

Завідувач 

кафедри 
1 593 593   60 60 895 895 1548 1548 

Літвінов 

П.Ю. 

Викладач  
0,5 292 292   49 49 433 433 774 774 

Бондаренко 

В.П. 

Старший 

викладач 
1 592 592   99 99 617 617 1548 1548 

Бондаренко 

В.П. 

Старший 

викладач 
0 240 240         

Сукач О.В. 
Старший 

викладач 
1 593 593   91 91 624 624 1548 1548 

Сукач О.В. 
Старший 

викладач 
0 240 240         

Сколота 

О.В. 

Викладач 
1 592 592   308 308 648 648 1548 1548 

Явтушенко 

М.М. 

Викладач 
1 592 592   308 308 648 648 1548 1548 

Всього за 

навчальний 

рік 

 

5,5 3734 3734   915 915 3865 3865 8514 8514 



3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Видання та перевидання навчально-методичних матеріалів та 

 посібників викладачами кафедри 
 

№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні мате-

ріали та посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

 
Бондаренко В.П.,  

Літвінов П.Ю. 

Методичні рекомендації 

для організації самостійних 

занять фізичними вправами 

Місто Полтава, ПДАА, 2020 рік, 

32 сторінки (1,15 др. арк.) 

 

За 2019 – 2020 н. р. викладачами кафедри було видано1 навчально-методичної 

літератури, тобто на одну штатну одиницю професорсько-викладацького персоналу 

припадає 1,15 ум. др. арк. на навчальний рік (усього 1,15 ум. др. арк.). 

 
 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

4.1. Організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих 

столів, олімпіад, конкурсів, екскурсій, виставок, спортивних змагань та інших 

заходів 

 
№ 

п/п 
ПІ виконавця 

Назва заходу, Дата і місце проведення 

Кількість учасників 

1.  

Літвінов П.Ю. 

Бондаренко В.П. 

Сукач О.В. 

Сколота О.В. 

Явтушенко М.М. 

Спартакіада «Першокурсника» ПДАА серед ЗВО 1 курсу 

жовтень – листопад 2019 року, 190 учасників. 

 

 

4.5. Проведення навчально-тренувального процесу у спортивних секціях  

 
№ 

п/п 
ПІ НПП (тренера) Назва секції 

1.  Літвінов П.Ю. Баскетбол (чоловіки), баскетбол (жінки), гирьовий спорт 

2.  Бондаренко В.П. Волейбол (чоловіки), волейбол (жінки), пляжний волейбол 

3.  Сукач О.В. Міні – футбол, гандбол 

4.  Сколота О.В. Пауерліфтинг  

5.  Явтушенко М.М. Настільний теніс, шахи 
 

 

 

 

 

 

 

4.6. Профорієнтаційна робота 
№  

п/п ПІ НПП 

Назва  

Дата і місце проведення  

Кількість учасників 

1.  
Сукач О.В. 

Літвінов П.Ю. 

Товариська зустріч з міні – футболу між ФК «Молодь» та  

ЗВО ПДАА, жовтень 2019 року, 30 учасників. 
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2.  

Літвінов П.Ю. 

Бондаренко В.П. 

Сукач О.В. 

Сколота О.В. 

Явтушенко М.М. 

Фінал Гімназіади Полтавщини серед юнаків 2001 року  

народження з волейболу, лютий 2020 року, 80 учасників. 

3.  

Літвінов П.Ю. 

Бондаренко В.П. 

 

Першість СДЮШОР №2 з пляжного волейболу серед юнаків,  

липень 2020 року, 20 учасників. 

4.  

Літвінов П.Ю. 

Бондаренко В.П. 

Сукач О.В. 

Сколота О.В. 

Явтушенко М.М. 

Профорієнтаційні бесіди з учнями випускних класів закладів 

середньої освіти міста Полтава та області, протягом року. 

5.  
Літвінов П.Ю. 

Бондаренко В.П. 

Профорієнтаційні бесіди з учасниками Всеукраїнського турніру 

пам'яті Андрія Кузнецова з волейболу в СДЮШОР № 2, січень 

2020 року, 82 учасника.  

 

4.7. Організаційно-виховні заходи, проведені зі здобувачами вищої освіти викла-

дачами кафедри – кураторами груп 

Впродовж 2019 – 2020 навчального року викладачами кафедри проведено)53 органі-

заційно-виховних заходів. Виховна робота проводиться під час освітнього процесу; у 

гуртожитках, які викладачі відвідували згідно графіка; на кураторських годинах в 

академічних групах, на засіданнях науково-практичного гуртка та в позанавчальний 

час. 

 

 

4.8. Виступи на радіо, телебаченні 

Впродовж 2019 - 2020 навчального року викладачами кафедри здійснено 2  виступи 

на радіо, телебаченні. 

 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

         Кафедра має достатньо кваліфікований викладацький склад для проведення всіх 

видів занять та організації спортивних заходів. 

             Пропозиції: 

         З метою покращення якості практичних занять та підготовки студентів з фізич-

ного виховання колектив кафедри визнає необхідним : 

 постійно здійснювати роботу з підвищення якості підготовки здобувачів вищої 

освіти. 

 удосконалити навчально - методичний комплекс з дисципліни фізичне виховання 

для студентів всіх спеціальностей. 

 розробити та видати нові методичні посібники… 

 направляти і надалі викладачів кафедри на стажування на профільні кафедри ін-

ших вищих навчальних закладів 

 покращувати матеріально-технічну базу кафедри 
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 більше уваго приділяти патріотичному вихованню студентів 

 придбати на кафедру для більш якісного проведення практичних занять з студен-

тами м’ячі волейбольні, баскетбольні та інший необхідний спортивний інвентар  

 розробити план спортивно-масових заходів з урахуванням побажань студентів та 

викладачів академії 

 розробити план заходів по профорієнтаційній роботі з учнями загальноосвітніх за-

кладів м.Полтави та області 

 надавати спортивну базу академії для проведення змагань та спортивних заходів 

міського, обласного та Всеукраїнського значення для популяризації різних видів спо-

рту серед студентів 

 збільшити кількість спортивних секцій для підвищення технічної майстерності, 

залучення більшої кількости студентів до занять спортом та пропаганди здорового 

способу життя 

 
 



 


