Рішення
Засідання вченої ради університету від 26.10.16
«Про стан роботи по кафедрі фізичного виховання»
Серед співробітників кафедри 1 доктор та 3 кандидати наук, 1 заслужений
робітник фізичної культури та спорту, 3 заслужених тренера України, 2
заслужених майстра спорту України, 3 майстра спорту України міжнародного
класу.
Стан навчально-виховної роботи. За звітній період навчальний процес
проводився згідно нормативним документам Міністерства освіти та науки
України, навчальних та робочих програм кафедри.
З 2015/2016 навчального року заняття з фізичного виховання були
переведені у розряд не обов’язкових. На всіх курсах заняття проводяться
факультативно згідно розкладу 2 години на тиждень.
У зв’язку з переходом на не обов’язкові заняття зменшився відсоток
студентів, які відвідують заняття з фізичного виховання. Відвідуваність занять
зменшилась з 60-70% до 30 %.
В спортивних залах гуртожитків зменшилась наповнюваність груп
оздоровчих клубів і секцій з різноманітних видів спорту. Загалом, у спортивних
секціях з 32 видів спорту займається 740 спортсменів.
Кафедра регулярно проводить відкриті турніри з боротьби самбо,
баскетболу, футболу, боксу та з інших видів спорту та спортивні свята «День
посвячення у студенти», «День ХАІ», «День Космонавтики», «День захисника
вітчизни».
Оздоровчо-фізкультурна та спортивно-масова робота проводиться в три
етапи: І - змагання серед груп, курсів, II - спартакіади на факультетах і в студ.

містечку, III - фінал спартакіади університету з 14 видів спорту.
В обласній Спартакіаді серед вищих навчальних закладів щорічно приймає
участь 30-35 команд з 20-25 видів спорту.
Спортсмени університету приймають участь у змаганнях різного рівня, до
складу яких входять чемпіонати світу та Європи. За 2016-2017 н.р. вони завоювали
19 медалей на міжнародних стартах.
Велику увагу викладачі кафедри приділяють роботі з абітурієнтами.
Кафедра склала 17 договорів про співробітництво в галузі освіти з ЗОНІ, ДЮСШ
та з федераціями з видів спорту.
На кафедрі проводяться дослідження рівня функціонального і фізичного
стану в період навчання в університеті. Вивчається адаптація студентів молодших
курсів до нових соціальних умов.
Підготовлені всі необхідні документи з організації навчально-виховної,
навчально-методичної та наукової роботи кафедри.
Разом з тим у роботі кафедри можна виявити певні недоліки:
- навчально-методичне

забезпеченням

кафедри

не

повною

мірою

забезпечує всі види спорту, за якими проводяться заняття зі студентами; зокрема
відсутні кафедральні методичні рекомендації та навчальні посібники з тхеквондо,
важкої атлетики, боксу та кікбоксінгу;
- відмічається досить низьке відвідування занять кафедри студентами;
- на кафедрі не проводиться захист дисертацій;
- у штатному розкладі кафедри існує певна диспропорція: кількість
співробітників кафедри вдвічі перебільшує кількість штатних одиниць;
- втрачено контроль з боку кафедри над навчально-лабораторною базою,
що негативно сказалося на ефективності її використання для проведення
оздоровчо-фізкультурної

й

спортивно-масової

роботи

зі

студентами

і

співробітниками;
- кафедра не розвиває спортивно-оздоровчу роботу зі співробітниками
університету.
З урахуванням викладеного вище Рада університету постановляє:
1. Вважати роботу кафедри фізичного виховання за звітний період

задовільною.
2. Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015р. №
1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної
підготовленості населення України», кафедрі фізичного виховання розробити
«Положення з підготовки й оцінки рівня фізичного розвитку та функціонального
стану студентів і співробітників «ХАІ».
Відповідальний: завідувач кафедри Дусенко Д.І.
Термін - до 31 грудня 2016 року.
3. Враховуючи, що заняття з фізичного виховання мають відновлювальне та
рекреаційне значення, і враховуючи, що студенти не відвідують заняття, якщо
немає форми поточного контролю, включити їх до розкладу обов’язкових
навчальних занять додатково до встановленого загального обсягу навчальних
годин в обсязі 4 годин на тиждень з включенням щорічного заліку на 1 -2 курсах та
2 години на тиждень на 3-4 курсах.
Відповідальний: завідувач кафедри Дусенко Д.І.,
проректор з НПР Павленко В.М.
Термін - до травня 2017 року.
4. Кафедрі фізичного виховання формувати навчальні групи з видів спорту
на всіх курсах з урахуванням побажань студентів.
Відповідальний: завідувач кафедри Дусенко Д.І.
Термін - постійно.

