
План роботи кафедри фізичного виховання 

на 2019 - 2020 навчальний рік 

 Зміст роботи 

Серпень 

Обговорення та затвердження плану роботи кафедри на 2019 - 2020 н.р. 

Обговорення та затвердження робочих програм з дисципліни «Фізичне виховання» згідно 

нових вимог 

Роз приділення обов’язків по кафедрі 

Затвердження педагогічного навантаження викладачів на кафедрі. 

Вересень 

Підготовка та затвердження списків студентів в групах та  спортивних секціях 

Затвердження плану роботи спортивних секцій 

Проведення спортивного ранку в «Острозькій академії»  

Проведення змагань  з футболу  «Кубок ректора» 

Жовтень 

Відкриття Спартакіади “Здоров’я” серед студентів 

Проведення змагань  з футболу  «Кубок ректора» 

Листопад  

Обговорення ходу виконання навчального процесу з фізичного виховання та роботи 

спортивних секцій 

Проведення змагань  з настільного тенісу  та армреслінгу серед юнаків та дівчат між 

збірними факультетів в залік Спартакіади «Здоров’я» НаУОА 

Грудень 

Підведення підсумків спортивно-масової роботи з фізичного виховання студентів у І 

семестрі. 

Січень 

Уточнення графіку проведення спортивно-масових заходів в ІІ семестрі 2019 –2020н.р. 

Уточнення завдань кафедри на ІІ семестр 2019 - 2020 н.р. з курсу фізичне виховання. 

Лютий 

Проведення змагань Спартакіади “Здоров’я” з волейболу серед юнаків та дівчат  та 

баскетболу. 

Березень 

Підведення підсумків проведення змагань Спартакіади “Здоров’я” з волейболу серед юнаків 

та дівчат  та баскетболу.   

Квітень 

Проведення змагань Спартакіади “Здоров’я” з міні-футболу та шахів. 

Підготовка та проведення змагань профорієнтаційного турніру «Дні спорту в НаУОА» 

Травень 

Підведення підсумків проведення змагань Спартакіади “Здоров’я” з міні-футболу та шахів. 

Проведення змагань Спартакіади “Здоров’я”  з  стрітболу серед  дівчат та футболу  «КУБОК 

АКАДЕМІЇ» 

Підготовка до проведення спортивного свята «Рекреація» 

Червень 

Підведення підсумків роботи спортивних секцій. 

Звіти викладачів кафедри про проведену навчально-виховну, методичну та наукову роботу за 

2019 - 2020 н. р. 

Розподіл  педагогічного навантаження на 2020 - 2021 н. р. 

Підведення підсумків проведення змагань Спартакіади “Здоров’я” з  стрітболу серед  дівчат 

та футболу  «КУБОК АКАДЕМІЇ» 

Підведення підсумків проведення спортивного свята «Рекреація» та Спартакіади «Здоров’я» 

Організаційна  та організаційно-методична  робота 

Вересень 

Заповнити індивідуальні плани викладачів для обліку навчальної, методичної та наукової 

роботи. 



Протягом року 

Проведення спортивно-масових заходів і прийняття  в них участі згідно надходження 

положень міста і області. 

Навчально-методична робота 

Удосконалювати робочу програму з курсу “фізичне виховання” 

Проводити взаємовідвідування занять викладачами кафедри 

Науково-дослідна робота 

Взяти участь у вузівських, міжвузівських, регіональних науково-практичних конференціях  

Заслухати звіт про наукову роботу. 

Виховна робота 

Проводити з студентами бесіди щодо здорового способу життя та на морально-етичні теми. 

 

завідувач кафедри  фізичного виховання                                    Г.В.Стадніков 

 

 

План спортивно - виховних заходів 

у Національному університеті “Острозька академія ” на 2019 - 2020 н.р. 

№ Заходи  Зміст заходу Термін 

виконання  

1.  Провести лекції  з студентами на тему: «Здоровий спосіб життя та техніка 

безпеки під час занять фізичною культурою та спортом» 

На першому 

занятті 

кожного 

семестру 

2.  Участь в обласних, 

районних, міських 

змаганнях з різних видів 

спорту. 

Організація змагань з профорієнтаційної роботи та 

проведення спортивних зборів на базі спортивного 

комплексу 

Протягом 

року. 

3.  Дні фізичної культури в 

НаУОА 

Провести спортивний ранок «Рух – заради миру» в 

«Острозькій академії» для студентів та викладачів  

Вересень 

4.  Дні футболу в НаУОА Провести бесіди в академічних групах про  футбол, 

як вид спорту. Провести змагання «Кубку ректора» з 

футболу. 

Жовтень 

5.  Дні настільного тенісу, 

шахів та армреслінгу в  

НаУОА 

Провести бесіди в академічних групах про 

настільний теніс та армреслінг,  як вид спорту. 

Провести змагання  з настільного тенісу  та 

армреслінгу між збірними факультетів  

Листопад. 

6.  Дні волейболу в НаУОА Провести бесіди в академічних групах про волейбол, 

як вид спорту. Провести змагання з волейболу серед 

юнаків та дівчат.   

Лютий – 

березень 

7.  Дні баскетболу в НаУОА Провести бесіди в академічних групах про 

баскетбол, як вид спорту та змагання з баскетболу 

залік Спартакіади та відкритий турнір. 

Березень – 

травень 

8.  Дні міні-футболу в 

НаУОА 

Провести бесіди в академічних групах про міні-

футбол, як вид спорту та змагання з міні-футболу.   

Лютий – 

березень 

9.  Дні шахів в НаУОА Провести бесіди в академічних групах про шахи,  як 

вид спорту. Провести змагання  з шахів  між 

збірними факультетів 

Лютий - 

березень 

 

10.  Дні бадмінтону в НаУОА Провести бесіди в академічних групах про 

бадмінтон, як вид спорту та змагання з бадмінтону 

залік Спартакіади та відкритий турнір. 

Квітень 

11.  Дні стрітболу в НаУОА Провести бесіди в академічних групах про стрітбол, 

як вид спорту та  змагання з стрітболу. 

Травень 

12.  Дні тенісу в НаУОА Провести бесіди в академічних групах про теніс, як 

вид спорту. Провести змагання з тенісу. 

Квітень – 

травень 



13.  Дні футболу в НаУОА Провести бесіди в академічних групах про  футбол, 

як вид спорту. Провести змагання  

з футболу та турнір серед дівчат з міні-футболу 

Квітень – 

червень 

14.  Проведення спортивного 

свята “Рекреація”. 

Розробити і затвердити план-сценарій спортивного 

свята “Рекреація”.  

Червень 

 

 

 

завідувач кафедри  

фізичного виховання                                    Г.В.Стадніков 
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