
ЗВІТ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2019-2020 н.р. 
 

ЗВІТ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ  ЗА 2019-2020 н.р. (І семестр) 

  

Вересень 

31.08.19 Урочисті збори першокурсників. Церемонія посвяти  в студенти 

ПНПУ імені В.Г. Короленка – палац дозвілля «Листопад» 

02.09.18. Відкрита лекція на тему «Україна – суверенна демократична 

держава» 

03.09.19. Планування виховної роботи в академічних групах І-х курсів. 

Обговорення завдань з виховної роботи на засіданнях кафедр факультету 

04.09.19 Акція «Тебе вітає короленківська родина» – залучення студентів до 

колективів художньої самодіяльності, університетських команд та секцій з 

різних видів спорту. 

09.09.19. Проведення знайомства І курсу з діяльністю та членами 

студентської ради факультету фізичного виховання. 

10.09 – 14.09.19. Взяли участь у змаганнях з пляжного волейболу(чоловіки) 

ХIV Універсіаді Полтавщини закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації 

– ІІ місце. 

10.09.19. Відвідування музейної кімнати Олімпійського руху на Полтавщині                        

О.Д. Бутовського (ФВ-11,ФВ-12, ФВ-13, ФВ-14). 

11.09.19 Спортивне свято з нагоди Дня фізичної культури і спорту.. 

12.09.19. Відвідування зі студентами І курсу музею футбольного клубу 

«Ворскла» (ФК-14,ФК-15, ФК-16). 

12.09 -13.09.19 Участь у заході «Полтава – територія здоров’я». 

14.09.19 Участь у Міжнародному проекті «Місто професій». 

18.09.19. Проведення спортивних естафет зі студентами І курсу університету 

19.09.19 Проведення руханки до Міжнародного дня студентського спорту для 

студентів факультету фізичного виховання. 

23.09 – 01.10.19 Відбулася ХІV Універсіада Полтавщини закладів вищої 

освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації  з футболу, де команда вузу посіла перше 

місце. 

23.09.19. Участь у Міському параді  «Полтава-вишивана». 

24.09.19. Залучення студентів до спортивних секцій університету, художніх 

колективів. 

25.09.19 Проведення туристичного зльоту зі студентами факультету 

фізичного виховання. 

 

 

Жовтень 

03. 10.19 Привітання студентською радою факультету  викладачів з Днем 

працівника освіти. 



05.10-06.10.19 Участь у Всеукраїнській військово-спортивній  грі «Заграва» 

для студентської молоді. 

08.10.19 Відбувся виховний захід «Наркотики і молодь ХХІ століття» для 

студентів І та ІІ курсів факультету фізичного виховання. 

08.10-11.10.19 Змагання з мініфутболу в обласній спартакіаді «Спорт для всіх 

у кожному гуртожитку» серед студентських команд  – команда ПНПУ посіла 

ІІ місце.  

10-11.10.19. Участь у проведенні майстер-класу з виготовлення ляльок-

мотанок для дітей з дитячого протитуберкульозного диспансеру (студентська 

рада факультету) 

10.10.19 Факультет фізичного виховання зайняв ІІ місце  у легкоатлетичній 

естафеті на призи газети «Полтавський вісник». 

17.10.19 Легкоатлетичний осінній крос «Золота осінь» присвяченому Дню 

Українського Козацтва та Дню захисника України – І місце 

17.10 -24.10.19 Турнір з мініфутболу серед студентської молоді м. Полтава. 

21.10.19. Квест факультету фізичного виховання зі студентами І курсу.  

24.10.19. Участь факультету фізичного виховання у волонтерському заході 

«Екологічна акція» по збору поліетиленових пакетів. 

28.10.19 Превентивна лекція до Європейського дня боротьби з торгівлею 

людьми.  

31.10.19 Проведення волонтерським сектором факультету фізичного 

виховання благодійного ярмарку на підтримку Охріцького Ярослава. 

31.10.19 Огляд художньої творчості першокурсників факультету фізичного 

виховання   «Студентський дебют». 

 

Листопад 

05.10 - 08.11.19 Чоловіча студентська команда університету з волейболу –  

призер ХIV Універсіади Полтавщини серед закладів вищої освіти ІІІ – ІV 

рівнів акредитації. 

11.11-15.11.19 Кубок України з плавання, де Касьян Богдан встановив новий 

рекорд України на дистанції 50 м на спині.  

12.11-15.11.19 Проведення турніру з міні-футболу серед студентів 

факультету фізичного виховання присвяченому Дню студента. 

13.11.19 Проведення турніру з настільного тенісу серед студентів І курсу до 

Дня студента. 

15.11.19. Участь в обласному фестивалі «Єдина студентська родина». 

16.11.19. Взяли участь у проведенні Дня відкритих дверей ПНПУ імені      

В.Г. Короленка. 

24.11.19 «Акція добра» на факультеті фізичного виховання. 

25.11.19 Взяли участь у концертній програмі «Таланти першокурсників –  

університету».  

27.11.19 Участь студентської ради у проведенні рухливих ігор для дітей з 

дитячого протитуберкульозного диспансеру. 

29.11.19 Організація мультимедійної лекції від «Світла надії» присвяченої       

«Профілактиці Віл-інфекції серед студентської молоді» 



 

Грудень 

 03.12-06.12.19 Участь студентів факультету фізичного виховання у ХIV 

Універсіаді Полтавщини серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 

з шахів, де команда посіла ІІІ загальнокомандне місце. 

 05.12.19 Взяли участь у конкурсі патріотичної пісні «З любов’ю до тебе, моя 

Батьківщина». 

11.12.19 Проведення студентською радою на факультету селфі-акції «Котики 

проти насильства» 

12.12.19 Участь у проведенні майстер класу з виготовлення новорічних 

прикрас для дітей з дитячого протитуберкульозного диспансеру. 

13.12.19. Взяли участь у форсайт форумі «Молодь в розвитку місцевої 

громади» 

13.12.19. Участь студентів факультету у тренінгу для вчителів фізичної 

культури в рамках проекту «JuniorZ – спортивний рух Олександра Педана». 

17.12.19 Участь у проведенні рухливих ігор та руханок для дітей з дитячого 

протитуберкульозного диспансеру. 

19.12.19. Взяти участь у святковій виставі «Іде до дітей Святий Миколай». 

19.12 - 27.12.19 Новорічне оформлення факультету фізичного виховання та 

привітання викладачів факультету з новорічними святами. 

 

 

     ЗВІТ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 2019-2020 н.р. (ІІ СЕМЕСТР) 

 

Січень 

14.01.20. Святкове привітання декана Хоменка П.В. на факультеті фізичного 

виховання 

15.01.20.  Випуск магістрів на факультеті фізичного виховання. Святкове 

вручення дипломів магістрів. 

21.01.-24.01.20 Робота по забезпеченню дотримання чистоти в кімнатах 

гуртожитку. 

 

Лютий 

18.02– 21.02.20. спартакіада «Бадьорість і здоров’я». проведення змагань з 

волейболу, футзалу, настільного тенісу та більярду серед професорсько-

викладацького складу 

19.02.20. Проведення руханки на факультеті фізичного виховання. 

20.02.20 Взяли участь у проведенні конкурсу-огляду патріотичної пісні «З 

любов’ю до тебе, моя Батьківщино», де студентка факультету отримала 

диплом ІІІ ступеню.  

24.02.20. Участь у благодійній акції до свята Масляної та організація ярмарки 

на підтримку студента факультету фізичного виховання Сватковського 

Олександра.  

26.02.20 Обговорення питань про підсумки в виховної роботи зі студентами 

факультету у І семестрі та завдання з виховання студентів у ІІ семестрі. 



28.02. 20. Команда університету взяла участь у XV Універсіаді Полтавщини з 

настільного тенісу та посіла ІІІ місце.  

29.02.20. День відкритих дверей в ПНПУ імені В.Г. Короленка. 

 

Березень 

04.03.20 Взяли участь у проведенні концертної програми до Міжнародного 

жіночого дня.  

05.03.20 Організована на факультеті вітальна програма викладачів до                    

8 Березня  

05.03. – 06.03.20 Кубок студентського самоврядування з міні-футболу серед 

факультетів університету, фінальна гра з професорсько-викладацьким 

складом університету. 

10.03. – 11.03.20 Пропаганда здорового способу життя шляхом читання 

лекцій, проведення індивідуальних бесід зі студентами, які проживають в 

гуртожитку. 

13.03.20 Організація онлайн-зустрічі в Zoom зі студентською радою 

факультету «Правила поведінки студентів факультету під час карантину».  

24.03.-27.03.2020 Організація флешмобу «Проведення ранкової гімнастики 

від кращих спортсменів факультету». 

Квітень 

01.04. – 03.04. 20 Проведення онлайн зустрічей кураторами груп факультету 

фізичного виховання «Правила поведінки під час карантину».  

05.04.19 Організована для студентів І курсу онлайн зустріч «Fit Curves – 

шлях до гармонії і краси» фітнес-тренування з кращими фітнес тренерами     

м. Полтави. 

13.04 – 17.04. 20 Проведення виховних годин кураторами груп «Активізація  

дистанційної роботи студентів в Сlassroom”. 

20.04. – 24.04.20 Тиждень факультету фізичного виховання під час 

карантину. Проведення всеукраїнської конференції, огляд наукової 

літератури та проведення фітнес тренувань з кращими спортсменами 

факультету.  

 

Травень 

04.05-08.05.20 Проведення онлайн зустрічей з кураторами груп «Руховий 

режим студента факультету фізичного виховання».  

15.05.20 Організація онлайн-конференції в Zoom зі спортсменами факультету 

«Європа спортивна очима студентів факультету фізичного виховання» 

16.05.20. Святкування Дня Європи.  

17.05.19. Долучилися до святкування Дня науки в ПНПУ.  

21.05.20. Долучилися до святкування Всеукраїнського Дня вишиванки  та 

стали  учасниками флешмобу «ПНПУ_орнамент_нації».  

27.05.20 Проведення онлайн зустрічі зі студентами факультету « Підготовка 

до дистанційної сесії в умовах карантину». 

Червень 

01.06.20 Взяти участь у Міжнародному дні захисту дітей. 



08.06.20 Взяти участь у проведенні Ректорського балу 2020 «Молодь та 

освітній олімп». Підготувати портфоліо для нагородження кращих студентів 

бакалаврів та магістрантів факультету.  

08-09.06.20 Взяти участь у проведенні Свята галушки. 

16.06.20 Організувати День відкритих дверей на факультеті у форматі 

онлайн-зустрічі та підготувати відеоролик про набір абітурієнтів 2020, про 

особливості вступу, навчально-виховної діяльності та спортивного життя на 

факультеті фізичного виховання. 

29.06.20  Урочисте онлайн привітання бакалаврів та видача дипломів.  

 

 

Звіт з виховної роботи затверджено на засіданні ради факультету 

фізичного виховання від 25.06 2020 р. протокол №11.  

 

 

 

 

 

 

 


