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Фізичне виховання у закладі вищої освіти є невід’ємною частиною 

формування загальної та професійної культури особистості сучасного 

фахівця, системи гуманістичного виховання студентів. Як навчальна 

дисципліна, обов’язкова для всіх спеціальностей, воно є також засобом 

формування всебічно розвиненої особистості, оптимізації фізичного і 

фізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки. 

У ЛНАУ на належному рівні організовано спортивну-масову роботу та 

виховання сильної духом і фізично здорової студентської молоді. Велику 

роль у цьому процесі відіграє робота кафедри фізичного виховання. 

Навчальний процес з фізичного виховання студентів університету 

здійснюють 7 викладачів кафедри, які проводять систематичні практичні 

заняття зі студентами 1-2 курсів, та 6 тренерів-викладачів, які ведуть секційну 

та фізкультурно-оздоровчу роботу серед студентської молоді з обраних видів 

спорту. 

 

Основні завдання кафедри фізичного виховання:  

 Професійно-прикладна фізична підготовка студентів всіх спеціальностей 

університету; 

 Профілактика та запобігання професійним захворюванням студентів у їх 

майбутній професійній діяльності; 

 Розвиток та вдосконалення професійно-прикладних якостей студентів 

факультетів; 

 Гартування студентів в умовах перепаду температурних режимів 

середовища; 

 Формування збірних команд університету з видів спорту для участі в 

спортивних змаганнях різних рангів (обласних, всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях); 

 Створення відповідної матеріально-технічної бази для забезпечення 

навчально-тренувального процесу з фізичного виховання та залучення 

студентів до здорового способу життя; 

 Матеріально-технічне забезпечення провідних студентів університету з 

обраного виду спорту; 

 Використання коригувальної гімнастики, оздоровчого бігу для 

гармонійного фізичного розвитку особистості студента; 



 Надавати методичні рекомендації студентам на основі проведення 

викладачами кафедри фізичного виховання експериментальних науково-

практичних досліджень; 

 На основі проведення науково-практичних та експериментальних 

досліджень опубліковувати наукові статті, видавати методичні 

рекомендації; 

 Щорічне оновлення та матеріально-технічне забезпечення навчально-

спортивної бази. 

 

 

 

План заходів щодо реалізації Стратегії розвитку кафедри фізичного 

виховання на 2020–2025 роки 

 

№ п/п Зміст заходу 
Відповідальний 

за виконання 

Етапи 

виконання 

Підвищення якості освітнього процесу 

1 

Оновлення програми вивчення 

дисципліни «Фізичне виховання» на 

основі наукових досягнень з 

урахуванням побажань та зауважень 

Викладачі 

кафедри 

 

2020–2025 рр. 

2 

Оновлення робочих програм вивчення 

дисциплін кафедри фізичного 

виховання з видів спорту (волейбол, 

футбол, баскетбол, важка атлетика, 

армспорт, туризм, вільна боротьба, 

дзюдо) з врахуванням вимог, побажань 

та зауважень 

Викладачі 

кафедри 

 

 

2020–2025 рр. 

3 

Методичні рекомендації для студентів 

ЛНАУ всіх напрямів підготовки з 

дисципліни «Фізичне виховання»  

Зав. кафедри 

І.В. Вовк,  

викладачі 

кафедри 

 

2020–2025 рр. 

 

 

4 

Активізація роботи науково-

педагогічних працівників кафедри з 

розробки конспектів лекцій, 

методичного забезпечення самостійної 

підготовки студентів 

Зав. кафедри 

І.В. Вовк, 

викладачі 

кафедри  

2020–2025 рр. 



5 
Підготовка студентів до участі в 

змаганнях з видів спорту 

Викладачі 

кафедри  
2020–2025 рр. 

6 

Забезпечення контролю за станом 

фізичної підготовленості та здоров’я 

студентів у формі заліку з дисципліни 

«Фізичне виховання», а також 

щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості студентської молоді 

України 

  

Розвиток науково-інноваційної діяльності 

7 

Продовження роботи над 

кафедральною тематикою 

«Удосконалення форм та методів 

організації фізичного виховання і 

спортивного тренування студентів 

ЛНАУ з видів спорту»  

 

Викладачі 

кафедри 

2020–2025 рр. 

8 

Готувати до друку та публікувати 

наукові статті за результатами 

проведених досліджень 

 

Викладачі 

кафедри 

2020–2025 рр. 

9 

За підсумками проведених наукових 

досліджень складати щорічні звіти про 

науково-дослідну роботу на кафедрі 

 

Зав. кафедри 

2020–2025 рр. 

10 

Керувати науково-дослідною роботою 

студентів, готувати наукові розробки 

студентів на конкурси, доповіді на 

студентських конференціях 

 

Викладачі 

кафедри 

2020–2025 рр. 

Підвищення кадрового потенціалу 

11 

Організація стажування та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних 

працівників кафедри 

Зав. кафедри 

І.В. Вовк, 

викладачі 

кафедри. 

2020–2025 рр. 

12 

Делегування співробітників для участі 

в міжнародних конференціях, 

семінарах, змаганнях 

Зав. кафедри 

І.В. Вовк, 

викладачі 

кафедри 

2020–2025 рр. 

Поглиблення інтернаціоналізації діяльності 

13 
За підтримки університету розвивати 

зв’язки із ЗВО Європи 

Зав. кафедри 2020–2025 рр. 



14 

Налагодити зв’язки з аграрними ЗВО 

Білорусі, Польщі, Німеччини та інших 

держав 

Зав. кафедри 2020–2025 рр. 

15 
Систематично слідкувати за 

інформацією про інноваційні проєкти 

Зав. кафедри 2020–2025 рр. 

16 
Участь у міжнародних наукових 

конференціях 

Всі викладачі 

кафедри 

2020–2025 рр. 

Розвиток студентського самоврядування та покращення виховної 

роботи зі студентами 

17 

Збереження та примноження 

моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства 

Викладачі 

кафедри  
2020–2025 рр. 

Поліпшення матеріально-технічної бази 

18 
Придбати комп’ютери, ксерокс, 

принтер для потреб кафедри  

Зав. кафедри 2021 р. 

19 

Придбати спортивний інвентар: сітки, 

м’ячі (волейбольні, футбольні, 

баскетбольні), скакалки, ракетки, 

бадмінтонні волани, бадмінтонні 

ракетки, сітки, теніс настільний, 

спортивну форму (футбол, волейбол, 

гандбол, баскетбол) 

Зав. кафедри 2020–2025 рр. 

20 
Зробити ремонт тренажерів, 

атлетичного залу 

Зав. кафедри 2020 р. 

21 

Зробити поточні ремонти спортивних 

залів (тренажерний зал, зал важкої 

атлетики, зал боротьби, зал головного 

корпусу) 

Зав. кафедри 2020–2023 рр. 

22 

Будівництво багатофункціональних 

майданчиків зі штучним покриттям, 

спортивного комплексу студентського 

містечка  

Зав. кафедри 2020–2025 рр. 

23 
Замінити легкоатлетичну доріжку 

стадіону ЛНАУ 

Зав. кафедри 2020–2025 рр. 

24 
Забезпечити медикаментами медичний 

пункт 

Зав. кафедри 2021 р. 

 


