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ЗВІТ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ  ЗА 2021-2022 н.р. (І семестр) 

  

Вересень 

31.08.21 Призначення кураторів академічних груп. 

31.08.21 Урочисті збори першокурсників. Церемонія посвяти  в студенти 

ПНПУ імені В.Г. Короленка – Спортивний зал факультету. 

01.09.21 Відкрита лекція кураторами груп на  «Першокурсників вітає 

короленківська родина». 

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

Обговорення завдань з виховної роботи на засіданнях кафедр факультету 

07.09.21 Проведення знайомства І курсу з діяльністю та членами 

студентської ради факультету фізичного виховання. 

09.09.21 Відвідування музейної кімнати Олімпійського руху на Полтавщині                        

О.Д. Бутовського (ФВ-11,ФВ-12, ФК-13, ФК-14, ФК-15). 

10.09.21 Спортивне свято з нагоди Дня фізичної культури і спорту. 

13.09.2021 Відвідування музею-садиби В.Г. Короленка зі студентами І курсу.   

14.09.21. Проведення спортивних естафет зі студентами І курсу університету 

15.09.21. Відвідування зі студентами І курсу музею футбольного клубу 

«Ворскла» (ФК-13,ФК-14). 

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

колективів художньої самодіяльності, університетських команд та секцій з 

різних видів спорту 

16.09.- 17.09. 21 Проведення зустрічей з міні-футболу для студентів І курсу 

факультету.  

17.09.21 Проведення руханки до Міжнародного дня студентського спорту для 

студентів факультету фізичного виховання 

18.09.2021. Взяли участь у фестивалі професій «Профіленд». Презентація 

факультету фізичного виховання.  

20.09.2021 Проведення змагань з настільного тенісу серед студентів І-ІІ 

курсів факультету.  

21.09.21. Залучення студентів до спортивних секцій факультету. 

22.09 – 24.09.21. Заходи з адаптації студентів І курсу до навчання в 

університеті: кураторські години «Самоорганізація студента в умовах 

навчання за кредитно-модульною системою навчання», «Здоровий спосіб 

життя , шкідливість паління» 

29.09.21 Проведення туристичного зльоту зі студентами факультету 

фізичного виховання. 

 

 

Жовтень 



01.10.2021. Привітання студентською радою факультету  викладачів з Днем 

працівника освіти. 

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

студентів І та ІІ курсів факультету фізичного виховання. 

06.10-08.10.21 Змагання з мініфутболу в обласній спартакіаді «Спорт для всіх 

у кожному гуртожитку» серед студентських команд  – команда ПНПУ посіла 

І місце.  

12-13.10.21. Участь у проведенні майстер-класу з виготовлення ляльок-

мотанок для дітей з дитячого протитуберкульозного диспансеру (студентська 

рада факультету). 

12-13.10.21. Спортивне свято на факультеті, відкриті лекції, зустрічі з 

відомими випускниками спортсменами факультету, присвячене Дню 

захисника України та Дню українського козацтва.  

14.10.21. Квест факультету фізичного виховання зі студентами І курсу.  

20.10.21 Превентивна лекція до Європейського дня боротьби з торгівлею 

людьми.  

21.10.21 Робоча нарада кураторів академічних груп з питання : «Про стан та 

завдання виховної роботи зі студентами у 2021-2022 н.р.».  

25.10.21 Проведення тематичної кураторської години: «Про внесення змін до 

Конституції України».  

28.10.21 Бесіди з мешканцями гуртожитку з питань естетичного оформлення 

кімнат. 

 

Листопад 

03.10 - 04.11.21 «Акція добра» на факультеті фізичного виховання. 

11.11-12.11.21 Проведення онлайн заходів до Всесвітнього дня молоді. 

12.11.21 Організація онлайн бесід, присвячених Міжнародному дню відмови 

від паління.  

16.11- 17.11.21 Проведення онлайн заходів  до Дня студента. 

18.11 – 19.11.21. Проведення онлайн заходів кураторами груп, присвячених 

Дню гідності та свободи.  

25.11 – 26.11.21 Кураторські години до Дня памяті жертв голодоморів. 

27.11.2021. Участь факультету у Дні відкритих дверей ПНПУ імені В.Г. 

Короленка.  

30.11.21 Організація гостьової онлайн-лекції «Міжнародний досвід 

спортивної підготовки боксерок високої кваліфікації» від лекторів: 

Президента європейської конфедерації боксу та віцепрезидента AIBA 

(всесвітня організація боксу) Франко Фальчинеллі та головного тренера 

збірної команди Ірландії з міного боксу Антія Заура.  

30.11.2021. Організації Zoom-конференції для абітурієнтів на факультеті 

фізичного виховання.  

 

Грудень 

 01.12.21 Відкриті онлайн-лекції за участю Червоного хреста, присвячені 

Дню боротьби зі Снідом.  



06.12.21 Привітання юнаків факультету з Днем збройних сил України. 

09.12.2021 Нон-стоп навчальними аудиторіями факультету фізичного 

виховання.  

14.12.21 Участь у проведенні майстер класу з виготовлення новорічних 

прикрас для дітей з дитячого протитуберкульозного диспансеру. 

15.12.21. Заходи з адаптації студентів І курсу до дистанційного навчання в 

умовах сесії. Бесіди на тему: «Самоорганізація студентів в умовах навчання 

за кредитнго-модульною системою». 

16.12.21. Взяли участь у благодійному ярмарку «Творимо добро разом»до 

Дня Святого Миколая. 

17.12.21. Участь студентів факультету у тренінгу для вчителів фізичної 

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

18.12.-19.12. 21. Студенти факультету взяли участь у Кубку Києва серед 

юнаків, юніорів та дорослих з черліденгу та посіли призові місця. 

20.12 - 27.12.21 Новорічне оформлення факультету фізичного виховання та 

привітання викладачів факультету з новорічними святами. 

 

 

                                                    ІІ СЕМЕСТР 

 

Січень 

. 

18.01.-21.01.22 Робота по забезпеченню дотримання чистоти в кімнатах 

гуртожитку. 

21.01.22 Виховні години до Дня Соборності України.  

 

Лютий 

02.02.22.  Випуск магістрів на факультеті фізичного виховання. Святкове 

вручення дипломів магістрів 

14.02.22. Святкове привітання з днем народження декана Хоменка П.В. на 

факультеті фізичного виховання. 

15.02.22. Проведення на факультеті семінару-практикуму “Фітбол-

гімнастика: техніка виконання, методика навчання”.  

16.02.22. Виховні години до Дня Героїв Небесної Сотні ( куратори груп). 

18.02.2022 Взяли участь у святі Єдності   флешмоб студентів ПНПУ імені 

В.Г. Короленка «Україна – єдина», що про проходив в онлайн-форматі 

(читання патріотичних віршів). 

19.02.2022. Взяли участь у Дні відкритих дверей у ПНПУ імені                    

В.Г. Короленка.  

21.02.2022 Організація та запис відеороліку “Освітній технопарк на 

факультеті фізичного виховання”.  

23.02.22 Обговорення питань про підсумки в виховної роботи зі студентами 

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

24.02.22 Пропаганда здорового способу життя шляхом читання відкритих 

лекцій кураторами академічних груп.  



25.02.22 - 29.02.2022 Постійна допомога викладачів та студентів факультету- 

ЗСУ (волонтеська діяльність, збір необхідних речей та гуманітарної 

допомоги). 

 

Березень 

07.03.2022 Організація відеозвернення  студентів ПНПУ імені                      

В.Г. Короленка до студентів Росії “ Студенти України- студентам Росії”.  

10.03. – 11.03.22 Пропаганда здорового способу життя шляхом читання 

лекцій, проведення індивідуальних бесід зі студентами, які проживають в 

гуртожитку. 

15.03.22 Організація онлайн-зустрічі в Zoom зі студентською радою 

факультету «Активізація навчальної діяльності студентської молоді в 

складних умовах».  

22.03 -26.03.22 Організація онлайн-заходу «Проведення ранкової гімнастики 

від кращих спортсменів факультету». 

Квітень 

04.04. – 06.04. 22 Проведення онлайн зустрічей кураторами груп факультету 

фізичного виховання «Психологічна допомога  студентській молоді під час 

війни».  

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

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

м. Полтави. 

12.04.2022 Організована зустріч міністра молоді та спорту України Вадима 

Гутцайта з колективом факультету та кращими спортсменами в ПНПУ імені 

В. Г. Короленка на факультеті фізичного виховання.  

13.04.2022 Організація та проведення «Марафону-єдиноборств – 2022». 

16.04.2022 Організація Дня відкритих дверей в онлайн-форматі на факультеті 

фізичного виховання.  

20.04.22. Проведення виховних годин кураторами груп «Активізація  

дистанційної роботи студентів в Сlassroom».  

21.04.2022 Взяли участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнароднгою участю “Проблеми та перспективи розвитку 

фізичного виховання, спорту і здоров’я людини”.  

28.04.2022 Взяли участь у Благодійному концерті “ПНПУ_З 

ТОБОЮ_УКРАЇНО” 

Травень 

02.05. 2022 Взяли участь у спортивному челенджі фізичних вправ у 

підтримку ЗСУ “Челендж до Перемоги”. 

03.05.2022 Проведення толоки на факультеті фізичного виховання із 

залученням викладачів та студентів. 

03.05-07.05.22 Проведення онлайн зустрічей з кураторами груп «Руховий 

режим студента факультету фізичного виховання».  

03.05.2022. Організація шахово-шашкового турніру у співпраці з фізико-

математичним факультетом.  



14.05.22 Організація Дня відкритих дверей в онлайн-форматі на платформі 

Zoom.  

16.05.22. Організація онлайн-конференції в Zoom зі спортсменами 

факультету «Європа спортивна очима студентів факультету фізичного 

виховання». Святкування Дня Європи.  

17.05.22. Долучилися до святкування Дня науки в ПНПУ.  

19.05.22. Долучилися до святкування Всеукраїнського Дня вишиванки  та 

стали  учасниками челенджу «З вишиванкою в серці».  

24.05.22 Проведення  зустрічі зі студентами факультету «Організація 

змішаного навчання на факультеті та підготовка до здачі сесії».  

Червень 

02.06.22 Взяти участь у Міжнародному дні захисту дітей. Участь у 

Благодійному ярмарку.  

18.06.22 Підготувати портфоліо для нагородження кращих студентів 

бакалаврів та магістрантів факультету на захід «Молодь та освітній олімп»..  

08-09.06.22 Взяти участь у проведенні Свята галушки. 

17.06.22 Організувати День відкритих дверей на факультеті у форматі 

онлайн-зустрічі та підготувати відеоролик про набір абітурієнтів 2021, про 

особливості вступу, навчально-виховної діяльності та спортивного життя на 

факультеті фізичного виховання. 

24.06.2022 Проведення Олімпійського дня на факультеті фізичного 

виховання в рамках проєкту “Драйвові канікули в ПНПУ-2022.” 

29.06.22  Урочисте привітання бакалаврів та видача дипломів.  

 

 

Звіт з виховної роботи затверджено на засіданні ради факультету 

фізичного виховання від 26.06 2022 р. протокол №6.  

 

 

Декан факультету фізичного виховання                                   П.В. Хоменко 

 

 

 Заступник декана з виховної роботи                                         О.А. Согоконь 

 

 

 

 

 

 

 


