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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

1.1. Мета – удосконалення умінь студентів, магістрантів і аспірантів 

НУФВСУ щодо опанування іноземної мови для використання в 

професійній сфері. 

1.2. Завдання: 

 удосконалювати навички володіння усним монологічним і діалогічним 

мовленням;  

 розвивати здібності виступати з повідомленням іноземною мовою за 

темою наукових досліджень та брати участь в дискусіях; 

 оволодіти сучасними методами наукового дослідження; 

 забезпечити участь студентів у наукових конференціях, семінарах; 

 пропагувати наукові знання. 

1.3. Матеріально-технічна база. Підручники, методичні збірники завдань 

іноземними мовами за професійними напрямами підготовки фахівців з галузі 

фізичного виховання та спорту; іншомовні газети і журнали; аудіо – 

відеоматеріали. 

1.4. Секції СНГ кафедри. 

 

 

№ 

 

 

Секція СНД 

 

 

Керівник 

 

 

База 

 

1 Секція англійської мови Марусяк В.В. кафедра 

2 Секція української мови Назаренко Н.Г. кафедра 

 

1.5. Основні форми організації занять. Групові та індивідуальні заняття поза 

графіком навчального процесу. 

1.6. Очікуваний результат. Опанування студентами умінням вести бесіду 

іноземною мовою в межах своїх професійних інтересів; а також виступити з 

доповіддю по темі досліджень і написати тези іноземною мовою. 
 

1.7. 

1.ЗАГАЛЬНІ ДАНІ 

Загальна кількість студентів кафедри, всього 1282 

К-ть студентів – членів СНГ, всього 30 

в тому числі:  

1.2.1 тих, хто працює за держбюджетними і договірними темами, всього  - 

1.2.2 тих, хто працює із науковим керівником - 

1.3 Загальна кількість викладачів-наукових керівників   

професорів  

доцентів  2 

ст. викладачів  13 

викладачів  4 

1.4 Кількість засідань СНГ, всього   4 

1.5 Кількість доповідей, що заслухані на засіданнях СНГ, всього  30 



1.6 Кількість теоретичних  

та експериментальних НДР студентів-гуртківців 

 

 

2. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ ТОЩО 

2.1 Кількість доповідей, зроблених студентами на науково-практичних 

конференціях, всього: 

- 

В тому числі:  

2.1.1 на міжнародних: 

в Україні 

за кордоном* 

 

2.1.2 на міжвузівських  

2.1.3 на всеукраїнських  

2.1.4 на університетських  

2.1.5. на кафедральних  

3. ОГЛЯДИ-КОНКУРСИ 

3.1 Кількість наукових робіт студентів, що представлені на огляди-

конкурси, всього: 

 

в тому числі:   

3.1.1 на міжнародні: 

ІІ тур переможці та призери* 

ІІ тур учасники 

 

3.1.2 на всеукраїнські: 

ІІ тур переможці та призери* 

ІІ тур учасники 

 

 

 

3.1.3  на міські  

3.1.4. на університетські 

ІІ тур переможці та призери* 

ІІ тур учасники 

 

 

3.1.5. Фонду Пінчука: 

І тур 

ІІ тур 

ІІІ тур 

 

4. ОЛІМПІАДИ 

4.1 Кількість студентів учасників наукових олімпіад:  

В тому числі:  

4.1.1. міжнародних: 

ІІ тур переможці та призери* 

ІІ тур учасники 

 

4.1.2. всеукраїнських 

ІІ тур переможці та призери* 

ІІ тур учасники 

 

  

 

5. ПУБЛИКАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

4.1 Всього: 

з них: самостійні 

 

В тому числі:  

4.1.1 в наукових журналах  

4.1.2 в збірниках наукових статей і доповідей  

4.1.3 в збірниках тез доповідей міжнародних конференціях і семінарах  

4.1.4 в збірниках тез доповідей на всеукраїнських та міжвузівських 

конференціях і семінарах 

 



4.1.5 в збірниках тез доповідей на університетських конференціях та 

семінарах 

 

5. ГРАНТИ ТА СТИПЕНДІЇ  

5 1. Всього:  

5.1.1. Гранти: 

міжнародні 

всеукраїнські 

інші 

 

5.1.2. Стипендії: 

Президента України* 

Інші стипендії та премії державні та регіональні* 

 

6. ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА 

6.1 Наявність стенду СНГ  Ні 

6.2 Наявність стінгазет тощо, інформаційних матеріалів Так  

6.3 Наявність альбому СНК  Ні 

 

Примітка: * - підтверджується документально (копії дипломів або 

грамот) 
 

1.8. Пропозиції щодо удосконалення роботи з обдарованою молоддю. 

Розширити коло учасників СНД, оскільки іноземна мова сьогодні є 

чинником соціально-економічного, науково-технічного і загальнокультурного 

прогресу нашого суспільства. Вплив іноземної мови як загальноосвітнього 

предмету на розвиток особистості та на професійне становлення молоді є 

значним. Формуючи підґрунтя іншомовного спілкування, іноземна мова сприяє 

формуванню професійно важливих якостей особистості у галузі фізичного 

виховання і спорту. 

 

 

1.9. e-mail: laborant_inoz@ukr.net 

 

 

 

 

Керівник СНГ        В.В. Марусяк 

 
 

Зав. кафедри, 

к. пед. н., доцент        М.М. Кудря



Додаток №1 

ПЛАН РОБОТИ СНТ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВ 

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

(секція іноземних мов) 

 

№ Заходи 

Строк 

виконання 

Відповідальн

і за 

виконання 

1. Скласти і ухвалити план роботи СНГ 

кафедри  

Жовтень 

2019 

Кудря М.М. 

Марусяк В.В. 

2. Визначити і затвердити тематику 

студентської н/д роботи у рамках щорічної 

студентської науково-практичної 

конференції з англійської мови «Студент та 

олімпійський спорт» серед студентів галузі 

знань «Фізичне виховання, спорт і здоров'я 

людини». 

 

Листопад 

2019 

Кудря М.М. 

Марусяк В.В. 

3. Підготувати і ухвалити матеріали для 

проведення тематичного круглого столу 

«Переваги моєї спеціальності» для студентів, 

які здобувають освітній ступінь магістра 

 

Жовтень  

2019 

Всі викладачі 

кафедри 

4. Підготувати та ухвалити матеріали для 

проведення студентської науково-практичної 

конференції з англійської мови «Студент та 

олімпійський спорт» серед студентів галузі 

знань «Фізичне виховання, спорт і здоров'я 

людини» 

 

Лютий  

2020 

Всі викладачі 

кафедри 

5. Провести науково-практичну конференцію з 

англійської мови «Студент та олімпійський 

спорт» серед студентів галузі знань «Фізичне 

виховання, спорт і здоров'я людини» 

березень 

2020 

Всі 

викладачі 

кафедри 

6. Проведення пілотного проекту 

«Університетський  відкритий майданчик  

для презентації результатів дослідницької 

роботи магістрів» 

 

Травень 

2020 

Всі викладачі 

кафедри 

7. Підготувати звіт про науково-дослідну 

роботу студентів з іноземних мов. 

Травень  

2020 

Марусяк В.В. 

 

 



Додаток №2 

Список студентів, які є активом СНГ 
 

 

№з/п ПІ.Б. Курс Група  

1.  Дяченко Ольга  1М3МБ1  

2.  Омоленко Софія  12ЄС1  

3.  Мрачко Валерія  11ХТ2  

4.  Андрієць Єва  21СГ  

5.  Онікієнко Ольга  21СГ  

6.  Білик Софія  11ХТ1  

7.  Васіна Ольга  11ХТ2  

8.  Кліваденко Вадим  22ЄС1  

9.  Собко Вікторія  22ЄС1  

10.  Чеснокова Валерія  22МЕ1  

11.  Зінчук Євген  22МЕ1  

12.  Медведєв Сергій  21СІ3  

13.  Лахман Юлія  1М2ОС2  

14.  Петронюк Анастасія  1М2ОС2  

15.  Кравець Олександр  11ФБ1  

16.  Божко Денис  21ФБ1  

17.  Михайленко Вікторія  11СІ2  

18.  Ящук Катерина  13ФТ6  

19.  Пастушок Катерина  11СГ2  

20.  Прима Антон  12ВВ1  

21.  Височін Філіп  1М3МБ2  

22.  Мостафіна Заріна  1М3ЕТ1  

23.  Маханов Богдан  1М3ЕТ1  

24.  Горадзе Ганна  1М3ФТ4  

25.  Компанієць Мілана  1М3ФТ4  

26.  Спічак Вікторія  1М3ЗФ2  

27.  Іванко Вікторія  1М3ЗФ2  

28.  Хома Тетяна  1М1ПА  

29.  Волощук Назарій  1М1ПА  

30.  Пархоменко Анна  1М1ПА  

     

     

     

     

     

     

     



 

Додаток № 3 

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ  

В ОГЛЯДАХ-КОНКУРСАХ, 

КОНФЕРЕНЦІЯХ, ОЛІМПІАДАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ тощо 

 

У зв’язку із запровадженням  карантину для всіх типів закладів вищої освіти згідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19» та відповідно до листа Міністерства 

освіти і науки України від 1 1.03.2020 № 1/9-154 науково-практичних конференцій, заплановані у 

березні та травні 2020, були скасовані. 

 

 

Додаток № 4 

 

 

ПУБЛИКАЦІЇ СТУДЕНТІВ  

 

№ 

п/п 

Шифр 

узагал. 

теми Звед. 

плану 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

автора /ів/ 

Назва роботи Видавн

ицтво 

Де 

опубліко

вано 

Вид 

публікації 

Обсяг 

у д.а. 

або ст. 

        

 

 


