
Рішення Вченої ради Дніпропетровського державного 
інституту фізичної культури і спорту (ДДІФКіС) у 2016 році. 

 
27 січня 2016 року відбулося засідання Вченої ради ДДІФКіС.  

1.  Вченою радою ДДІФКіС розглянуто питання: «Результати зимової 
екзаменаційної сесії на факультеті заочного навчання» – доповідач  
декан факультету заочного навчання, доц. Лисенко С.О. 
Прийнято рішення: вважати стан складання зимової екзаменаційної 
сесії «задовільним», обговорити рішення на раді факультету заочного 
навчання, засіданнях кафедр інституту. Проаналізувати причини 
несвоєчасної здачі сесії, розробити заходи, щодо покращення якості 
навчального процесу на факультеті заочного навчання на підставі 
підсумків зимової екзаменаційної сесії 2015/2016 н.р. 

2. Вченою радою ДДІФКіС розглянуто питання: «Про підсумки 
науково-дослідної роботи інституту за 2015 рік і затвердження плану 
на 2016 рік» – доповідач  проректор з НД, професор Москаленко Н.В. 
Прийнято рішення: з метою удосконалення науково-дослідної 
роботи підготувати проекти наукових досліджень і розробок, які 
виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету до участі 
у конкурсному відборі Міністерства освіти і науки України; 
збільшити кількість раціоналізаторських пропозицій, наукових 
розробок, які підтверджені актами впровадження та мають високий 
економічний і соціальний ефект. 

24 лютого 2016 року відбулося засідання Вченої ради ДДІФКіС.  
1. Вченою радою ДДІФКіС розглянуто звіт: «Про роботу Ради молодих 

вчених» – доповідач  голова Ради молодих вчених, доцент  
Степаненко Д.І. 
Прийнято рішення: з метою поліпшення роботи Ради молодих 
вчених активізувати участь молодих вчених ДДІФКіС у конкурсах 
молодих науковців; підтримувати і посилювати взаємозв’язки між 
кафедрами, аспірантурою та Радою молодих  вчених з метою 
консолідації зусиль щодо підвищення підготовки молодих науковців 
ДДІФКіС. 

2. Вченою радою ДДІФКіС розглянуто питання: «Підсумки зимової 
екзаменаційної сесії на факультетах «Олімпійського та професійного 
спорту» (ОПС) та «Фізичного виховання» (ФВ)» – доповідачі  декан 
факультету ОПС, доцент Долбишева Н.Г., декан факультету ФВ, 
доцент Соловей О.М. 
Прийнято рішення: вважати успішність та якість на факультетах 
денної форми навчання на достатньому рівні; обговорити на 
засіданнях Рад факультетів, кафедрах, академічних групах підсумки 



зимової екзаменаційної сесії; проаналізувати ефективність роботи 
науково-педагогічних працівників, кураторів академічних груп з 
організації, проведення та оформлення документів зимової сесії та 
дати оцінку їх діяльності за осінній семестр2015/2016 н.р.  

30 березня 2016 року відбулося засідання Вченої ради ДДІФКіС.  
1. Вченою радою ДДІФКіС розглянуто питання: «Про підсумки 

організаційно-тренерської, тренерської та практики стажування 
студентів 4-го та 5-го курсів денної форми навчання в системі вищих 
навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації за 2015/2016 н.р.» 
– доповідач  доцент Яримбаш К.С. 
Прийнято рішення: деканатами та кафедрами проводити 
організаційно-методичну роботу для успішного проведення 
практики; відповідальним за практику для ефективності організації 
та проведення практики необхідно здійснювати пошук баз практик 
відповідно до сучасних вимог.  

2. Вченою радою ДДІФКіС розглянуто питання: «Підсумки клінічної 
практики студентів денного навчання у 2015/2016 н.р.» – доповідач 
зав.каф. фізичної реабілітації, професор Майкова Т.В. 
Прийнято рішення: визначити результати проходження клінічної 
практики з фізичної реабілітації задовільними; враховуючи зміну 
галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» на галузь 
знань «Охорона здоров’я» переробити навчальні програми з клінічної 
практики для ОКР «Бакалавр» та практики-стажування ОКР 
«Магістр» згідно нових вимог МОН України. 

3. Вченою радою ДДІФКіС розглянуто питання: «Про підсумки 
проходження педагогічної практики в вищих навчальних закладах 
студентами 5 курсу денної форми навчання ОКР «Спеціаліст», 
«Магістр» в І семестрі 2015/2016 н.р.» – доповідач старший викладач 
Кошелева О.О.  
Прийнято рішення: кафедрі теорії і методики фізичного виховання 
на основі порівняльного аналізу ефективності організації фізичного 
виховання в ВНЗ м. Дніпропетровська визначати об’єкти практик 
відповідно до сучасних вимог проведення навчально-виховного 
процесу, фізкультурно-оздоровчої роботи та спортивно-масової 
роботи; кафедрі теорії і методики фізичного виховання розробити 
методичні рекомендації «Впровадження сучасних фізкультурно-
оздоровчих технологій в систему фізичного виховання студентів», 
«Організація навчально-дослідної роботи студентів на педагогічній 
практиці в ВНЗ». 
Вченою радою ДДІФКіС розглянуто питання: «Про організацію 
навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи на 
кафедрі соціально-гуманітарних наук за 2013/2014, 2014/2015, 



2015/2016 навчальні роки» – доповідач зав.каф. соціально-
гуманітарних наук, доцент Корогод Л.П. 
Прийнято рішення: роботу кафедри соціально-гуманітарних наук 
вважати задовільною; з метою поліпшення якості навчально-
методичної, науково-дослідної, виховної роботи у робочих 
програмах навчальних дисциплін відкоригувати систему бального 
оцінювання та критеріїв, за якими формується підсумкова рейтингова 
оцінка; включити до списків рекомендованої літератури робочих 
програм навчальних дисциплін навчальні і навчально-методичні 
видання науково-педагогічного складу кафедри. 

27 квітня 2016 року відбулося засідання Вченої ради ДДІФКіС. 
1. Вченою радою ДДІФКіС розглянуто питання: «Про організацію 

навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи на 
кафедрі іноземних мов за 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 навчальні 
роки» – доповідач зав.каф. іноземних мов доцент Коваленко Н.Л. 
Прийнято рішення: роботу кафедри іноземних мов вважати 
задовільною; посилити роботу над відображенням навчально-
методичної та науково-дослідної роботи НПП кафедри в публікаціях 
у наукометричних виданнях.  

2. Вченою радою ДДІФКіС розглянуто питання: «Підсумки клінічної 
практики студентів заочної форми навчання у 2015/2016 навчальному 
році» – доповідач зав.каф. фізичної реабілітації, професор Майкова 
Т.В. 
Прийнято рішення: визначити результати проходження клінічної 
практики з фізичної реабілітації задовільними; педагогічному 
колективу кафедри переробити методичні рекомендації до клінічної 
практики ОКР «Бакалавр» та «Спеціаліст», враховуючи зміну галузі 
знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» на галузь знань 
«Охорона здоров’я» переробити навчальні програми з клінічної 
практики для ОКР «Бакалавр» та «Спеціаліст» згідно нових вимог 
МОН України. 

3. Вченою радою ДДІФКіС розглянуто питання: «Про підсумки 
організаційно-тренерської практики 5-го курсу факультету заочного 
навчання в системі вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів 
акредитації за 2015/2016 навчальний рік» – доповідач  старший 
викладач Нестеренко Н.А. 
Прийнято рішення: визначити результати проходження практики 
задовільними; випускаючим кафедрам здійснювати пошук баз 
практик відповідно до сучасних вимог організації навчально-
виховної, фізкультурно-оздоровчої і спортивної в навчальних 
закладах та спортивних організаціях.  



4. Вченою радою ДДІФКіС розглянуто питання: «Про підсумки 
педагогічної практики студентів 6 курсу факультету заочного 
навчання в системі вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів 
акредитації за 2015/2016 навчальний рік» – доповідач старший 
викладач Кошелева О.О. 
Прийнято рішення: кафедрі теорії і методики фізичного виховання 
рекомендувати студентам заочної форми навчання об’єкти практик, 
які відповідають сучасним вимогам організації навчально-виховного 
процесу в системі вищих навчальних закладів; кафедрі теорії і 
методики фізичного виховання розробити методичні рекомендації 
«Впровадження сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій в 
систему фізичного виховання студентів», «Організація навчально-
дослідної роботи студентів на педагогічній практиці в ВНЗ». 

25 травня 2016 року відбулося засідання Вченої ради ДДІФКіС.  
1.  Вченою радою ДДІФКіС розглянуто питання: «Підсумки 

проходження педагогічної практики студентами денної та заочної 
форм навчання (ОКР «Бакалавр») у 2015/2016 н.р.» – доповідач  
старший викладач  Анастасьєва З.В. 

Прийнято рішення: визначити результати проходження практики 
«задовільними». 
З метою підвищення якості педагогічної практики Вчена рада 
постановляє: визначати об’єкти практик відповідно до сучасних 
вимог проведення навчально-виховного процесу та організації 
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи на 2016/2017 
н.р.; розробити програму педагогічної практики за профілем «фітнес-
тренера» для студентів напряму підготовки «Здоров’я людини»; 
обновити навчально-методичне забезпечення педагогічної практики 
студентів з урахуванням нових варіативних модулів навчальної 
програми з предмету «Фізична культура» в загальноосвітній школі; 
посилити контроль своєчасного виконання програми практики 
студентами-практикантами. 

2. Вченою радою ДДІФКіС розглянуто питання: «Про проведення 
виховної роботи серед студентів у 2015/2016 н.р.» – доповідач  декан 
факультету «Олімпійського та професійного спорту», доцент 
Долбишева Н.Г. 
Прийнято рішення: визначити результати виховної роботи 
«задовільними». 
З метою вдосконалення роботи виховної роботи в інституті Вчена 
рада постановляє: продовжувати виявлення серед студентів 
потенціальних лідерів, організаторів для роботи в органах 
студентського самоврядування; НПП кафедр застосовувати нові 
форми і методи організації виховної роботи; кураторам академічних 



груп, НПП кафедр виявляти причини порушень навчально-виховної 
дисципліни окремих студентів, застосовувати міри щодо їх усунення 
та проводити просвітницькі заходи, які спрямовані на формування 
свідомості у студентів до виконання своїх обов’язків;  підтримувати 
зв'язок із батьками студентів, які не виконують свої функціональні 
обов’язки та порушують навчально-трудову дисципліну; НПП 
кафедр та Комітету у справах сім’ї та молоді інституту продовжувати 
підвищення рівня якості виховної роботи серед студентської молоді. 

28 вересня 2016 року відбулося засідання Вченої ради ДДІФКіС.  
Заслухавши та обговоривши доповіді деканів про підсумки літньої 
екзаменаційної сесії факультетів денної та заочної форм навчання, 
Вчена рада інституту відмічає, що літня екзаменаційна сесія 
проведена у відповідності з графіком навчального плану на 
2015/2016 навчальний рік. Плани факультетів та кафедр з підготовки 
до сесії виконані в повному обсязі, проведена робота зі студентами 
для успішної здачі літньої екзаменаційної сесії. 
Прийнято рішення: 
1. Підсумки літньої екзаменаційної сесії 2015/2016 навчального року 
обговорити на засіданнях Рад факультетів, кафедрах, в академічних 
групах. 

Відповідальні: декани факультетів, зав. 
кафедрами, куратори академічних груп. 
Термін: до 14.10.2016 р. 

2. Проаналізувати ефективність роботи науково-педагогічних 
працівників, кураторів академічних груп з організації, проведення та 
оформлення документів літньої екзаменаційної сесії та дати оцінку їх 
діяльності за весняний семестр 2015/2016 навчального року. 

Відповідальні: декани, зав. кафедрами, 
куратори академічних груп 
Термін: до 20.10.2016 р. 

3. Кураторам академічних груп проаналізувати причини низької 
навчальної дисципліни окремих студентів та підготувати заходи з 
усунення недоліків.   

Відповідальні: зав. кафедрами, куратори 
академічних груп 
Термін: протягом поточного семестру 
2016/2017 н.р.  

4. Проводити поточний контроль успішності студентів І-V курсів, 
щодо виконання навчального плану. 

Відповідальні: навчальний відділ, 
декани, зав. кафедрами, куратори 
академічних груп 



Термін: протягом семестру. 
5. Продовжувати удосконалення форм та методів виховання щодо 
підвищення ефективності навчального процесу та якості самостійної 
роботи студентів.  

Відповідальні: декани, зав. кафедрами, 
НПП, науково-методична рада, зав. 
лабораторією ОТ 
Термін: постійно 

6. Постійно підтримувати тісний зв'язок з батьками студентів, які 
мають низький рівень навчально-трудової дисципліни. 

Відповідальні: декани, зав. кафедрами, 
куратори академічних груп 
Термін: протягом 2016/2017н.р. 

26 жовтня 2016 року відбулося засідання Вченої ради ДДІФКіС.  
Заслухавши та обговоривши доповідь голови КССМ інституту про 
роботу Комітету у справах сім’ї та молоді щодо підвищення рівня 
самоврядування, Вчена рада відмічає, що комітет здійснює свою 
роботу  в тісній взаємодії з Вченою радою, Ректоратом та 
студентським профспілковим комітетом. Студентське 
самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів. 
Налагоджені та підтримуються зв’язки комітету самоврядування 
інституту з ведучими організаціями молодіжної політики в місті, 
області  та Україні. 
Прийнято рішення: 
1. Забезпечувати захист прав та інтересів студентів та виконання 
студентами своїх обов'язків. 

Відповідальний: Комітет КССМ, 
Адміністрація. 
Термін: постійно. 

2. Сприяти навчальній, науковій та творчій діяльності студентів . 
Відповідальний: Комітет КССМ. 
Деканати. 
Термін: постійно. 
 

3. Формувати у студентів національно-патріотичних почуттів, 
високих моральних якостей. 

Відповідальний: Комітет КССМ. 
Адміністрація. 
Термін: постійно. 

4. Забезпечувати співробітництво з органами студентського 
самоврядування вищих навчальних закладів та молодіжними 
організаціями Дніпра та України. 



Відповідальний: Голова КССМ. 
Термін: постійно. 

 
 

 
 


