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ПЛАН 

роботи Вченої ради Національного університету фізичного виховання              

і спорту України на 2017/2018 н.р. 

 

 
№

№ 

з/п 

Питання, що виносяться на розгляд  

Вченої ради університету 

Дата 

засідання 

 

Доповідачі 

1.  Про прийом на навчання  у 2017 році 

здобувачів освітніх ступенів бакалавра й 

магістра денної та заочної форм 

навчання 

 

вересень Трачук С.В. 

2. Про утворення в НУФВСУ відділу 

забезпечення якості вищої освіти 

 

вересень Дутчак М.В., 

Рудешко О.І. 

3. Затвердження плану роботи НУФВСУ на 

2017/2018 навчальний рік 

 

вересень Дутчак М.В. 

4. Про результати прийому в аспірантуру 

університету у 2017 році. Затвердження 

кандидатур до докторантури НУФВСУ 

 

вересень Борисова О.В.,  

Денисова Л.В. 

5. Про затвердження вартості  комплектів 

навчальної літератури на 2017/2018 н.р. 

 

вересень Клименко О.В. 

6. Про результати участі проектів наукових 

досліджень і розробок у конкурсному 

відборі МОН України, що 

виконуватимуться за рахунок коштів 

державного бюджету у 2018 році 

 

вересень Борисова О.В.,  

Когут І.О. 

  7. Про науково-педагогічну діяльність 

кафедри водних видів спорту 

 

 

вересень Семененко В.П., 

Дяченко А.Ю. 
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 8. Про наукову роботу студентів та 

підсумки організації і проведення 

студентських олімпіад, наукових 

конкурсів в 2016/2017 н.р. та 

перспективи роботи на 2017/2018 н.р. 

 

жовтень Борисова О.В., 

Саїнчук М.М. 

9. Про виконання рішення Вченої ради 

університету від 24 лютого 2017 року 

«Про науково-педагогічну діяльність 

кафедри футболу» 

 

жовтень Гончаренко Є.В., 

Ніколаєнко В.В. 

10. Про результати проведення Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Сталий розвиток і спадщина у спорті: 

проблеми та перспективи» 

 

листопад Борисова О.В. 

11.  Про результати проведення Міжнародної  

конференції «Актуальні проблеми 

сучасної спортивної медицини» 

листопад Борисова О.В., 

Футорний С.М. 

12. Про заходи щодо організації 

проведення  Конференції трудового 

колективу університету у грудні 2017 

року 

 

листопад 
Машеренкова Г.С. 

13. Про затвердження Правил прийому до 

НУФВСУ на 2018 рік  

 

листопад 
Дутчак М.В. 

14. Результати прийому на навчання у 2017 

році іноземних громадян – здобувачів 

освітніх ступенів бакалавра й магістра   

денної та заочної форм навчання,  

аспірантів та докторантів 

 

листопад 
Ніконоров Д.М.  

 

15. Про проект стратегії розвитку 

університету на період до 2025 року 

 

грудень 
Дутчак М.В. 

16. Про науково-педагогічну діяльність 

кафедри спортивних ігор 

 

грудень 
Гончаренко Є.В., 

Шутова С.Є. 

17. Затвердження плану випуску 

навчальної літератури видавництвом 

«Олімпійська література» на 2018 рік 

 

 

грудень 
 

Добровольська В.П. 
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18. Затвердження звіту про науково-

дослідну роботу за 2017 рік та плану 

НДР НУФВСУ на 2018 рік. 

 

січень Борисова О.В. 

19. Звіт про роботу спеціалізованих     

вчених рад університету Д 26.829.01,                  

Д 26.829.02 в 2017 році 

 

січень Воронова В.І.,  

Андрєєва О.В. 

20. Про підсумки рейтингу зі спортивної 

роботи у 2017 році 

 

січень Борисова О.В., 

Аксютин В.В. 

21. Затвердження тем дисертаційних     

робіт  

 

січень Борисова О.В. 

 

22. Про річний фінансовий звіт 

університету за 2017 рік та фінансовий 

план на 2018 рік 

 

лютий Клименко О.В. 

 

23. Про науково-педагогічну діяльність 

кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації 

 

лютий Литвиненко Ю.В., 

Андрєєва О.В. 

24. Про академічну мобільність учасників 

освітнього процесу НУФВСУ 

 

лютий Ніканоров Д.М. 

25. Про діяльність НДІ  та перспективи її 

вдосконалення 

 

березень Борисова О.В., 

Когут І.О. 

26. Про освітні програми підготовки 

здобувачів вищої освіти в межах 

спеціальностей, що ліцензовані в 

університеті  

 

березень Дутчак М.В. 

27. Про профорієнтаційну  роботу кафедр 

університету  

 

березень Трачук С.В. 

28. Про діяльність Ради молодих учених 

наукового товариства аспірантів та 

докторантів НУФВСУ  

 

квітень Борисова О.В., 

Маслова О.В.  

29. Про науково-педагогічну діяльність 

кафедри спортивної медицини 

 

 

 

квітень Воробйов М.І., 

Футорний С.М. 
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30.  Про результати проведення ХІ 

Міжнародної наукової конференції 

молодих вчених «Молодь та 

олімпійський рух» 

квітень Борисова О.В. 

31. Про роботу приймальної комісії щодо 

організації вступних іспитів у 2018 р.  

 

 

травень 

Трачук С.В. 

 

32. Про систему та процедури 

внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти в НУФВСУ  

 

травень Рудешко О.І. 

33. Затвердження переліку платних послуг, 

які можуть надаватися НУФВСУ у 

2018/2019 н.р. 

 

травень Клименко О.В. 

34. Про результати атестації аспірантів і 

докторантів  

 

червень Борисова О.В., 

Денисова Л.В. 

35. Про готовність приймальної комісії до  

вступної кампанії 2018 року  червень 
Відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

36. Звіт про роботу Вченої ради 

університету у 2017/2018 навчальному 

році 

 

серпень 
Машеренкова Г.С. 

 

37.  Про прийом на навчання  у 2018 році 

здобувачів освітніх ступенів бакалавра 

й магістра денної та заочної форм 

навчання 

 

серпень Відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

38. Затвердження плану роботи НУФВСУ на 

2018/2019 навчальний рік 

 

серпень Дутчак М.В. 

                                                                        
Вчений секретар                                                                                                 Г. С. Машеренкова 

 

Погоджено: 

 

Перший проректор з науково-педагогічної роботи                                         М. В. Дутчак 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи                                                       О.В.Борисова 

 

Проректор з фінансово-економічних та господарських 

питань                                                                                                                   О. В. Клименко 

 

Директор НДІ                                                                                                       І. О. Когут 
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1. Організація читання лекцій науково-педагогічними працівниками   

університету у відокремленому структурному підрозділі – Івано-

Франківському коледжі фізичного виховання НУФВСУ. 

 

2. Про організацію впровадження дистанційного навчання в НУФВСУ. 

 

4.     Про стан та перспективи забезпечення освітньої діяльності в університеті.  

5.     Про перспективні напрями розвитку освітньої діяльності університету: якість 

освіти та шляхи її вдосконалення. 

 

3. Затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня 

вищої освіти та спеціальності. 

 

4. Пріоритетні напрями міжнародної діяльності НУФВСУ. 

 

НДР 

 

 
 
5. Здійснення заходів щодо організації підготовки кадрів вищої кваліфікації через 

докторантуру та аспірантуру НУФВСУ відповідно до Закону України про вищу 

освіту. 

 

6. Про розвиток та подальші перспективи студентської науки в університеті.  

 

7. Про діяльність Ради молодих учених/наукового товариства аспірантів та 

докторантів НУФВСУ: основні досягнення.   

 

8. Про перспективні напрями розвитку наукової та інноваційної  діяльності 

університету й шляхи її вдосконалення. 

 

12. Співробітництво з федераціями з видів спорту, спортивними клубами та 

організаціями  за напрямом науково-методичного забезпечення спортсменів. 

 

 

2.Студентське самоврядування: надбання, недоліки, перспективи. 

 

Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності 

навчально-виховної роботи: стан та перспективи 

 

Звіт студради про використання коштів та виконання кошторисів за 2016/2017 н. 

рік  

 

Про стан забезпечення підготовки фахівців навчальною та навчально-методичною 

літературою. 
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Про впровадження системи запобігання плагіату на всіх рівнях діяльності 

Університету. 

 

Про наукову роботу студентів та підсумки організації і проведення студентських 

олімпіад та наукових конкурсів в Університеті. 

 

Про ефективність співпраці університету з ……………………………… 

 

Про удосконалення роботи репозитарію НУФВСУ: характеристика, функції, 

наповнення та використання. 

 

Про результати ректорської контрольної перевірки залишкових знань  

 

 Про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії. 
 


