
План роботи викладачів 

 кафедри здоров'я та фізичної рекреації  

на період карантину з 13.03. по 20.03. 2020 р. 
13.03.20 р.  

Ярмак О.М. Аналіз науково-методичної літератури та документальних  матеріалів для написання статті у фахове 
видання. Тема статті: »Факторна структура фізичного стану дівчат 18-19 років в процесі фізичного виховання». 

Колосовська В.В. 1) Написання статті в газету «Університет», «Спортивні події БНАУ»; 2) складання комплексів 
дистанційного навчання. 

Кириченко В.М. Робота над програмою дистанційного навчання для студентів ФВМ. 

Максимченко В.І. Робота над програмою дистанційного навчання для студентів факультету права та лінгвістики. 

Трофіменко В.О. Робота з навчальною документацією. 

 

16.03.20 р.  

Ярмак О.М. Опрацювання результатів  дослідження фізичного стану дівчат 18-19 років. 

Колосовська В.В. 1) Оновлення інформації щодо спортивних досягнень ( стенд центральний корпус); 2) Складання 
комплексів занять для дистанційного навчання. 

Кириченко В.М.  Робота над програмою дистанційного навчання для студентів ФВМ та екологічного факультету. 

Максимченко В.І. Робота над програмою дистанційного навчання для студентів економічного факультету. 



Трофіменко В.О. Аналіз наукових, методичних матеріалів для складання практичних рекомендацій з організації 
самостійних занять з волейболу в поза навчальний  час. 

 

17.03.20 р. 

 Ярмак О.М. 1) Робота з навчальною документацією; 2) Створення бази даних в ХL для статистичного опрацювання  
результатів  дослідження. 

Колосовська В.В. Розміщення фото на  сайті університету щодо спортивних досягнень. 

Кириченко В.М.  Робота над навчальною документацією. Перегляд та корегування навчальної програми для 
екологічного факультету в зв’язку з виробничою необхідністю. 

 Максимченко В.І. Оновлення  тем лекцій та бесід з виховної та фізкультурно-оздоровчої роботи студентів за місцем 
проживанням.  

Трофіменко В.О. Складання  теоретичних рекомендацій для студентів за планом індивідуальних, дистанційних занять 
(по волейболу). 

 

18.03.20 р.  

Ярмак О.М. 1) Робота з навчальною документацією; 2) Написання статті у фахове видання: а) аналіз останніх 
досліджень і публікацій; б) результати досліджень, висновки, дискусія. 

Колосовська В.В. 1) Аналіз  літературних джерел для написання статті у фахове видання; 2) Складання комплексів 
занять для дистанційного навчання. 

Кириченко В.М. Перегляд та обзір науково-методичної літератури для написання методичної розробки. 



Максимченко В.І. Корегування  планів спортивно-масової  на друге півріччя для студентів економічного факультету та 
факультету права та лінгвістики. 

Трофіменко В.О. Аналіз літературних та документальних матеріалів, в яких представлені сучасні підходи в організації 
та проведенні тренувальних занять зі студентами в поза навчальний час. 

19.03.20 р.  

Ярмак О.М. 1) Робота з навчальною документацією; 2) Написання програми занять із засобами баскетболу для 
студентської молоді у поза навчальний  час (для системи  МUDL). 

Колосовська В.В. 1) Аналіз  літературних джерел для написання статті у фахове видання; 2) Складання комплексів 
занять для дистанційного навчання. 

Кириченко В.М.  Корегування  планів спортивно-масової  на друге півріччя для студентів ФВМ та екологічного 
факультету. 

Максимченко В.І.  Перегляд та обзір науково-методичної літератури для написання методичної розробки. 

 

Трофіменко В.О. Здійснення теоретичного аналізу для визначення стану розкриття проблеми впровадження засобів 
волейболу в рекреаційну  діяльність студентської молоді. 

 

20.03.20 р.  

Ярмак О.М. Робота з  матеріалами для створення теоретичних і практичних рекомендацій  з організації та проведення 
спортивних ігор в поза навчальний час.  



Колосовська В.В. 1) Аналіз  літературних джерел для написання статті у фахове видання; 2) Складання комплексів 
занять для дистанційного навчання. 

Кириченко В.М. Оновлення  тем лекцій та бесід з виховної та фізкультурно-оздоровчої роботи студентів за місцем 
проживанням. 

Максимченко В.І.  Робота над навчальною документацією. Перегляд та корегування навчальної програми для 
економічного факультету зв’язку з виробничою необхідністю. 

 Трофіменко В.О. 1) Робота з навчальною документацією; 2) Узагальнення теоретичного матеріалу, систематизація 
отриманих даних для обґрунтування методичних рекомендацій, використання засобів волейболу в поза навчальний час. 

 

                 Завідувач кафедри здоров'я  та фізичної рекреації                                                                     О.К. Дудник 

 

 

 

 

 


