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Вступ 

У звіті наведена інформація про виконання умов контракту з 

Міністерством освіти і науки України  від 29 липня 2019 року № ІІ-36, Статуту 

Національного університету фізичного виховання і спорту України (нова 

редакція), Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом 

університету на 2020–2024 роки, Стратегічного плану розвитку НУФВСУ на 

2018–2026 роки. 

 Протягом звітного періоду ректор керувався законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про передвищу фахову освіту», іншими 

законодавчими актами, Указами Президента України, рішеннями Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими 

нормативно-правовими актами.    

 Основні результати діяльності викладені у поданих нижче розділах звіту, 

який був схвалений Конференцією трудового колективу університету 23 грудня 

2021 року. 

 

1. Освітня та навчально-методична діяльність 

1.1. Галузі знань, спеціальності та освітньо-професійні програми 

підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра 

У 2021 році в Національному університеті фізичного виховання і спорту 

України (далі – НУФВСУ або Університет) здійснювалась підготовка 

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра у таких галузях знань та 

спеціальностями: 01 Освіта/Педагогіка (предметна спеціальність 014.11 

Середня освіта (Фізична культура); спеціальність 017 Фізична культура і 

спорт); 02 Культура і мистецтво (спеціальність 024 Хореографія); 22 Охорона 

здоров’я (спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія); 24 Сфера 

обслуговування (спеціальність 242 Туризм). Підготовка магістрів 
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здійснювалась у таких галузях знань: 01 Освіта/Педагогіка (предметна 

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура); спеціальність 017 

Фізична культура і спорт); 09 Біологія (спеціальність 091 Біологія); 22 Охорона 

здоров’я (спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія); 24 Сфера 

обслуговування (спеціальність 242 Туризм).  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 

2021 р. №19-л Університету встановлено ліцензійний обсяг (на рік) для 

першого (бакалаврського) рівня вищої  освіти для всіх спеціальностей крім 227 

Фізична терапія, ерготерапія – 1230 осіб, а для другого (магістерського) рівня – 

510 осіб.  

Для освітніх програм, для яких запроваджено додаткове регулювання, 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2021 р. №17-л, 

НУФВСУ визначено для освітньо-професійних програм «Фізична терапія, 

ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ліцензійний обсяг 

(на рік) – 340 осіб, «Фізична терапія» та «Ерготерапія» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти відповідно 100 та 30 осіб.      

Підготовка здобувачів вищої освіти за вказаними спеціальностями 

здійснюється відповідно до освітньо-професійних програм, що 

розробляються й корегуються робочими групами та затверджуються на 

засіданнях Вченої ради Університету.  

 Зокрема, у межах спеціальності 017 Фізична культура і спорт для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти реалізуються 7 освітньо-

професійних програм: «Тренерська діяльність в обраному виді спорту»; 

«Фітнес та рекреація»; «Фізичне  виховання в освітній та виробничій сферах»; 

«Менеджмент у спортивній діяльності»; «Фізична реабілітація», 

«Фізкультурно-спортивна реабілітація» та «Кіберспорт».  Дві останні програми 

започатковано з 1 вересня 2021 року відповідно до рішень Вченої ради 

Університету від 26 грудня 2020 р. (протокол №4), введеного в дію наказом 

ректора від 28 грудня 2020 р. №355-заг., та від 5 квітня 2021 р. (протокол №8), 

введеного в дію наказом ректора від 6 квітня, №110-заг.  

 На другому (магістерському) рівні вищої освіти за  цією спеціальністю 



3  

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 11 освітньо-професійними 

програмами: «Олімпійський спорт і освіта»; «Спорт»; «Менеджмент у спорті»; 

«Фітнес та рекреація»; «Фізичне виховання»; «Фізична реабілітація»; 

«Кіберспорт (eSports)»; «Система підготовки спортсменів у водних видах 

спорту»; «Система підготовки спортсменів у легкій атлетиці»; «Система 

підготовки спортсменів у спортивних єдиноборствах»; «Фізкультурно-

спортивна реабілітація» (програма розпочата з 1 вересня 2021 року). У зв’язку 

із затвердженням наказом Міністерства освіти і науки України від 11 травня 

2021 р. №516 стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і 

спорт для другого (магістерського) рівня вищої освіти в Університеті 

розроблено нову редакцію вказаних освітньо-професійних програм та 

затверджено їх рішенням Вченої ради НУФВСУ від 30 червня 2021 року 

(протокол №11), введеного в дію наказом ректора від 30 червня 2021 р. №209-

заг. 

 Усі освітньо-професійні програми за спеціальністю 017 Фізична культура 

і спорт є акредитованими до 1 липня 2026 року згідно з сертифікатами про 

акредитацію Міністерства освіти і науки України (серія НД № 1188896 від 14 

серпня 2017 року і серія УД № 11008253 від 3 січня 2019 року) та відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 30.10.2017 р. № 1432, 

зареєстрованого в Мін’юсті 21.11.2017 р. за № 1423/31291 (зі змінами).  

За предметною спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

діють однойменні освітньо-професійні програми для першого та другого рівнів 

вищої освіти, що акредитовано до 1 липня 2026 року згідно з Сертифікатами 

про акредитацію Міністерства освіти і науки України (серія НД № 1188895 від 

14 серпня 2017 року і серія УД № 11008253 від 3 січня 2019 року) та відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.10.2017 р. № 1432, 

зареєстрованого в Мін’юсті 21.11.2017 р. за № 1423/31291 (зі змінами). 

Освітньо-професійну програму «Туристично-екскурсійне 

обслуговування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 242 Туризм акредитовано до 1 липня 2023 року згідно із 

Сертифікатом про акредитацію Міністерства освіти і науки України (серія УД 
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№ 11008255 від 3 січня 2019 р.) та відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 30.10.2017 р. №1432, зареєстрованого в Мін’юсті 21.11.2017 

р. за № 1423/31291 (зі змінами). У межах зазначеної спеціальності освітньо-

професійну програму «Туризмознавство» для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти акредитовано Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти (рішення № 17(3.135) від 23.12.2019 р.; строк дії сертифікату № 80 

від 26.12.2019 р. до 23.12.2024 р.). 

За спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія реалізується освітньо- 

професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, акредитована рішення Національного 

агентства забезпечення якості вищої освіти від 16.06.2020 р. №11(28).1.105; 

строк дії сертифікату №429 від 16.06.2020 р. до 16.06.2025 р.). За зазначеною 

спеціальністю діють також акредитовані Національним агентством із 

забезпечення якості освіти у 2020 р. освітньо - професійні програми для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти «Фізична терапія» (рішення № 8(25).1.64 

від 14.05.2020 р.; строк дії сертифікату № 278 від 14.05.2020 р. до 14.05.2025 р.) 

та «Ерготерапія» (рішення № 8(25).1.66 від 14.05.2020 р.; строк дії сертифікату 

№ 290 від 14.05.2020 р. до 14.05.2025 р.). 

За спеціальністю  024 Хореографія для першого (бакалаврського) рівня 

функціонує освітньо-професійна програма «Хореографія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. Термін дії зазначеної освітньо-професійної 

програми до 1 липня 2024 р. (сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і 

науки України (серія УД № 11011710 від 6 червня 2019 р.), наказ Міністерства 

освіти і науки України від 12 червня 2019 р. № 821). 

За спеціальністю 091 Біологія реалізуються акредитовані Національним  

агентством із забезпечення якості освіти освітньо-професійні програми для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти «Спортивна дієтологія» (рішення 

№ 17 (3.77) від 23.12.2019 р.; строк дії сертифікату № 50 від 26.12.2019 р. до 

23.12.2024 р.) та «Фізіологія рухової активності» (рішення НАЗЯВО № 17 (3.78) 

від 23.12.2019 р.; строк дії сертифікату № 51 від 26.12.2019 р. до 23.12.2024 р.).  

Таким чином, у НУФВСУ станом на кінець 2021 року здійснюється 
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підготовка здобувачів вищої освіти за 11 освітньо-професійними програмами 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 17 – для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. Усі програми є акредитованими. У 2022 

році буде продовжено роботу з удосконалення діючих освітньо-професійних 

програм НУФВСУ на підставі пропозицій усіх стейкхолдерів (роботодавців, 

випускників, студентів, науково-педагогічних працівників), а також з 

урахуванням рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти. 

2. Контингент студентів 

 Станом на 1 листопада 2021 року в НУФВСУ навчалось 5150 здобувача, 

з них за денною формою – 3620 осіб, за заочною – 1530 особи, у т. ч. 254 особи 

здобувають другу вищу освіту. В Університеті навчається 78 іноземних 

громадян – 66 осіб на денній і 12 осіб  – на заочній формах. За державним 

замовленням навчається 1440 здобувачів (1304 осіб – за денною формою та 136 

осіб – за заочною), а за кошти фізичних/юридичних осіб – 3710 здобувачів 

(2316 осіб – за денною та 1394 осіб – за заочною формами навчання). 

Співвідношення студентів, які навчаються за державним замовленням, до тих, 

хто навчається за кошти фізичних/юридичних осіб,  становить 1 до 2,6. 

Динаміку контингенту здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра 

представлено в таблиці 1. 

1.3. Профорієнтаційна робота 

У рамках підготовки до вступної кампанії керівництво університету, 

приймальна комісія, факультети та Олімпійський інститут протягом року 

проводили значну та різнопланову профорієнтаційну роботу з метою залучення 

на навчання випускників закладів загальної середньої освіти, молодших 

спеціалістів та бакалаврів для здобуття вищої освіти відповідного ступеня та 

для поліпшення якісного складу вступників, забезпечення високого конкурсу та 

набору на навчання. Для координації цієї роботи в університеті функціонує 

спеціальна комісія з профорієнтаційної роботи, яка систематично аналізує 

відповідну роботу кафедр та коригує завдання щодо популяризації освітніх 



6  

послуг. Питання профорієнтаційної роботи розглядались на засіданнях 

ректорату та Вченої ради університету.  

Таблиця 1  

Динаміка контингенту здобувачів вищої освіти                                                       

ступенів бакалавра та магістра 

Навчальний 
рік 

 

Сукупний контингент 

 

У тому числі: 

За державним 

замовленням 

За кошти 

фізичних/юридичних осіб 

всього денна заочна всього денна заочна всього денна заочна 

2015/2016 3521 2129 1392 1464 1231 233 2057 898 1159 

2016/2017 3869 2400 1469 1437 1216 221 2432 1184 1248 

2017/2018 4603 2984 1619 1570 1355 215 3033 1629 1404 

2018/2019 4953 3336 1617 1578 1370 208 3375 1966 1409 

2019/2020 5308 3636 1672 1531 1343 188 3777 2293 1484 

2020/2021 5406 3780 1626 1429 1273 156 3977 2507 1470 

на 1.11.2021 5150 3620 1530 1440 1304 136 3710 2316 1394 

 

Слід звернути увагу, що через встановлені карантинні обмеження для 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, заходи з профорієнтації 

проводились в онлайн режимі. В Університеті починаючи з лютого по травень 

2021 року кожен місяць проводився «День вступника», у ході якого 

презентовано відеофільм про Університет, оприлюднені умови та правила 

вступу до університету, надано відповіді на всі запитання вступників та їх 

батьків стосовно спеціальностей, спеціалізацій та умов навчання в університеті, 

ознайомлено з історією, роботою та матеріально-технічною базою кафедр та 

університету загалом.  

Також протягом лютого-квітня цього року кафедри Університету 

проводили «День вступника. Знайомства з кафедрою», що дало можливість в 

умовах карантинних обмежень здійснювати презентацію освітніх програм з 

яких відбувається підготовка здобувачів вищої освіти з акцентом на подальше 

працевлаштування. Також були проведені профорієнтаційні заходи «Дні 

НУФВСУ» у закладах загальної середньої освіти, дитячо-юнацьких спортивних 
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школах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, медичних 

та педагогічних закладах фахової передвищої освіти, закладах вищої освіти, а 

також спортивних клубах та під час проведення спортивних змагань різного 

рівня у Києві, Київській області та інших регіонах.  

На базі Університету діяв освітній центр «Крим-Україна» та «Донбас-

Україна», що дало можливість проводити профорієнтаційну роботу з 

вступниками з тимчасово окупованих територій.  

Оголошення про вступ до Університету було опубліковано в соціальних 

мережах та друкованих засобах масової інформації (газетах, тематичних 

журналах тощо). Здійснено друк та поширення рекламної продукції про освітні 

послуги університету, зокрема буклети випускових кафедр. За ініціативи 

науково-педагогічних працівників університету під час проведення 

всеукраїнських спортивних змагань проводилася інформаційна та 

роз’яснювальна робота щодо особливостей вступу та навчання в Університеті.  

На сайтах національних федерацій (понад 20 федерацій) з пріоритетних 

видів спорту розміщено банери та посилання на сайт університету, зокрема на 

сторінку «Вступнику».  

На офіційному сайті університету у 2021 році функціонувала попередня 

реєстрація вступників, які бажали здобувати в Університеті ступені бакалавра 

та магістра за денною чи заочною формами навчання, що дало можливість 

покращити комунікацію та своєчасно інформувати вступників про важливі 

події вступної кампанії. Також впроваджено реєстрацію на участь у творчому 

конкурсі, що значно полегшало роботу з фіксації попереднього контингенту 

вступників та формування екзаменаційних груп для складання вступних 

випробувань з творчого конкурсу. 

Для всіх вступників для здобуття ступеня магістра однією з особливостей 

було обов’язкове складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, що в 

свою чергу вплинуло на кількість вступників не лише з Університету, а й з 

інших ЗВО (подача заяв для участі у конкурсі відбувалася віддалено через 

електронний кабінет вступника), а також вона була дуже розтягнута в часі – 
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фактично почалась 11 травня та закінчилася, не враховуючи вступної кампанії 

та зарахування іноземних громадян, 23 вересня. 

Усі ці чинники зробили цьогорічну вступну кампанію однією із 

найскладніших і всі залучені до її проведення (члени Приймальної та 

відбіркових комісій та ін.) працювали із докладанням більших, ніж зазвичай, 

зусиль. 

Удосконалення та підвищення ефективності профорієнтаційної роботи 

серед школярів та бакалаврів з метою вступу до Університету для здобуття 

відповідних ступенів вищої освіти – наш пріоритет і на наступний рік. 

Реалізація цього завдання на даний час ускладнюється через дію карантинних 

обмежень для запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

1.4. Прийом вступників для здобуття ступенів бакалавра та магістра 

Від вступників для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра у 2021  

році до НУФВСУ подано 2635 заяв на денну форму, 593 – на заочну форму 

навчання. Загалом, порівняно з 2020 роком, кількість поданих заяв на денну 

форму збільшилася на 2,1%, а на заочну – зменшилась на 8,7%. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 серпня 

2021 року № 882 Університет отримав державне замовлення за фіксованими 

конкурсними пропозиціями на підготовку бакалаврів за спеціальністю 017 

Фізична культура і спорт – 194 особи денної та 34 особи заочної форм здобуття 

освіти; 024 Хореографія – 4 особи денної форми здобуття освіти. Також, 

погоджено у Міністерстві освіти і науки України максимальний обсяг 

державного замовлення на відкриті конкурсні пропозиції за спеціальністю 014 

Середня освіта (фізична культура) – у кількості 19 осіб на денну і  1  особа 

на заочну форми здобуття освіти відповідно, 242 Туризм у кількості 1 особи, 

227 Фізична терапія, ерготерапія у кількості 43 особи на денну форму здобуття 

освіти (з них: на основі ПЗСО – 39, на основі ОКР Молодший спеціаліст – 4) 

відповідно. 

З урахуванням кількості поданих заяв та визначеного державного 

замовлення у 2021 році загальний конкурс в Університеті для вступників на 
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денну форму здобуття освіти ступеня бакалавра становив 10,1 особа на одне 

місце, а на заочну – 16,5 осіб на одне місце. Конкурс на бакалаврські програми 

у розрізі спеціальностей був таким: 014 Середня освіта (фізична культура) – 7,7 

денна і 27 заочна форми здобуття освіти; 017 Фізична культура і спорт – 8,1 

та 8,55 відповідно; 227 Фізична терапія, ерготерапія – 12,1;  242 Туризм – 

132 та 024 Хореографія – 18,3 на денну форму здобуття освіти. 

Внаслідок   невиконання   вступниками   вимог   до   зарахування      за 

ступенем бакалавра в Університеті звільнились місця державного замовлення (7 

місць денної форми здобуття освіти). Також, Міністерством освіти і науки 

України виділено ще 4 додаткових місця державного замовлення. На ці місця 

відповідно до Правил прийому до НУФВСУ у 2021 році було переведено 11 

осіб, які мали спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним 

замовленням та які були зараховані на навчання за кошти фізичних/юридичних 

осіб. 

За підсумками вступних випробувань для навчання за ступенем  бакалавра 

у 2021 році зараховано до університету 951 першокурсник (мінус 90 осіб у 

порівнянні з 2020 роком), зокрема за денною формою – 800 (з них: 257 – на 

місця державного замовлення; 543 – за кошти фізичних/юридичних осіб), а за 

заочною формою здобуття освіти – 151 (35 та 116 відповідно).  

У 2021 році за кошти фізичних/юридичних осіб в межах ліцензованого 

обсягу на базі молодшого спеціаліста зараховано на II курс 66 осіб     (29 – на 

денну та 37 – на заочну форми здобуття освіти), на III курс – 21 особу (18 – на 

денну та 3 – на заочну форми здобуття освіти). 

Для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на основі здобутого 

ступеня бакалавра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за 

іншою спеціальністю, на спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

зараховано 100 осіб за кошти фізичних/юридичних осіб. 

У 2021 році кількість заяв від вступників для здобуття ступеня магістра  

на денну форму здобуття освіти становила 565, а на заочну форму – 214. Окрім 

випускників, які здобували вищу освіту ступеня бакалавра у НУФВСУ, подано 

заяви від випускників інших закладів вищої освіти, зокрема на денну 92 і 101 – 
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на заочну форми здобуття освіти. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 серпня 

2021 року № 882 Університет отримав державне замовлення на підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями: 014 Середня 

освіта (фізична культура) – 9 осіб денної форми здобуття освіти; 017 Фізична 

культура і спорт – 108 осіб денної та 10 заочної форм здобуття освіти; 227 

Фізична терапія, ерготерапія – 30 осіб (з них: Фізична терапія – 20, Ерготерапія 

– 10),  091 Біологія – 6 осіб та 242 Туризм – 2 особи денної форми здобуття 

освіти. 

З урахуванням кількості поданих заяв та визначеного державного 

замовлення у 2021 році загальний конкурс в університеті для вступників на 

денну форму здобуття освіти для здобуття ступеня магістра становив 3,2, а на 

заочну форму – 19,3. Конкурс на спеціальності: 014 Середня освіта (фізична 

культура) – 1,6 на денну форму здобуття освіти; 017 Фізична культура і спорт – 

3,2  на денну та 15,6 на заочну форму здобуття освіти; 227 Фізична терапія, 

ерготерапія – 4,5 на денну форму здобуття освіти. 

У 2021 році на магістерські програми до університету зараховано 410 

вступників, серед яких: 307 осіб на денну (155 – державне замовлення; 152 – за 

кошти фізичних/юридичних осіб) та 103 особи на заочну форми здобуття освіти 

(10 та 93 особи відповідно). Встановлене для Університету державне 

замовлення виконано у повному обсязі. 

1.5. Поновлення, переведення та відрахування студентів 

Упродовж 2021 року переведено до Університету з інших закладів   

вищої освіти України 28 осіб за кошти фізичних/юридичних осіб (27 осіб 

денної та 1 особа заочної форм навчання) та поновлено здобувачів, як раніше 

відрахованих з НУФВСУ, 42 особи денної та 44 особи заочної форм навчання. 

У 2021 році відраховано 466  здобувачів вищої освіти, у тому числі 328 

осіб, які навчались на денній формі здобуття освіти, 138 – на заочній. 

Основними причинами відрахування здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання були: невиконання індивідуального навчального плану – 242 особи 

(73,8%); власне бажання – 79 осіб (23,9%) та за інших причин – 7 осіб 
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(2,3%). Також переведено на заочну форму навчання через матеріальні 

проблеми – 39 осіб (11,9%) та до інших закладів вищої освіти – 3 особи (0,9%), 

а 116 здобувачів вищої освіти заочної форми (84,1%) відраховано за 

невиконання навчального плану та 22 (6%) – за власним бажанням (таблиця 2). 

Варто зазначити, що на вакантні місця державного замовлення на конкурсних 

засадах у 2021 році переведено 53 здобувача (44 – денної та 9 – заочної форм 

навчання), які здобували вищу освіту за кошти фізичних/юридичних осіб. 

Таблиця 2 

Динаміка поновлення, переведення та відрахування студентів НУФВСУ 

Рух контингенту студентів Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Денна форма навчання 

Відрахування за невиконання 
навчального плану 82 105 137 168 160 242 

Відрахування за власним 
бажанням 

28 36 78 53 45 79 

Відрахування за інших причин 
- - - - - 7 

Переведення на заочну форму 
навчання 29 27 37 24 36 39 

Переведення в інший ЗВО 2 2 3 2 2 3 

Поновлення 9 14 44 24 50 42 
Поновлення з інших ЗВО 13 13 9 24 12 27 

Переведений з ФЗН 2 5 2 1 - 2 
Заочна форма навчання 

Відрахування за невиконання 

навчального плану 
66 54 94 75 179 116 

Відрахування за власним 
бажанням 

22 14 29 42 12 22 

Поновлення 64 44 39 28 37 44 
Поновлення з інших ЗВО 9 11 12 5 6 1 
Переведення на денну форму - - 6 1 2 2 

 

1.6. Організація освітнього процесу відповідно до стандартів  вищої освіти 

НУФВСУ провадить освітній процес у повній відповідності до сучасних 

тенденцій та засад освітньої політики, що реалізуються в освітньому просторі 

України. Однією із основних стратегічних цілей освітньої діяльності, що 

відображені у Стратегічному плані  розвитку Національного університету 

фізичного виховання і спорту України на 2018–2026 роки є досягнення високої 
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якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти, потреб 

суспільства та ринку праці, інноваційних наукових розробок  та кращих 

світових зразків. Поставлене  у стратегічному плані завдання, щодо  участі у 

розробці та впровадженні стандартів вищої освіти за спеціальностями 017 

«Фізична культура і спорт»,  було  повністю реалізоване. Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11 травня 2021 р. №516 затверджений стандарт 

вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, розроблений за участі провідних науково-

педагогічних працівників університету  Андрєєвої О. В.  (завідувач кафедри 

здоров'я, фітнесу та рекреації, голова науково-методичної підкомісії 

Міністерства освіти і науки України) та Дутчака М. В. (перший проректор з 

науково-педагогічної роботи). 

Згідно з Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг та 

удосконалення освітніх програм у НУФВСУ регулярно проводиться перегляд 

та оновлення освітніх програм. Зокрема, протягом 2021 р. створено, 

затверджено та впроваджено у освітній процес нову редакцію 12 освітньо-

професійних програм другого (магістерського) рівня. При оновленні програм 

враховано особливості стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична 

культура і спорт» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, та 

підвищено вимоги до практичної підготовки здобувачів. При розробці та 

оновленні програм підбираються та розробляються такі освітні компоненти, що 

забезпечують формування методологічних та викладацьких компетентностей, 

сприяють розвитку наукового світогляду здобувачів.  

 У НУФВСУ розробляються та оновлюються положення,  рекомендації 

щодо розвитку й удосконалення освітнього процесу,  створюються нові та 

удосконалюються вже діючі освітні програми, навчальні плани, проводяться 

розробка та запровадження нових методів навчання, регулярне оновлення 

робочих програм навчальних дисциплін, підручників, посібників, інших 

навчально-методичних матеріалів та їх експертиза; організація видання 

підручників (посібників), у тому числі електронних, що пов’язана з реалізацією 

освітньої політики підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. 
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У 2021 р. в університеті розроблені положення «Про перевірку робіт здобувачів 

вищої освіти ступенів бакалавра та магістра на предмет академічного плагіату», 

«Про структуру та зміст, порядок розроблення та затвердження силабусу 

навчальної дисципліни», створені нові редакції положень «Про кваліфікаційну 

роботу здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та магістра у Національному 

університеті фізичного виховання спорту України». 

Освітні реформи, що здійснюються Міністерством освіти та науки 

України, знаходять повну підтримку у НУФВСУ. Зокрема, підготовка 

здобувачів за освітньо-професійними програмами (ОПП) «Середня освіта 

(Фізична культура)» та «Фізичне виховання в освітній та виробничій сферах» 

першого бакалаврського рівня освіти спрямована на підготовку педагогічних 

працівників відповідно до вимог Нової української школи. Компоненти цих 

ОПП, пов’язані зі змістом державних стандартів загальної середньої освіти, 

новою структурою школи, змістом навчальних програм з предмета «Фізична 

культура» для 1-2, 3-4 та 5-6 класів відповідно до вимог Нової української 

школи,  у здобувачів  передбачено формування програмних компетентностей, 

які забезпечуватимуть виконання професійних обов’язків на високому рівні у 

відповідності до Державного стандарту початкової освіти. 

Здійснено кроки до модернізації організації освітнього процесу, зокрема, 

запроваджено у роботу автоматизовану систему управління закладом вищої 

освіти (пакет комп’ютерних програм «Деканат»), що дозволяє оптимізувати 

управління освітнім процесом, зробити його прозорим та підвищити рівень  

організації. Зокрема, автоматизовано процес  видачі додатків до дипломів, 

академічних  довідок, залікових та екзаменаційних відомостей . 

Відбулась активізація використання в освітньому процесі системи 

управління навчанням Moodle НУФВСУ, а саме активне залучення 

можливостей платформи до проведення поточного та семестрового контролю. 

Розроблені вимоги до структури навчальної дисципліни, створені та оновлені 

навчальні, демонстраційні, тестові матеріали з навчальних дисциплін.  

 У формуванні та реалізації політики забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти, створенні основних положень щодо 
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організації та науково-методичного забезпечення освітнього процесу бере 

активну участь науково-методична рада університету. Згідно  плану роботи  

науково-методичної ради Національного університету фізичного виховання  

спорту України у 2021 році відбулося  4 засідання, на яких розглядалися 

результати зимової сесії 2020-2021 р. та літньої сесії 2021 р., організаційно-

методичне забезпечення освітнього процесу в ВСП «Івано-Франківський 

фаховий коледж фізичного виховання», особливості моніторингу співпраці з 

роботодавцями для забезпечення професійної підготовки та майбутнього 

працевлаштування випускників, організація та проведення практичної 

підготовки здобувачів  вищої освіти, аналіз ефективності використання 

технологій дистанційного навчання в освітньому процесі НУФВСУ. На 

засіданнях науково-методичної ради НУФВСУ відбулось обговорення та 

експертиза положень «Про перевірку робіт здобувачів вищої освіти ступенів 

бакалавра та магістра на предмет академічного плагіату», «Про структуру та 

зміст, порядок розроблення та затвердження силабусу навчальної дисципліни»,  

«Про кваліфікаційну роботу здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та 

магістра у Національному університеті фізичного виховання спорту України», 

затверджені  нові бланки відомостей обліку успішності, рекомендації щодо 

проведення занять у комбінованій формі в умовах дистанційного навчання, 

інструкція щодо дотримання вимог структури дисципліни у системі управління 

навчанням Moodle НУФВСУ. 

Для якісної імплементації в освітній процес університету нових 

положень, що регулюють освітню діяльність, при розробці науково-

методичного забезпечення освітнього процесу, шляхом опитування за 

допомогою Google - форм, створено експертний пул з суспільно активних 

здобувачів вищої освіти.  

Дотримання принципів академічної свободи є однією з базових засад 

діяльності Університету, що відображено у Положенні про організацію 

освітнього процесу НУФВСУ. Протягом 2021 р. науково-педагогічні 

працівники університету  реалізували цей принцип під час підготовки робочих 

програм навчальних дисциплін та силабусів. При оновленні змісту освітніх 
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програм викладачі кафедри використовують напрацювання, отримані під час 

проходження різних видів підвищення кваліфікації, участі у семінарах, 

семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, тренінгах, 

вебінарах, засіданнях «круглих столів» тощо, які цього року здебільшого через 

відомі карантинні обмеження відбувалися онлайн. 

Для  забезпечення якісної підготовки науково-педагогічних кадрів 

впродовж реалізації освітньо-наукових та освітньо-професійних програм вищої 

освіти другого (магістерського) і третього (освітньо-наукового) рівнів,  з метою 

створення ефективної системи професійного розвитку, отримання знань та 

впровадження  результатів  наукових досліджень у практику сфери охорони 

здоров’я та освіти, фізичного виховання і спорту та туризму, укладено угоди з 

такими організаціями: Державна установа «Національний інститут хірургії та 

трансплантології ім. О.О. Шалімова», Державна установа «Інститут 

ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка» Національної 

академії медичних наук України, Державна установа «Науково-практичний 

медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони 

здоров’я України», Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Національної 

академії наук України, зокрема з ТОВ «Глоб Воркс»,   Мережею фітнес-клубів 

«Sportlife», «Спорт Ленд», Фітнес-клубами «Jungle Gym», «Національ», 

«Скульптор тіла», «Подільский», «Аватор-спорт», спорткомплексом 

«Економіст» Київського національного економічного університету ім. В. 

Гетьмана.  

 Основними формами співробітництва є організація і проведення 

практичних занять, організація і проведення науково-педагогічної практики для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) і третього (освітньо-

наукового) рівнів з освітніх компонентів згідно з освітньо-професійними та 

освітньо-науковими програмами; розроблення і реалізація спільних наукових 

проектів у рамках наукових тем, реалізація спільних науково-дослідних 

проектів, включаючи підготовку і публікацію наукових і науково-методичних 

праць, виконання дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів 

доктора філософії та доктора наук.  
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 Нові наукові знання, отримані в ході наукових досліджень, активно 

впроваджуються в освітній процес студентів, що  підтверджується  35 актами 

впровадження у цьому році.  

 Під час реалізації освітньо-професійних програм відбувається поєднання 

навчання і досліджень. Дослідницький компонент імплементований у 

дисципліни у вигляді виконання лабораторних робіт. Здобувачі другого 

(магістерського)  та третього (освітньо-наукового) рівня проводять практичні 

заняття у лабораторіях науково-дослідного інституту, обладнаних  сучасними 

приладами. Наукове обладнання НДІ (40 одиниць) розташоване в 7 

лабораторіях та призначене для медико-біологічних та педагогічних досліджень 

у спорті (біомеханічних, гематологічних, біомеханічних, біохімічних, 

кардіологічних, електронейроміографічних, психофізіологічних).  

Для врахування інтересів роботодавців, забезпечення якісної вищої 

освіти, орієнтованої на запити ринку праці та посилення практичної підготовки 

здобувачів у 2021 р. були укладені  угоди із роботодавцями про проходження 

на їх базі практик. За 2021 рік було підписано 112 договорів про проведення 

практики здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра з базами 

практик серед них: 13 закладів загальної середньої освіти; 5 закладів вищої 

освіти; 38 закладів фізичної культури і спорту (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР, 

спортивні клуби, громадські організації, спілки та спортивні федерації 

спортивний комітет, фізкультурно-спортивні товариства); 2 науково-дослідних 

інститути; 5 фітнес-центрів. 

В умовах карантинних обмежень через поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19) з урахуванням встановлених у місті Києві рівнів 

епідемічної небезпеки протягом 2021 року наказами ректора визначались умови 

освітньої діяльності та особливості тимчасового використання технологій 

дистанційного навчання  на платформі Мооdlе НУФВСУ. 

1.7. Забезпечення якості вищої освіти та запобігання порушення 

академічної доброчесності учасниками освітнього процесу 

Відповідно до вимоги частини другої статті 16 Закону України «Про 

вищу освіту» в Університеті функціонує система внутрішнього забезпечення 
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якості освітньої діяльності, що у 2021 році отримала подальший розвиток і 

вдосконалення з огляду на нові умови організації освітнього процесу, зокрема 

пов’язані з пандемією.  

Відбувся черговий моніторинг і вдосконалення чинних в університеті 

освітніх програм. Підставами для їхнього перегляду і вдосконалення стали 

проведені у 2021 році відповідно до вимоги, зазначеної у пункті 4.4.1. 

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та удосконалення 

освітніх програм у НУФВСУ, онлайн опитування стейкхолдерів, аналіз  

гарантами освітніх програм змін у потребах ринку праці, передового досвіду 

інших закладів вищої освіти тощо. Наразі, у відповідних розділах сайту 

університету, відбувається внесення стейкхолдерами зауважень і пропозицій 

щодо можливих змін та доповнень. 

Для здійснення систематичного оперативного аналізу реалізації чинних 

освітніх програм, відділ забезпечення якості вищої освіти, відповідно до 

рішення Вченої ради університету, проводить щоденний моніторинг 

відвідування занять студентами та виконавської дисципліни науково-

педагогічних працівників, результати якого доводяться до відома деканів, 

завідувачів кафедр для відповідного реагування.   

У 2021 році здійснено оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників університету. Для вдосконалення щорічного рейтингового 

оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр 

університету рішенням Вченої ради від 30 червня 2021 року (протокол №11) 

затверджено «Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності 

науково-педагогічних працівників та кафедр Національного університету 

фізичного виховання і спорту України (нова редакція)». Підсумки рейтингового 

оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр 

університету за 2020/2021 навчальний рік затверджені відповідним наказом 

ректора та оприлюднені на сайті університету. 

 Важливим напрямом підвищення якості надання освітніх послуг в 

університеті у 2021 році було покращення ресурсного забезпечення освітнього 

процесу. Це, перш за все, стосувалося кадрового ресурсу. У 2021 році в 
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результаті продовження систематичної кропіткої кадрової роботи, науково-

педагогічні працівники, задіяні у реалізації  усіх освітніх програм, відповідають 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти. 

Інформація про всіх науково-педагогічних працівників Університету 

представлена в ЄДЕБО. 

 Значна увага приділялася інформаційним ресурсам. Зокрема, суттєво 

покращилося інформаційне наповнення офіційного сайту університету, 

продовжилося впровадження електронної системи управління освітнім 

процесом. 

З метою вдосконалення організації освітнього процесу проведено чергове 

анонімне опитування студентів 1 курсу денної форми навчання. 

 Покращилося матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу. 

Зокрема, частка навчальних аудиторій обладнаних мультимедійними 

системами сьогодні становить більше 30%, що перевищує Ліцензійні вимоги. 

Оновлено технічні паспорти усіх навчальних аудиторій.  

Середовище академічної доброчесності НУФВСУ ґрунтується на 

принципах: демократизму; законності; компетентності та професіоналізму; 

чесності і порядності; справедливості та толерантності; партнерства і 

взаємодопомоги; особистого прикладу; поваги та взаємної довіри; відкритості і 

прозорості; колегіальності та демократичності; самовдосконалення і 

саморозвитку;  відповідальності за порушення академічної доброчесності. 

Запобігання порушення академічної доброчесності в НУФВСУ 

забезпечується шляхом: 

інформування науково-педагогічних, наукових працівників та здобувачів 

вищої освіти про необхідність дотримання правил академічної доброчесності; 

ознайомлення науково-педагогічних, наукових працівників із Кодексом 

академічної доброчесності НУФВСУ; 

посилення контролю завідувачів кафедр, наукових керівників  

кваліфікаційних, дисертаційних робіт, членів екзаменаційних комісій щодо 

правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень 

ідей, тверджень, відомостей тощо; 
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забезпечення науковими керівниками і науковими консультантами 

недопущення порушення академічної доброчесності у дисертаційних 

дослідженнях здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук; 

перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ступенів 

бакалавра та магістра, доктора філософії, доктора наук на предмет академічного 

плагіату; 

передбачення в освітніх програмах підготовки здобувачів вищої освіти 

ступені доктора філософії наявності компетентностей щодо дотримання 

академічної доброчесності; 

розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ступенів 

магістра, доктора філософії та доктора наук в електронному репозитарії 

НУФВСУ. 

Провадження освітньої та наукової діяльності всіх підрозділів  НУФВСУ 

здійснюється з дотриманням академічної доброчесності згідно Кодексу 

академічної доброчесності Національного університету фізичного виховання і 

спорту України, що встановлює загальні етичні принципи та правила 

поведінки, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

провадження освітньої та наукової діяльності, визначає порядок дотримання 

академічної доброчесності в ЗВО, види відповідальності за конкретні 

порушення академічної доброчесності.  

Дотримання академічної доброчесності є частиною внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти університету і передбачає політику, стандарти та 

внутрішню нормативну базу НУФВСУ. В цьому напрямі в університеті на 

сьогодні здійснено такі заходи: 

створена Комісія з питань академічної доброчесності розглядала спірні 

питання щодо наявності плагіату в статтях науково-педагогічних, наукових 

працівників університету (за окремими заявами); розглядала та рецензувала з 

метою рекомендації для розгляду Вченою радою НУФВСУ (щодо друку) 

колективних монографій, підготовлених групою науково-педагогічних 



20  

працівників університету кафедр психології та педагогіки,  туризму, легкої 

атлетики,  зимових видів та велосипедного спорту, інноваційних технологій;  

в складі зазначеної Комісії працюють провідні фахівці, які здійснюють 

експертизу матеріалів, що надходять, а членів комісії закріплено за напрямами 

«Спорт», «Фізичне виховання», «Фітнес та рекреація, рухова активність», 

«Фізична терапія, Ерготерапія»; 

розроблено та затверджено Вченою радою Університету єдину форму 

експертного висновку матеріалів; 

з метою наповнення, систематизації та зберігання в електронному вигляді 

наукових творів, надання відкритого доступу до цих творів, забезпечення їх 

поширення у науково-освітньому середовищі  утворено та постійно 

оновлюється репозитарій НУФВСУ;  

для забезпечення контролю якості результатів освітнього процесу, 

самостійності виконання науково-дослідної роботи  шляхом виявлення ознак 

плагіату в наукових та інших роботах на базі бібліотеки університету працює 

Система виявлення збігів/ідентичності/схожості Unicheck, за допомогою якої 

перевіряються всі дисертаційні роботи та монографії;  

згідно з наказом ректора від 05.03.2021 р. № 79-заг. затверджено 

Положення з проведення перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 

освіти ступенів бакалавра та магістра на предмет академічного плагіату в 

НУФВСУ, які перевіряються Системою виявлення збігів/ідентичності/схожості 

Unicheck. 

Крім того, науково-педагогічні працівники та здобувачі НУФВСУ брали 

активну участь у роботі Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти. Експертами з акредитації освітніх програм у 2021 році було 11 осіб − 

Андрєєва О. В., Дутчак М. В., Дроздовська С. Б., Когут І. О., Круцевич Т. Ю., 

Маринич В. Л., Опанасюк Н. А., Бабушко С. Р., Поліщук А. О., Антонишин А. 

М., Бурмагіна М. 

1.8. Підсумки атестації здобувачів вищої освіти 

Випускниками університету, які виконали індивідуальний навчальний 

план та здобули ступінь бакалавра, у 2021 році стали 740 особи, з них 
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537 особи денної та 203 – заочної форм навчання. Дипломи з відзнакою 

отримало 35 осіб (7,0 %) денної та 3 (0,5 %) заочної форм навчання. За 

державним замовленням у 2021 році здійснено випуск 278 осіб ступеня 

бакалавра (236 – денної та 42 – заочної форм навчання). Державне   замовлення 

виконано у повному обсязі. У 2021 році було сформовано 6 екзаменаційних 

комісій для проведення атестації випускників денної та 2 екзаменаційні комісії 

заочної форм навчання. Головами комісій призначено провідних фахівців у 

відповідних галузях, які не брали участі у підготовці випускників, що 

забезпечило об'єктивність оцінювання кваліфікаційних робіт і знань 

здобувачів вищої освіти. 

Атестація випускників освітнього ступеня бакалавра проводилась у формі 

комплексного екзамену або захисту кваліфікаційної роботи в режимі онлайн. 

Результати атестації наведено у таблицях 3 та 4.  

У 2021 р. 451 здобувач вищої освіти виконав індивідуальні навчальні 

плани та отримав диплом ступеня магістра (286 осіб денної та 157 – заочної 

форм навчання).  

Таблиця 3 

Результати атестації здобувачів ступеня бакалавра за  

денною формою навчання 
Навчальні 

роки 

Р
аз

о
м

 с
ту

д
ен

ті
в
 З`явились 

на 

екзамен 

Оцінки ЕК 

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

, %
 

Я
к
іс

ть
, 
%

 
осіб % Відмінно 

(90-100 

балів), 

осіб/% 

Добре 
(75-89 

балів), 

осіб/% 

Задовільно 
(60-74 

балів), 

осіб/% 

Незадовіль

но (0-59 

балів), 

осіб/% 

Складання комплексного екзамену 

2020/2021 515 515 100 98/19,02 202/39,22 215/41,74 - 100 58,3 

Захист кваліфікаційної роботи 

2020/2021 22 22 100 21/95,45 1/4,54 - - 100 100 

 

Атестація проводилася у формі атестаційного екзамену та захисту 

кваліфікаційної роботи. Результати атестації наведено у таблиці 5. Абсолютна 

успішність та якість навчання випускників свідчить про достатньо високий 

рівень їх теоретичної та практичної підготовленості. 
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Таблиця 4 

Результати атестації здобувачів ступеня бакалавра за  

заочною формою навчання 
Навчальні 

роки 

Р
аз

о
м

 с
ту

д
ен

ті
в
 З`явились 

на 

екзамен 

Оцінки ЕК 

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

, %
 

Я
к
іс

ть
, 
%

 

осіб % Відмінно 
(90-100 

балів), 

осіб/% 

Добре 
(75-89 

балів), 

осіб/% 

Задовільно 
(60-74 

балів), 

осіб/% 

Незадовільно 

(0-59 балів), 

осіб/% 

Складання атестаційного екзамену 

2020/2021 205 203 98,9 51/25,1 93/45,8 59/29,1 - 100 71,0 
 

 

Таблиця 5 

Результати атестації здобувачів ступеня магістра за  

заочною формою навчання 
Навчальні 

роки 

Р
аз

о
м

 с
ту

д
ен

ті
в
 З`явились 

на 
екзамен 

Оцінки ЕК 

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

, %
 

Я
к
іс

ть
, 
%

 

осіб % Відмінно 
(90-100 

балів), 

осіб/% 

Добре 
(75-89 

балі), 

осіб/% 

Задовільно 
(60-74 

балів), 

осіб/% 

Незадовільно 

(0-59 балів), 

осіб/% 

Складання комплексного екзамену 

2020/2021 158 158 100 41/25,9 92/58,3 25/15,8 0 100 58,5 

Захист кваліфікаційної роботи 

2020/2021 158 157 99,3 55/35,0 91/57,9 11/7,1 0 100 93,0 

 

1.9. Підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців сфери 

фізичної культури і спорту та сфери вищої освіти 

Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки НУФВСУ протягом 

2021 року здійснював організацію і проведення курсів підвищення кваліфікації 

тренерів з видів спорту та інших фахівців у галузі фізичної культури і спорту; 

науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО (фізичне виховання); 

науково-педагогічних і педагогічних працівників НУФВСУ.  

Курси підвищення кваліфікації проводились за такими програмами:  

для тренерів вищої категорії – 431 особа (дистанційні); 

для науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО (фізичне 

виховання) – 9 осіб (дистанційні);  

з класичного та лікувального масажу – 21 особа (очно-дистанційні). 
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2. Наукова та інноваційна робота 

За результатами виконання наукової роботи за попередні п’ять років 

Університет: 

 пройшов державну атестацію та віднесений до вищої кваліфікаційної 

групи «А» за науковим напрямом «Суспільні науки» (наказ Міністерства освіти 

і науки від 25.03.2021 №372 «Про результати державної атестації закладів 

вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) 

діяльності»;  

 отримав фінансування за науковим напрямом «Суспільні науки» у розмірі 

952,1 тис. грн. (наказ Міністерства освіти і науки від 16.04.2021 №434 «Про 

розподіл бюджетних коштів для підтримки наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти»).  

Задля підвищення ефективності наукової роботи в Університеті 

розроблено та затверджено Вченою радою заходи щодо реалізації 

Перспективного плану розвитку Національного університету фізичного 

виховання і спорту України за науковим напрямом «Суспільні науки» на період 

з 2021 по 2025 рр.  

За результатами виконання завдань Перспективного плану розвитку 

Національного університету фізичного виховання і спорту України за науковим 

напрямом «Суспільні науки» протягом 2021 року отримано такі результати: 

впроваджено внутрішній аудит ефективності наукової діяльності 

науково-педагогічних та наукових працівників; 

підготовлено зведену інформацію щодо кількості науково-педагогічних і 

наукових працівників, які здійснювали наукове керівництво (консультування) 

не менше п’яти здобувачів наукових ступенів та запропоновано шляхи щодо 

збільшення їх кількості; 

розроблено систему матеріального заохочення науково-педагогічних і 

наукових працівників за результатами наукової та інноваційної діяльності; 

розроблено механізм преміювання науково-педагогічних та наукових 

працівників за отримання грантів та публікації у періодичних виданнях, 
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включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, на основі 

розробленого рейтингу; 

розроблено план заходів щодо залучення до участі в індивідуальній 

мобільності максимальної кількості науковців, науково-педагогічних 

працівників, адміністративного персоналу та здобувачів освіти; 

розроблено План реалізації заходів щодо міжнародної співпраці 

Університету; 

розроблено План реалізації заходів щодо академічної доброчесності в 

Університеті; 

розроблено План реалізації заходів щодо наукових видань Університету; 

підготовлено 5-ти річний план захисту дисертаційних робіт та присвоєння 

учених звань науково-педагогічних працівників кафедри; 

розроблено План реалізації заходів щодо дослідницької діяльності 

молодих учених Університету. 

2.1. Тематика наукових досліджень, які здійснюються на кафедрах та 

мають державну реєстрацію 

Науково-дослідна робота (НДР) Університету у 2021 році здійснювалась 

згідно з Планом НДР НУФВСУ на 2021–2025 роки, затвердженим наказом 

ректора від 29 жовтня 2020 року № 288-заг. за напрямами: 

І – Історичні, гуманітарні, організаційні, правові, соціально-економічні та 

програмно-нормативні основи розвитку фізичної культури і спорту; 

ІІ – Методологічні та організаційно-методичні основи раціональної 

підготовки спортсменів; 

ІІІ – Теоретико-методологічні та технологічні основи фізичного 

виховання та оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення; 

ІV – Теоретико-методологічні та практичні основи фізичної терапії та 

ерготерапії  і спортивної медицини. 

Протягом 2021 року в університеті виконувались 24 науково-дослідні 

теми. За підсумками НДР науково-педагогічними та науковими 

працівниками Університету підготовлено та видано 864 наукових публікацій, 

серед яких: 17 монографій (на 30 % більше, ніж у 2020 р.), 11 навчальних 
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посібників (на 57 % більше, ніж у 2020 р.), 16 методичних посібників, 472 

наукові статі, у т. ч. 129 − опубліковано у зарубіжних виданнях, 345 тез. 89 

наукових розробок підтверджено актами впровадження (на 32 % більше, ніж 

у 2020 р.), отримано 23 авторських свідоцтва (на 35 % більше, ніж у 2020 р.),. 

У період з 2017 до 2021 року збільшилась кількість публікацій науково-

педагогічних та наукових працівників Університету у виданнях, включених 

до міжнародних наукометричних баз. У 2021 вказаними працівниками 

опубліковано 113 статей в наукових виданнях, представлених в 

наукометрічних базах Scopus  та Web of Science (на 5 % більше, ніж у 2020 

р.). Кількість науково-педагогічних працівників, які мають не менше п’яти 

наукових публікацій у періодичних виданнях, включених до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science, становить 45 осіб (на 5 % 

більше, ніж у 2020 р.). 23 науково-педагогічних працівника нашого 

Університету має п’ять і більше здобувачів наукових ступенів, які 

захистилися під їх керівництвом (консультуванням). 

Важливим питанням є підвищення індексів наукового цитування науково-

педагогічних та наукових працівників у різних наукометричних базах. Зокрема, 

у «Бібліометриці української науки» зараз мають профілі 207 працівників 

університету. В рейтингу університетів і науково-дослідних інститутів наш 

університет посідає 36 позицію та має h-індекс 78. Найвищі показники індексу 

Хірша (h-індекс) в базі Google Scholar у професорів В. М. Платонова (59), 

Круцевич Т. Ю. (36), Кашуби В. О. (31). Індекс цитування від 30 до 21 мають 8 

науково-педагогічних працівники Університету, від 10 до 20 – 30 осіб та від 9 

до 5 – 59 осіб.  

2.2. Робота Науково-дослідного інституту 

Науково-дослідна робота НДІ протягом 2021 року здійснювалась за 

пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, що визначені Законом 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки».  

У процесі виконання НДР визначено та обґрунтовано критерії 

моніторингу рівня спортивної підготовленості атлетів на підставі 

психофізіологічних та електронейроміографічних показників, розроблено 
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алгоритм оцінки і прогнозування психофізіологічного стану спортсменів, 

функціонального стану нервово-м’язової системи із застосуванням сучасних 

діагностичних методів. Отримано принципово нові результати стосовно 

критеріїв оцінки стану психофізіологічних функцій, нервово-м’язової системи у 

спортсменів, представників різних видів спорту, спортсменів різного віку та 

статі.  

У 2021 році оновлено матеріально-технічну базу НДІ, придбано: 

напівавтоматичний біохімічний аналізатор з вбудованим термостатом Biochem 

SA (HTI, США) для дослідження біохімічних показників; апаратно-програмний 

комплекс «НС-Психотест» (Україна) для удосконалення системи 

психофізіологічної та функціональної діагностики спортсменів. 

З урахуванням сучасних вимог науковими та науково-педагогічними 

працівниками підготовлено та подано на конкурсний відбір до Міністерства 

освіти і науки України проєкт наукових досліджень і розробок, виконання 

якого розпочнеться у 2022 році (за рахунок коштів державного бюджету) за 

прикладною темою: «Критерії стресостійкості та когнітивних ресурсів 

спортсменів як чинники забезпечення успішної спортивної  діяльності» – 

керівник: Федорчук С. Б., к.б.н. 

Крім того, в 2021 році подано проєктну заявку на одержання грантової 

підтримки в рамках конкурсу Національного фонду досліджень України «Наука 

для безпеки людини та суспільства» за темою: «Розробка комплексної системи 

діагностики та корекції психофізіологічних станів спортсменів високої 

кваліфікації збірних команд України у спортивних єдиноборствах в умовах 

пандемії COVID-19», науковий керівник Коробейніков Г. В., д.б.н., професор. 

Протягом 2021 року НДІ плідно співпрацював та уклав договори щодо 

надання послуг з обстеження членів збірних команд України з видів спорту, 

окремих спортсменів та осіб, які займаються різними формами рухової 

активності. Станом на 01 грудня 2021 р. надано послуг у сфері наукової 

діяльності 262 спортсменам (1193 людинообстежень) з 16 видів спорту 

(велосипедний спорт, веслування академічне, веслування на байдарках і каное, 

гандбол, єдиноборства, легка атлетика, лижні гонки, плавання, скелелазіння, 
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стрибки у воду, теніс, триатлон, фехтування, фітнес, футбол та художня 

гімнастика). 

У НДІ на регулярній основі спортсмени національних збірних проходять 

комплексне наукове обстеження з використанням широкого кола сучасних 

методів та надання практичних рекомендацій з оптимізації функціонального 

стану. Наукові працівники НДІ також проводять обстеження під час навчально-

тренувальних зборів збірних команд України з видів спорту. Зокрема, у 

с. Вільноандріївка (Запорізька обл.) проводили комплексні обстеження збірної 

команди України з гандболу (U-19, юнаки), у смт Воловець (Закарпатська обл.) 

здійснювали наукові дослідження з визначення максимального споживання 

кисню та розрахунку пульсових режимів тренувальних навантажень на 

ергоспірометричному комплексі для збірної команди України з велосипедного 

спорту (трек).  

Водночас до регулярних досліджень в НДІ долучаються і спортсмени з 

інвалідністю. Так, протягом звітного періоду у дослідженнях брали участь 

кваліфіковані спортсмени з лижних гонок та біатлону, представники різних 

нозологічних груп за програмою підготовки до XIII зимових Паралімпійських 

ігор 2022 р. (Пекін, Китай). 

Варто зауважити, що спортсмени, які проходили обстеження в НДІ та 

науково-методичний і психологічний супровід підготовки, протягом 2021 року 

успішно виступали на міжнародних змаганнях, зокрема Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, чемпіонах світу та Європи (Жан Беленюк (греко-

римська боротьба), Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (каное), Олексій 

Середа, Данил Аванесов (стрибки у воду), серед юніорів в Києві (Україна), 

Аліса Колпакчи (паратриатлон), Олег Кухарик, Дмитро Даниленко (байдарка) 

тощо. 

Науковці НДІ НУФВСУ протягом 2021 року брали активну участь в 

освітньому процесі, зокрема проводили ознайомчу роботу з сучасними 

методиками, що застосовуються для проведення наукових досліджень у сфері 

фізичної культури і спорту, обстеження спортсменів національних збірних 

команд України та представників фітнес-індустрії зі студентами, магістрантами  
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НУФВСУ та представниками інших ЗВО (КНУ імені Тараса Шевченка, 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського). В 

межах виконання кваліфікаційних та дисертаційних робіт магістрантами та 

аспірантами НУФВСУ у співпраці з науковцями НДІ проводилися дослідження 

щодо виконання основних завдань наукової роботи.  

Просвітницька діяльність є важливою складовою роботи науковців НДІ . 

Вони на регулярній основі популяризують здоровий спосіб життя, корисність 

занять руховою активністю, важливість регулярного контролю 

функціонального стану спортсменів з використанням сучасного обладнання. 

Так, наприклад, 19 жовтня 2021 р. спільно з федерацією гандболу України 

проведено Всеукраїнський семінар для тренерів з гандболу, на якому були 

представлені доповіді провідних спеціалістів НДІ за результатами проведених 

комплексних обстежень чоловічої та жіночої збірних команд України з 

гандболу. 

2.3. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації 

В Університеті функціонує система підготовки наукових і науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Тематика наукових досліджень 

докторантів та аспірантів формується з урахуванням нових трендів науки у 

галузі фізичної культури і спорту, біології, фізичної терапії, ерготерапії та 

плану НДР НУФВСУ, а високий рівень їх підготовки забезпечується 

використанням потенціалу сформованих наукових шкіл університету. Сучасна 

науково-дослідницька база університету дозволяє ефективно вирішувати 

завдання, пов’язані із реалізацією цілей та програмних результатів навчання за 

освітньо-науковими програмами, проведенням наукових досліджень науково-

педагогічними та науковими працівниками, докторантами, аспірантами та 

студентами університету. 

Підготовка аспірантів здійснюється за спеціальностями: 017 Фізична 

культура і спорт; 227 Фізична терапія, ерготерапія; 091 Біологія; 24.00.02  

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Підготовка 
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докторантів здійснюється за спеціальностями: 017 Фізична культура і спорт; 

227 Фізична терапія, ерготерапія. 

Станом на 1 грудня 2021 року в аспірантурі навчається 114 аспірантів 

(55 – з відривом від виробництва, 31 – без відриву від виробництва, 20 – 

іноземних громадян) та 5 докторантів. 

У 2021 році завершили навчання в аспірантурі 19 осіб (10 – з відривом 

від виробництва, 7 – без відриву від виробництва та 2 іноземних громадян), з 

них 11 аспірантів (58 % випускників) успішно захистили дисертаційні роботи, 

2 аспіранти (11 % випускників) пройшли попереднє слухання на кафедрах та 

готуються до проведення фахового семінару, для 2 аспірантів (11 % 

випускників) утворено спеціалізовані вчені ради для присудження ступеня 

доктора філософії. 

Також один іноземний аспірант достроково захистив дисертацію 

(кафедра хореографії і танцювальних видів спорту), а 4 іноземних аспіранта 

достроково пройшли попереднє слухання та фаховий семінар і наказом 

Міністерства освіти і науки України вже створено спеціалізовані вчені ради 

для присудження ступеня доктора філософії (кафедра футболу та кафедра 

водних видів спорту). У 2021 році завершили навчання в докторантурі 4 

докторанти, з них 1 докторант достроково захистив дисертацію (Подрігало О. 

О.). 

Відповідно до попередніх рішень Вченої ради та Статуту НУФВСУ 

щодо необхідності омолодження науково-педагогічного складу університету, 

вжито заходи задля залучення випускників аспірантури до роботи в 

підрозділах університету. Працевлаштовані на кафедри НУФВСУ 5 осіб, а 

саме: кафедру здоров'я, фітнесу і рекреації (Нагорна А. Ю.), кафедру 

хореографії і танцювальних видів спорту (Хом’яченко О. О.), кафедру теорії і 

методики фізичного виховання (Іванік О. Б.), кафедру спортивних ігор 

(Митько А. О.), кафедру фізичної терапії та ерготерапії (Шестопал Н. О.), 

кафедру медико-біологічних дисциплін (Поліщук А. О.). 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/12/1352-df.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/12/1352-df.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/12/1352-df.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/12/1352-df.pdf


30  

За останні п’ять років збільшилась кількість аспірантів, які навчаються за 

кошти юридичних та фізичних осіб: якщо у 2016 р. – 26 %, то у 2021 р. – 44 % 

від загальної кількості вітчизняних аспірантів. 

2.4. Робота спеціалізованих вчених рад 

У НУФВСУ протягом 2021 року згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15 листопада 2019 р. № 1428 «Про затвердження рішень 

Атестаційної колегії Міністерства» функціонувала спеціалізована вчена рада 

Д 26.829.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з фізичного виховання 

та спорту за спеціальностями 22.00.02 Фізична культура, фізичне виховання 

різних груп населення та 22.00.03 Фізична реабілітація, а наказу Міністерства 

освіти і науки України від 22 липня 2020 р. №946 – спеціалізована вчена рада 

Д 26.829.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з фізичного виховання 

та спорту за спеціальністю 24.00.01 Олімпійський і професійний спорт.  

У 2021 році в раді Д 26.829.01 проведено захист 12 дисертацій: 

3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук, з них 1 дисертація 

підготовлена науково-педагогічним працівником іншого закладу вищої освіти, 

2 – науково-педагогічним працівником та докторантом НУФВСУ, а також 

9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, з них науково-

педагогічні працівники та аспіранти НУФВСУ захистили 4 кандидатських 

дисертації (Серебряков О. Ю., Довгодько І. В., Верняєв О. Ю., Гасанова С. Ф.), 

2 іноземні аспіранти (Камперо Ескаланте Елієзер Давід, Мохаммед Фахмі 

Рабін), 3 представники інших закладів вищої освіти.  

У раді Д 26.829.02 проведено захист 14 дисертацій: 4 дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора наук (2 – за спеціальністю 24.00.02  

Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 2 – за 

спеціальністю 24.00.03  Фізична реабілітація), 10 дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук (6 – за спеціальністю 24.00.02 Фізична 

культура, фізичне виховання різних груп населення, 4 – за спеціальністю 

24.00.03 – Фізична реабілітація), з них: 2 дисертації на здобуття наукового 



31  

ступеня доктора наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук захистили науково-педагогічні працівники та аспіранти НУФВСУ, 2 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та 5 кандидатських 

дисертацій захистили представники інших закладів вищої освіти. 

Також 18 аспірантів НУФВСУ захистили дисертаційні роботи на здобуття 

ступеня доктора філософії в спеціалізованих вчених радах НУФВСУ, 

утворених для проведення разового захисту (17 – за спеціальністю 017 Фізична 

культура і спорт, 1 – за спеціальністю 091 Біологія) та 3 аспіранти інших 

закладів вищої освіти захистили дисертаційні роботи на здобуття ступеня 

доктора філософії в НУФВСУ за спеціальністю 091 Біологія. 

Атестаційною колегією МОН України не зроблено жодного зауваження 

щодо дисертацій, які розглянуто на засіданнях спеціалізованих вчених рад 

НУФВСУ. 

2.5. Проведення наукових форумів, конференцій, семінарів 

У 2021 році на базі університету проведено низку наукових заходів, а 

саме: 

19 березня – на базі кафедри професійного, неолімпійського та 

адаптивного спорту відбулася XIV Міжнародна студентська наукова 

конференція «Спорт та сучасне суспільство». На конференції висвітлювалися 

актуальні проблеми підготовки спортсменів, сучасний стан та перспективи 

розвитку професійного спорту, новітні тренди неолімпійського спорту, 

розвиток адаптивного спорту на сучасному етапі, інновації у фізичному 

вихованні. За матеріалами конференції опубліковано електронний збірник, в 

якому представлено понад 50 тез. 

19 квітня – на базі кафедри кіберспорту та інформаційних технологій 

відбулася IV Всеукраїнська електронна науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній 

культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії». Під час конференції 

розглянуто актуальні питання використання сучасних інноваційних та 

інформаційних технологій в системі підготовки спортсменів, фізичному 

вихованні різних груп населення, оздоровчо-руховій діяльності, адаптивному 

https://uni-sport.edu.ua/content/kafedra-profesiynogo-neolimpiyskogo-ta-adaptyvnogo-sportu-0
https://uni-sport.edu.ua/content/kafedra-profesiynogo-neolimpiyskogo-ta-adaptyvnogo-sportu-0
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фізичному вихованні та фізичній реабілітації, спортивній медицині та 

ерготерапії. Висвітлено сучасні інформаційні технології в системі підготовки 

фахівців у галузі фізичної культури та спорту, розвиток кіберспорту в світі та 

Україні. За матеріалами конференції опубліковано електронний збірник, в 

якому представлено понад 90 тез. 

19–20 травня – в онлайн режимі відбулася XІV Міжнародна конференція 

«Молодь та олімпійський рух». За матеріалами конференції опубліковано 

електронний збірник, в якому представлено понад 130 тез за такими 

напрямами: правові, організаційні, соціальні, екологічні та економічні аспекти 

сучасного спорту; олімпійська освіта: соціально-філософські, історичні, 

психологічні та педагогічні аспекти; медико-біологічні аспекти олімпійського 

спорту, передові практики та інновації сучасної спортивної медицини, фізична 

терапія та ерготерапія; теорія і практика спорту для всіх. У науковому заході 

протягом двох днів на пленарних засіданнях взяли участь понад 300 учасників, 

а на секційних засіданнях за напрямами – близько 400 учасників: представники 

міжнародних та всеукраїнських організацій, закладів вищої освіти, вчені та 

організатори спорту з 13 країн світу (Бельгія, Білорусь, Іран, Індія, Йорданія, 

Шрі-Ланка, Китай, Малайзія, Молдова, Південно-Африканська Республіка, 

Польща, Румунія, Україна), ректори й провідні науковці з 14 вітчизняних 

закладів вищої освіти та 7 науково-дослідних, медичних, освітніх установ, 

науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти нашого 

університету. 

25 травня – проведено І Всеукраїнську електронну науково-практичну 

конференцію з міжнародною участю «Біомеханіка спорту, оздоровчої рухової 

активності, фізичної терапії та ерготерапії: актуальні проблеми, інноваційні 

проєкти та тренди». Основними науковими напрямами конференції були: 

сучасні підходи і технології вдосконалення спортивно-технічної та тактичної 

майстерності; біомеханічний контроль, моделювання, вимірювання та 

прогнозування в практиці спорту, оздоровчій руховій активності, фізичній 

терапії та ерготерапії; біомеханічні основи реалізації здоров’яформуючих, 

здоров’язберігаючих, здоров’якорегуючих технологій у спорті, оздоровчій 
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руховій активності, фізичній терапії та ерготерапії; біомеханічні технології в 

процесі адаптивного фізичного виховання, фізичній терапії, ерготерапії та 

оздоровчій руховій активності. У конференції взяли участь представники з 5 

країн світу, а саме: Польщі,  Грузії, Латвії, Молдови, України. До участі 

залучилися понад 20 вітчизняних закладів вищої освіти, серед яких вчені, 

провідні науковці медичних, освітніх установ, науково-педагогічні працівники, 

докторанти, аспіранти та студенти. В рамках конференції проведено круглий 

стіл «Біомеханічні тренди в спорті, оздоровчій руховій активності, фізичній 

терапії та ерготерапії». 

21-22 жовтня – ІІІ міжнародна науково-практична конференція 

«Заняттєва перспектива на здоров’я у професійній підготовці та практичній 

діяльності ерготерапевта». В роботі форуму взяли участь провідні фахівці та 

науковці з 9 країн світу: Австралії, Великої Британії, Бельгії, Філіппін, 

Португалії, США, України, Нідерландів, Південної Африки. 

29 жовтня – на базі кафедри психології і педагогіки відбулася ІV 

Всеукраїнська наукова електронна конференція «Актуальні проблеми 

психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної 

діяльності». У конференції взяли участь 108 учасників, отримано 85 науково-

педагогічних матеріалів за трьома науковим напрямами: актуальні напрями 

психологічного забезпечення та супроводу у фізичному вихованні і спорті; 

педагогічні аспекти підготовки та розвитку суб’єктів спортивної діяльності; 

рухова активність та психолого-педагогічні аспекти формування здорового 

способу життя. У заході взяли участь представники 27 наукових установ та 

закладів освіти. За результатами конференції сформовано збірник, а учасники 

конференції отримали сертифікати. 

29–30 листопада – відбулася V Міжнародна онлайн конференція 

«Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи». 

Конференція проходила під патронатом Міжнародної ради зі спортивної науки 

та фізичного виховання, Європейської асоціації студентського спорту та 

Міжнародної асоціації спортивної кінетики. Науковий форум присвячено 

вирішенню соціальних, екологічних, економічних проблем як факторів сталого 
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розвитку нашої сфери, актуальним питанням сучасного спорту, зокрема 

студентського, оздоровчо-рекреаційної рухової активності, формування 

здорового способу життя і здорової нації. У конференції взяли участь 

представники міжнародних та всеукраїнських організацій, вчені та спортивні 

функціонери з 22 країн світу – України, Польщі, Хорватії, Індії, Німеччини, 

Китаю, Румунії, Молдови, Грузії, Казахстану, Ірану, Малайзії, Португалії, 

Білорусі, Сербії, Ірландії, Латвії, Шрі-Ланки, Сполучених Штатів Америки, 

Великої Британії (Англія, Шотландія), Непалу, а також ректори й провідні 

науковці з 23 вітчизняних закладів вищої освіти та науково-дослідних, 

медичних, освітніх установ, науково-педагогічні працівники, докторанти, 

аспіранти, студенти нашого університету. Таким чином понад 50 закладів 

вищої освіти і наукових установ презентували дослідження 140 доповідачів, з 

них 30 – іноземні; брали участь понад 400 учасників 2 пленарних засідань та 

понад 600 учасників 6 пленарних засідань за напрямами; презентована 

колективна монографія «Кіберспорт»; вперше проведене пленарне засідання за 

напрямом «Актуальні проблеми підготовки хореографів у закладах вищої 

освіти»; відбулася XVII Міжнародна конференція «Актуальні проблеми 

спортивної медицини» з пленарним засіданням за напрямом «Спортивна 

медицина. Громадське здоров’я». 

2.6.  Студентська наука 

В Університеті діє 21 науковий гурток при кожній кафедрі, що разом 

утворюють студентське наукове товариство (СНТ) – творче об’єднання 

студентської молоді, основною метою роботи якого є всебічне сприяння 

науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів. Діяльність СНТ 

спрямована на пошук та підтримку талановитих науковців серед студентів, 

надання їм всебічної допомоги; сприяння формуванню умов для розкриття 

наукового і творчого потенціалу студентської молоді; сприяння формуванню 

особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним 

світоглядом; організацію та розвиток між університетської та міжнародної 

співпраці студентів. 

У 2021 році студенти університету брали участь в університетських, 
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всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, форумах, круглих 

столах в Україні та за її межами: ХІV Міжнародна студентська наукова 

конференція «Спорт та сучасне суспільство», Київ, 19 березня 2021; 

XIV Міжнародна конференція молодих вчених «Молодь та олімпійський рух», 

Київ, 19 травня 2021 року; IV Всеукраїнська електронна науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у 

фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії», Київ, 19 квітня 

2021року; Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», Дніпро, 12 лютого 

2021 р.; ХІ Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні технології в 

галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії», 4-5 квітня 

2021 р., Національна академія Національної гвардії України, кафедра фізичної 

підготовки та спорту, м. Харків; ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Barca Academy Publishing», Мадрид, Іспанія, 02-04 травня 2021 року; XXVI 

Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання практики та науки», 18–

21 травня 2021 року, Лондон, Велика Британія; XXVIII Міжнародна науково-

практична конференція, Анкара, Туреччина, 01-04 червня 2021 року; XXX 

Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія суспільства і науки: 

проблеми та перспективи», 15-18 червня 2021 року, Лондон, Велика Британія; 

XXIX Міжнародна науково-практична конференція «Наука, теорія і практика», 

Токіо, Японія, 08-11 червня 2021 року; університетські та кафедральні 

конференції та конкурси та інші. 

З метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її 

творчого зростання, забезпечення підтримки студентів, створення ними 

дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, активізації 

науково-дослідної роботи студентів в НУФВСУ, така робота студентів 

проводиться  в рамках навчального та позанавчального процесів. 

До участі у ІІ турі Конкурсу 2020/21 Стипендіальної програми 

«Завтра.UA» допущено 17 учасників – студентів НУФВСУ (це є рекордною 

кількістю учасників від нашого ЗВО), з них у 10 конкурсантів – керівниками 

були науково-педагогічні працівники кафедри спортивних ігор. 
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12 студентів НУФВСУ (8 студентів кафедри спортивних ігор) стали 

учасниками І-го етапу стипендіальної програми «Завтра.UA» Всеукраїнської 

благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука — соціальна ініціатива» у 

2021/2022 році.  

Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  з 

галузей знань «Фізична терапія, ерготерапія», «Управління спортивно-

оздоровчою діяльністю», «Професійна освіта»,  «Менеджмент освіти», 

«Загальна та соціальна психологія», «Інформаційні системи і технології» та 

«Фізична культура і спорт» спеціальностей за напрямом: «Спорт», «Фітнес та 

рекреація» та «Фізичне виховання» у 2020–2021 н.р. відбулися за результатами 

першого етапу ІІ туру (лютий-квітень 2021 року). 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 

2020 р. № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2020/2021 

навчальному році» Національний університет фізичного виховання і спорту 

України визначено базовим вищим навчальним закладом освіти з проведення ІІ  

туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 

«Фізична культура і спорт» серед студентів, які здобувають вищу освіту за 

освітнім ступенем бакалавра, магістра у закладах вищої освіти України. 

До 15 лютого на І етап ІІ туру Конкурсу 2020/2021 н. р. зі спеціальності 

«Фізична культура і спорт» надійшло 116 робіт (128 студентів-авторів, 

116 наукових керівників) з 31 закладу вищої освіти за спеціалізаціями: 

«Спорт», «Фізичне виховання» та «Фітнес та рекреація». Студенти-автори 44 

кращих наукових робіт, що оцінювалися за середнім балом двох незалежних 

рецензентів, були запрошені для участі у 2 етапі 2 туру Конкурсу. 

22 квітня 2021 року на базі НУФВСУ проведено відеоконференцію для 

визначення переможців ІІ етапу ІІ туру Всеукраїнського Конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт».  

Галузева комісія Конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Фізична культура і спорт», спеціалізація «Спорт» забезпечила рецензування 47 

студентських наукових робіт (53 студентів-авторів), що надійшли з 24 закладів 
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вищої освіти. На підсумковій відеоконференції виступило 18 здобувачів вищої 

освіти з 10 закладів вищої освіти. Студенти та магістранти НУФВСУ на 

підставі рецензій та оцінки журі їх виступу на відеоконференції, визначені 

переможцями та нагороджені:  

Диплом 

I, II, III ступеня 

Прізвище, ім’я, по 

батькові студента 

Прізвище, ім’я, по батькові, посада 

наукового керівника 

Диплом 

I ступеня 

Васильєва Аліса 

Олександрівна 

Шльонська Ольга Леонідівна, 

доцент кафедри спортивних ігор, 

к.фіз.вих. 

Диплом 

II ступеня 

Білоус Аліна 

Сергіївна 

Юденко Оксана Вадимівна, доцент 

кафедри професійного, 

неолімпійського та адаптивного 

спорту, к.пед.н. 

Диплом 

III ступеня 

Заіченко Ірина 

Ігорівна 

Шутова Світлана Євгенівна, 

завідувач кафедри спортивних ігор, 

к.фіз.вих., доцент 
 

Галузева комісія Конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Фізична культура і спорт», спеціалізація «Фізичне виховання» забезпечила 

рецензування 39 студентських наукових робіт (39 студентів-авторів), що 

надійшли з 21 закладу вищої освіти. На підсумковій відеоконференції 

виступило 13 здобувачів вищої освіти з 9 закладів вищої освіти. Студенти та 

магістранти НУФВСУ на підставі рецензій та оцінки журі їх виступу на 

відеоконференції визначені переможцями та нагороджені:  

Диплом                

I,  II, III ступеня  

Прізвище, ім’я, по 

батькові студента 

(повністю) 

Прізвище, ім’я, по батькові, посада 

наукового керівника 

Диплом 

I ступеня 

Заєць Катерина 

Вадимівна 

Марченко Оксана Юріївна, 

професор кафедри теорії і 

методики фізичного виховання, 

д.фіз.вих. 

Диплом 

III ступеня 

Бузовська Анна 

Олександрівна 

Трачук Сергій Васильович, доцент 

кафедри теорії і методики 

фізичного виховання,, кандидат 

фіз.вих. 
 

Галузева комісія Конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Фізична культура і спорт», спеціалізація «Фітнес та рекреація» забезпечила 

рецензування 30 студентських наукових робіт (36 студентів-авторів), що 
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надійшли з 12 закладів вищої освіти. На підсумковій відеоконференції 

виступило 15 здобувачів вищої освіти з 8 закладів вищої освіти. Студенти та 

магістранти НУФВСУ на підставі рецензій та оцінки журі їх виступу на 

відеоконференції визначені переможцями та нагороджені:  

Диплом 

 I,  II, III ступеня  

Прізвище, ім’я, по 

батькові студента  

Прізвище, ім’я, по батькові, посада 

наукового керівника 

Диплом  

I ступеня 

Мацак Анастасія 

Ігорівна  

Єракова Любов Анатоліївна, 

доцент кафедри здоров’я, фітнесу 

та рекреації, к.фіз.вих. 

Диплом 

III ступеня 

 

Заліпа Павло 

Сергійович 

Кириченко Вікторія Миколаївна,  

доцент кафедри здоров’я, фітнесу 

та рекреації, к.пед.н. 
 

Студентка тренерського факультету, кафедри професійного, 

неолімпійського та адаптивного спорту (магістратура), Жигайлова Любов у 

ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей за напрямом «Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», 

який відбувся у Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова, м. Миколаїв посіла призове місце (диплом ІІІ ступеня) з конкурсною 

роботою на тему: «Інноваційні технології як засіб підвищення техніко-

тактичної підготовленості гравців збірних команд України з більярдного 

спорту», науковий керівник – к.фіз.вих., доцент Нагорна В. О. 

Підведення підсумків II туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» серед студентів 

ЗВО III-IV рівнів акредитації відбулося на підставі сліпого рецензування робіт, 

поданих на Конкурс, на базі Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, м. Чернівці. Студенти кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії успішно продемонстрували свої наукові здібності та отримали 

заслужені нагороди. 
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Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (п. VІ.1.) галузева конкурсна 

комісія нагородила: 

Диплом 

 I,  II, III ступеня  

Прізвище, ім’я, по 

батькові студента  

Прізвище, ім’я, по батькові, посада 

наукового керівника - Подяка 

Диплом 

I ступеня та 

сертифікат 

Мізер Клер 

Мартінівна 

Брушко Вікторія Вадимівна, 

викладач кафедри фізичної терапії 

та ерготерапії. 

Диплом 

III ступеня та 

сертифікат 

Селюк Лідія Ігорівна 

Ковельська Антоніна Василівна, 

старший викладач кафедри 

фізичної терапії та ерготерапії, 

канд.біол.наук 

 

Статистичні показники науково-дослідної роботи студентів НУФВСУ 

вказують на позитивну тенденцію розвитку та підвищення ефективності роботи 

СНТ. Це підтверджується збільшенням кількісних показників участі студентів 

НУФВСУ на конференціях, форумах та інших заходах, саме за рахунок 

міжнародних наукових заходів, в яких брали участь студенти (на 46 %), 

кількості друкованих праць студентів у закордонних виданнях (на 24 % ) у 

порівнянні з 2020 роком.  

Ректорат університету всебічно підтримує та розвиває дослідницьку 

діяльність студентів, створює всі умови для наукового пошуку, спілкування з 

ученими світового рівня, плідного обміну думками, оригінальними ідеями, 

творчими здобутками, урізноманітнює форми індивідуальної роботи з 

обдарованою студентською молоддю та сприяє розвитку молодіжних наукових 

ініціатив. Керівництво університету всіляко заохочує студентів-переможців 

всеукраїнських олімпіад, наукових конкурсів надалі навчатися в магістратурі й 

аспірантурі. 

2.7. Діяльність товариства молодих учених 

Товариство молодих вчених Університету протягом 2021 року сприяло 

здійсненню та розвитку наукових досліджень молодих вчених, забезпечувало 

підтримку щодо участі у різноманітних державних конкурсах на отримання 
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премій, стипендій за результатами наукової діяльності аспірантів, докторантів 

та молодих вчених. В результаті отримала стипендію Кабінету Міністрів 

України для молодих вчених  Яковенко О. О., дипломом лауреата Премії 

Київської міської ради за внесок у розвиток місцевого самоврядування 

відзначено Бойко (Оріховську) А. С., подано претендентів на здобуття Премії 

Верховної Ради України молодим ученим Вітомського В. В. та колективу у 

складі Прокопенко А. О., Митько А. О., Перетятько А. С. 

У 2021 році більше 150 молодих науковців університету брали участь у 

наукових заходах, всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, 

форумах, вебінарах, круглих столах, що проводилися на базі університету та за 

його межами. Зокрема, у щорічній ХIV Міжнародній конференції «Молодь та 

олімпійський рух» та V Міжнародній конференції «Сталий розвиток та 

спадщина у спорті: проблеми і перспективи», де виступили на пленарних 

засіданнях за напрямами та опублікували тези й статті.  

Товариство молодих вчених НУФВСУ надало інформацію до Ради 

молодих учених Міністерства освіти і науки України задля друку спільної 

книги «Ради молодих вчених України: 2021». 

Протягом 2021 року здійснювалась активна співпраця з НДІ НУФВСУ з 

метою розвитку творчого потенціалу та залучення молодих вчених до 

проведення наукових досліджень науково-педагогічними працівниками, 

докторантами, аспірантами, здобувачами із застосуванням сучасного наукового 

обладнання. 

Молоді вчені НУФВСУ за високі наукові досягнення відзначені 

ректорською  премією «Молодий науковець року 2021»: 

І місце – Вітомський Володимир Вікторович (кафедра фізичної терапії 

та ерготерапії) та  Єременко Наталія Петрівна (кафедра здоров’я, фітнесу та 

рекреації); 

ІІ місце –  Русанова Ольга Михайлівна (кафедра водних видів спорту) та 

Сиваш Ірина Сергіївна (кафедра історії та теорії олімпійського спорту); 

ІІІ місце - Ричок Тетяна Миколаївна (кафедра кінезіології та 

фізкультурно-спортивної реабілітації), Юрченко Олександр Анатолійович 
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(кафедра кінезіології та фізкультурно-спортивної реабілітації) та Фіалко 

Наталія Анатоліївна (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін).  

2.8. Науково-теоретичні видання 

Протягом 2016-2021 рр. виконано низку вимог (згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року 

№ 1111 «Про порядок формування Переліку наукових фахових видань 

України») для забезпечення відповідності наукових журналів університету 

нормам фахових видань, серед яких − інтеграція наукових журналів до 

наукометричних баз даних. Наукові журнали університету «Наука в 

олимпийском спорте», «Теорія і методика фізичного виховання», «Спортивна 

медицина, фізична терапія та ерготерапія» зареєстровані у наукометричних 

базах даних Індекс Copernicus, каталозі періодичних видань Ulrichsweb, 

каталозі періодичних видань Google Scholar, Національній бібліотеці України 

імені В. І. Вернадського; базі наукової періодики України «Уран», бібліотеці 

Міжнародної спортивної інформації. 

У 2021 році видано наукові журнали університету «Наука в 

олимпийском спорте» (4 номери), «Теорія і методика фізичного виховання» 

(4 номери), «Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія» (2 номери). 

 

3. Кадрове забезпечення науково-педагогічної та науково-дослідної 

роботи 

3.1. Якісний склад науково-педагогічних та наукових             

працівників 

Станом на 20 грудня 2021 року в університеті працює 325 штатних 

науково-педагогічних працівника, зовнішніх сумісників 126 осіб. 

Із науково-педагогічних працівників мають науковий ступінь  доктора  

наук  –  56  осіб  (12%),  з  них  сумісників 11 осіб; кандидата наук – 220 осіб 

(49%), з них сумісників 57 осіб. Мають вчене звання професора – 46 осіб  (10%), 

з них сумісників 6 осіб;  доцента –  100 осіб (29%), з них сумісників 30 осіб. 

Середній вік штатних професорів, докторів наук – 59 років,  професорів, 

кандидатів наук – 69 років; доцентів, докторів наук – 54 роки, доцентів, 
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кандидатів наук – 48 років; кандидатів наук – 41 рік. 

Ректорат та Вчена рада університету регулярно розглядають  питання 

підвищення якісного складу науково-педагогічних працівників. За 2021 рік зі 

складу штатних науково-педагогічних працівників здобули  науковий  ступінь  

доктора наук – 5 осіб,  кандидата наук – 6 осіб. Отримали вчене звання 

професора – 2 та доцента – 16 осіб. 

Усі кафедри університету (21 одиниця) очолюють завідувачі, які мають 

науковий ступінь або вчене звання, з них 13 кафедр очолюють професори, 

доктори наук; дві  кафедри – професори, кандидати наук; 5 кафедр – доценти, 

кандидати наук; одну кафедру – кандидат наук.  Середній вік завідувачів 

кафедр – 56 років. 

З метою приведення у відповідність до законодавства процедури 

проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників Університету та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів) рішенням Вченої ради НУФВСУ від 25 жовтня 2021 р. 

(протокол №2), що введене в дію наказом ректора від 25 жовтня 2021 р. № 346-

заг., затверджено нове відповідне положення.     

Станом на 1 грудня 2021 року в Науково-дослідному інституті НУФВСУ 

працює 14 наукових працівників, з яких 11 за сумісництвом (10 внутрішні та 1 

зовнішній). Із числа штатних працівників – 3 особи: мають науковий ступінь 

доктора наук – 1 особа та кандидата наук – 2 особи. Мають вчене звання 

професора – 1 особа (33%). Із числа внутрішніх сумісників – 10 осіб: мають 

науковий ступінь доктора наук – 4 особи (40%) та кандидата наук – 5 осіб 

(50%). Мають вчене звання професора – 4 особи (40%) та доцента – 2 особи 

(20%). Середній вік наукових працівників становить 46 років, докторів наук – 

52 роки, кандидатів наук – 43 роки, професорів – 53 роки, доцентів – 48 років. 

Загальна кількість молодих учених – дві особи, одна з яких має науковий 

ступінь кандидата наук. 

Протягом 2021 року науково-педагогічні та наукові кадри залучались до 

роботи у державних, міжнародних та всеукраїнських громадських організаціях.  
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Ректор НУФВСУ Імас Є. В. входить до складу колегій Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України,  виконкому 

Європейської асоціації студентського спорту, є позаштатним консультантом 

Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, президентом 

Спортивної студентської спілки України, віце-президентом Української 

федерації учнівського спорту, почесним членом Національної академії 

педагогічних наук України, головою Секції з фізичної культури і спорту 

Відділення вищої освіти вказаної академії, головою комісії «Спорт та 

навколишнє середовище» НОК України, віце-президентом Федерації тенісу 

України. 

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

позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань молоді і 

спорту, національний координатор в Україні Європейської мережі сприяння 

оздоровчій руховій активності, експерт Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, заступник голови Секції з фізичної культури і 

спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук 

України, заступник голови комісії «Спорт для всіх» НОК України.    

Проректор з науково-педагогічної роботи Борисова О. В. – заступник 

голови секції за фаховим напрямом «Педагогіка, психологія, проблеми молоді 

та спорту» Наукової ради Міністерства освіти і науки України, віце-президент 

Міжнародної асоціації спортивної кінетики, член Міжнародної ради зі 

спортивної науки та фізичного виховання (ICSSPE), член комісій «Спорт та 

навколишнє середовище» та  «Інновації в спорті» НОК України, член Секції з 

фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії 

педагогічних наук України, член президії національної Федерації тенісу 

України.  

Директор Навчально-наукового олімпійського інституту Булатова М. М. є 

першим віце-президентом Асоціації Європейських олімпійських академій, 

членом комісії «Культура і спадщина» МОК, членом комітету з освіти 

Міжнародної федерації студентського спорту (FISU), членом Міжнародної 

спілки олімпійських істориків, віце-президентом НОК України, президентом 
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Олімпійської академії України, головою Етичної комісії та комісії «Олімпійська 

освіта та культура», членом комісії «Інновації в спорті» НОК України.  

У секторі вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і 

науки України головою науково-методичної комісії 017 «Фізична культура і 

спорт» є завідувач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Андрєєва О. В., а 

головою науково-методичної комісії 227 «Фізична терапія, ерготерапія» – 

завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Лазарєва О. Б., яка є 

національним координатором в Україні Європейської мережі з фізіотерапії у 

вищій освіті.  

Завідувач кафедри кіберспорту та інформаційних технологій Шинкарук 

О. А. є головою галузевої експертної ради з 01 Педагогіка Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, членом секції за фаховим 

напрямом «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту» Наукової ради 

Міністерства освіти і науки України, секретарем Секції з фізичної культури і 

спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук 

України  

Професор кафедри історії та теорії олімпійського спорту Платонов В. М. 

є членом виконкому НОК України та головою комісії «Інновації у спорті» НОК 

України, а професор кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного 

спорту Карленко В. П. є головою комісії «Закордонне українство» НОК 

України.      

До складу Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти 

Національної академії педагогічних наук України окрім означених вище 

співробітників входять завідувач кафедри теорії і методики фізичного 

виховання Круцевич Т. Ю., завідувач кафедри кінезіології та фізкультурно-

спортивної реабілітації Кашуба В. О. та завідувач кафедри менеджменту та 

економіки спорту Мічуда Ю. П.  

Завідувач кафедри хореографії та танцювальних видів спорту Соронович 

І. М. – голова правління Всеукраїнської ради спортивних танців. Завідувач 

кафедри спортивних видів гімнастики Салямін Ю. М. та доцент цієї кафедри 

Омельянчик О. О. – віце-президенти Федерації гімнастики України, в.о. 
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завідувача кафедри історії та теорії олімпійського спорту Радченко Л. О. – 

декан Олімпійської академії України.     

3.2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

університету 

Заходи з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 

2021 році:  

університетські дистанційні курси підвищення кваліфікації «Науково-

методичні та організаційні основи тестування знань здобувачів вищої освіти» 

обсягом 1,0 кредит ЄКТС (209 осіб); 

університетські дистанційні курси підвищення кваліфікації "Методика 

електронного навчання" обсягом 2,4 кредити ЄКТС (49 осіб);  

серія вебінарів та тренінгів проекту «REHAB: Інноваційна реабілітаційна 

освіта – впровадження нових магістерських програм в Україні» загальним 

обсягом 1,4 кредити ЄКТС (протягом року, 24 особи);  

наукове стажування за кордоном (18 осіб);  

сесії Міжнародної олімпійської академії (3 особи).  

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників НУФВСУ в університеті ведеться облік 

кредитів ЄКТС, отриманих науково-педагогічними працівниками протягом 

календарного року за інші види підвищення кваліфікації (семінари, 

практикуми, тренінги, вебінари, майстер-класи, круглі столи тощо).  

 3.3. Відзначення науково-педагогічних та наукових працівників 

державними та галузевими нагородами 

У 2021 році за багаторічну плідну професійну діяльність, досягнуті 

успіхи у науково-педагогічній та науковій діяльності, підготовці 

висококваліфікованих кадрів та вихованні студентів, підвищенні їх спортивної 

майстерності указами Президента України відзначені працівники університету, 

зокрема, нагороджені:  Орденом «За заслуги» І ступеня – професор кафедри 

історії та теорії олімпійського спорту Платонов В. М.; Орденом княгині Ольги І 

ступеня – директор Навчально-наукового олімпійського інституту Булатова М. 

М.; Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – завідувач кафедри кінезіології та 

https://dn.uni-sport.edu.ua/course/view.php?id=1038
https://dn.uni-sport.edu.ua/course/view.php?id=1038
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фізкультурно-спортивної реабілітації Кашуба В. О.; Медаллю «За працю та 

звитягу» – професор кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного 

спорту Карленко В. П. Присуджено Почесне звання: «Заслужений діяч науки і 

техніки України» – завідувачеві кафедри спортивних єдиноборств та силових 

видів спорту Коробейнікову Г. В.; «Заслужений працівник освіти України» – 

завідувачеві кафедри спортивної медицини Футорному С. М. 

Професору кафедри історії та теорії олімпійського спорту Єрмоловій В. 

М. указом Президента України призначена державна стипендія як видатному 

діячу фізичної культури і спорту, а професору цієї ж кафедри Платонову В. М. 

постановою Кабінету Міністрів України – довічна стипендія за видатні заслуги 

у сфері вищої освіти.     

Ректора НУФВСУ Імаса Є. В. відзначено медаллю «Івана Франко» 

Національної академії педагогічних наук України, знаком «За заслуги» 

Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, медаллю «За 

заслуги» Української асоціації футболу, «Орденом ветерана» Федерації 

футболу м. Києва. 

Проректора з науково-педагогічної роботи Борисову О. В.  нагороджено 

як лауреата премії «Науковець року» у рамках IIІ Міжнародної програми 

«Наукова еліта України» під патронатом Комітету Верховної Ради України з 

питань освіти і науки, Міністерства освіти і науки України, Національної 

академії наук України та Української федерації вчених.  

Почесною грамотою Кабінету міністрів України нагороджено лікаря-

ортопеда вищої категорії Центру спортивної травматології та відновлювальної 

медицини Ригана М.М. 

Почесною грамотою Міністерства молоді та спорту України нагороджено 

доцента кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Радченко Ю. 

О., а подякою цього ж міністерства відзначено доцента кафедри кінезіології та 

фізкультурно-спортивної реабілітації Гончаренко Н. М. та викладача цієї ж 

кафедри Довганінець О. Л., а також викладача кафедри теорії і методики 

фізичного виховання Михальчука А. Д.  
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Грамотою Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і 

науки України нагороджено фахівця відділу спорту вищих досягнень 

Серебрякова О. Ю., а подякою Київської міської державної адміністрації 

відзначено завідувача кафедри хореографії та танцювальних видів спорту 

Сороновича І. М.  

Медаллю НОК України «За відданість олімпізму» нагороджено 

професора кафедри історії та теорії олімпійського спорту Єрмолову В. М. 

Почесним доктором  Таджицького інституту фізичної культури обрано  

ректора  Імаса Є.В., а почесними докторами Узбецького державного 

університету фізичної культури і спорту – директора Навчально-наукового 

олімпійського інституту Булатову М. М. та професора кафедри історії та теорії 

олімпійського спорту Платонова В. М.  

 

4. Створення умов для розвитку студентського самоврядування, 

стипендіального забезпечення, відпочинку та проживання здобувачів вищої 

освіти 

4.1. Взаємодія зі студентською радою 

Ключову роль у вирішенні питань з вдосконалення та організації 

освітнього процесу в Університеті, створення належних умов для навчання, 

організації дозвілля, формування здорового способу життя відіграє студентська 

рада університету. Заходи, що здійснюються органами студентського 

самоврядування університету, сприяють формуванню демократичного 

мікроклімату серед студентства, реалізації державної молодіжної політики та 

передбачають захист прав та інтересів студентів. З цією метою налагоджена 

система розгалуженої комунікації між студентським самоврядуванням, 

профспілковим комітетом студентів та аспірантів НУФВСУ, керівництвом та 

науково-педагогічним складом університету, у тому числі для підтримки 

студентських ініціатив, проектів тощо. Зокрема, питання розробки нових та 

вдосконалення існуючих освітніх програм, робочих програм навчальних 

дисциплін здійснюється з урахуванням думки студентства на підставі 

регулярного анкетування, що проводить відділ забезпечення якості вищої 
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освіти НУФВСУ за участі представників органів студентського 

самоврядування, у тому числі шляхом проведення онлайн-опитування студентів 

стосовно якості викладання навчальних дисциплін кафедр НУФВСУ. 

Опитування студентів проводяться й з інших питань у соціальних мережах 

академічних груп, кафедр, факультетів. 

Зазначений підхід дозволяє постійно залучати студентів до важливих 

процесів життєдіяльності університету, зокрема його управління, пошуку 

шляхів його подальшого розвитку в аспектах освітньої та наукової діяльності, 

модернізації його технічного оснащення відповідно до потреб студентства та 

викликів сьогодення, розширення взаємозв’язків із закордонними закладами 

вищої освіти для обміну досвідом, проходження практик студентами, у тому 

числі в межах програм мобільності згідно з договорами про співпрацю між 

закладами вищої освіти.  

Здобувачі вищої освіти є делегатами конференцій трудового колективу 

університету та відповідних конференцій факультетів, представники яких 

обираються на засіданнях студентської ради університету та рекомендуються 

на підставі рішення загальних зборів за відповідним поданням студентської 

ради університету. За аналогічним механізмом студенти входять до складу 

вчених рад факультетів, Вченої ради університету, робочих груп з питань 

призначення стипендії факультетів, стипендіальної комісії університету, інших 

органів управління. 

Студентське самоврядування університету залучається до вирішення 

питань щодо заохочення студентів, які брали активну участь у громадському 

житті та спортивній діяльності університету, зокрема шляхом надання 

відповідних пропозицій головам робочих груп з питань призначення стипендій 

факультетів для нарахування додаткових балів під час формування рейтингу 

успішності студентів НУФВСУ. При переведенні здобувачів вищої освіти, які 

навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця 

державного замовлення, що здійснюється на підставі затвердженого в 

університеті Положення та у межах оголошеного за наказом НУФВСУ 

конкурсу, клопотання студентської ради щодо переведення тих чи інших 



49  

студентів на вакантні місця державного замовлення. За погодженням зі 

студентською радою університету приймаються рішення про відрахування 

студентів та їх поновлення на навчання, їх поселення та виселення із 

гуртожитку інші питання.  

З 2020 року, відповідно до визначеної процедури та проведених виборів, 

обов’язки голови студентської ради виконує студент IV курсу факультету 

здоров’я, фізичного виховання та туризму Андрій Сліпченко. У 2022 році 

студентська рада планує оновити склад студентського самоврядування та 

обрати його голову шляхом таємного голосування із запрошенням усіх 

студентів НУФВСУ.  

Адміністрація університету сприяє розвитку студентської ради, 

оперативно реагуючи на їх потреби, забезпечуючи відповідні умови згідно з їх 

подання й законодавства та не втручається у її діяльність.  

Ректорат вдячний органам студентського самоврядування всіх рівнів та 

студентству загалом за конструктивну співпрацю у досягнені спільної мети. 

4.2. Соціальний захист, стипендіальне забезпечення студентів 

В Університеті гарантовано захист прав та інтересів усіх студентів, 

особливо вразливих категорій (таблиця 6). Для визначених соціальних 

категорій студентів (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

особи віком від 18 до 23 років з числа дітей сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування) виплачується щомісячно грошова компенсація 

вартості продуктів харчування, грошова компенсація на первісне придбання 

предметів гардероба і текстильної білизни та випускникам цієї категорії при 

працевлаштуванні виплачується компенсація на придбання одягу, взуття, 

м’якого інвентарю та обладнання, а також одноразова грошова допомога в 

п’ятикратному розмірі.  

Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, виплачується студентам НУФВСУ (всіх соціальних 

категорій, вказаних у таблиці 6), які за результатами навчального семестру не 

мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та у 

встановленому порядку включені до рейтингу успішності студентів. 
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Таблиця 6  

Контингент студентів НУФВСУ соціальних категорій 

(денна форма навчання) 

Соціальні категорії 2018 2019 2020 2021 

Діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, 

особи віком від 18 до 23 

років з числа дітей сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

30 37 40 44 

Діти з інвалідністю, особи з 

інвалідністю 

1 2 2 2 

Особи, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

2 2 1 - 

Особи, які є дітьми учасників 

бойових дій 

9 21 21 23 

Внутрішньо переміщені 

особи 

105 148 149 130 

Особи, батьки яких є 

шахтарями, що мають стаж 

підземної роботи не менше 

15 років 

6 5 2 3 

Студенти із 

малозабезпечених сімей 

4 5 3 2 

 

Для вирішення питань з призначення академічної або соціальної стипендії 

у НУФВСУ працює Стипендіальна комісія НУФВСУ, а для підготовки 

матеріалів на її розгляд на факультетах – робочі групи з питань призначення 

стипендії. 

Стипендіальна комісія НУФВСУ та робочі групи керуються 

відповідними законами України та іншими нормативно-правовими актами, що 

визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, Порядком призначення і 

виплати стипендій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

12.07.2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

28.12.2016 р. № 1050), Статутом Національного університету фізичного 

виховання і спорту України та Правилами призначення академічних стипендій 
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у НУФВСУ, затвердженими рішенням Вченої ради НУФВСУ від 9.02.2017 р., 

введеним в дію наказом ректора НУФВСУ від 09.02.2017 р. № 28-заг. 

У межах своїх повноважень Стипендіальна комісія НУФВСУ бере участь 

у визначенні загального ліміту стипендіатів (однаковий для всіх факультетів, 

курсів та спеціальностей), що становить 45 відсотків та ліміту стипендіатів, 

яким буде призначено академічну стипендію за особливі успіхи у навчанні 15 

відсотків від загального ліміту стипендіатів відповідно до рішень Вченої ради 

НУФВСУ: від 18.01.2021 р., протокол № 5, введеного в дію наказом ректора 

НУФВСУ від 18.01.2021 р. № 12-заг. та від 30.06.2021 р., протокол № 11, 

введеного в дію наказом ректора НУФВСУ від 30.06.2021 р. №205-заг. 

За поданням робочих груп факультетів Стипендіальна комісія НУФВСУ 

затвердила рейтинг успішності студентів (рішення від 19.01.2021 р. протокол 

№2 та від 06.07.2021 р., протокол № 8), реєстр осіб, яким призначаються 

академічні стипендії за підсумками другого семестрового контролю 2020-2021 

навчального року (рішення від 22.01.2021 р. протокол № 3 та від 09.07.2021 р., 

протокол № 9), рейтинг успішності студентів І курсу ступенів бакалавра та 

магістра, що сформовані на підставі конкурсного балу, отриманого студентами 

під час вступу до НУФВСУ (рішення від 10.09.2021 р., протокол № 10) та 

доповнення до реєстру осіб, яким призначаються академічні стипендії, що 

сформовані на підставі конкурсного балу отриманого студентами під час 

вступу до НУФВСУ (рішення від 15.09.2021 р., протокол № 11). Рейтинг 

успішності студентів НУФВСУ формується за їх навчальні досягнення з кожної 

навчальної дисципліни та додаткових балів за участь у наукових дослідженнях, 

громадському житті, спортивній діяльності та ін. Станом на 20 грудня 2021 

року академічну стипендію отримують 558 здобувачів вищої освіти, з них 57 – 

у підвищеному розмірі, троє студентів-відмінників – стипендію Президента 

України та один – Верховної Ради України. 

4.3. Організація дозвілля студентів 

У вільний від освітньої діяльності час здобувачі вищої освіти залучаються 

до різноманітних заходів культурно-просвітницької та виховної спрямованості, 

волонтерської діяльності, що сприяє формуванню у них важливих особистісних 



52  

характеристик, так званих “soft skills”, які особливо ціняться сучасними 

роботодавцями.  

На 2021 рік студентським самоврядуванням НУФВСУ спільно з 

профспілковою організацією студентів і аспірантів НУФВСУ за підтримки 

керівництва університету заплановано проведення щорічних вечорів 

відпочинку на факультетах; заходи в межах святкування Дня Святого 

Валентина; побачення між студентами НУФВСУ та Київським національним 

лінгвістичним університетом, що вже стали традиційними заходами; конкурс 

студентських проектів «Креативний студент»; святкування Всесвітнього дня 

туризму; проведення фізкультурно-оздоровчого заходу «Студентська миля»; 

участь в акції до Дня людей похилого віку; відзначення кращих студентів з 

нагоди міжнародного дня студента; конкурс краси «Міс НУФВСУ»; турніри з 

шахів та настільного тенісу серед студентів студмістечка університету; кубок 

ректора з футзалу; участь у святкуванні міжнародного дня студентського 

спорту, міжнародного дня здоров’я; участь студентів у суддівстві змагань з 

різних видів спорту; залучення студентів в якості волонтерів до організації й 

проведення багатьох масштабних заходів, таких як Олімпійський день, 

Олімпійський урок тощо, низки інших заходів. 

Однак, у зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та 

відповідними обмеженнями, що були запровадження у зв’язку з цим, переважна 

більшість запланованих заходів проведена в режимі онлайн, а окремі з них 

відтерміновані до зняття карантинних обмежень. 

Необхідно відзначити, що завдяки спільним зусиллям вдалось провести 

заходи з нагоди «Дня знань» та початку нового навчального року в межах 

випускових кафедр, відзначення кращих здобувачі вищої освіти з нагоди 

Міжнародного дня студента, урочистості до Міжнародного жіночого дня, 

турніри з кіберспорту серед студентів університету «Dota2», «Counter-Strike» та 

«League of Legends». Студенти університету долучились до участі у 

Міжнародному дні студентського спорту, святкуванні Дня фізичної культури і 

спорту України. 
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  Профспілка студентів і аспірантів Університету ініціювала 

організований відпочинок студентів на гірськолижному курорті «Буковель», де 

була можливість активно відпочити, оздоровитись, спробувати свої сили у 

катанні на лижах та сноубордах по мальовничих карпатських схилах. 

Студентство – один із найважливіших ресурсів волонтерської діяльності. 

В Університеті участь студентів у волонтерській діяльності сприяє їх 

професійному становленню та саморозвитку, формує певні життєві позиції, дає 

можливість засвоювати соціальний досвід та виступає одним з напрямів 

культурно-просвітницької роботи. Протягом 2021 року студенти взяли участь у 

якості волонтерів у ХІХ міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики Ukraine 

International Cup 2021, 12 Wizz Air Kyiv City Marathon, організації змагань з 

баскетболу та волейболу Печерського району та міста Києва, національних 

турнірів з футболу, баскетболу, легкої атлетики Спеціальної Олімпіади 

України. Спільно з Всеукраїнським центром фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» студенти університету брали участь у проведенні 

фізкультурно-оздоровчих заходів з нагоди Дня фізичної культури та спорту 

України, за програмою соціального проєкту «Активні парки – локації здорової 

України», що проходили у м. Києві. Студенти університету брали активну 

участь у якості волонтерів в організації та проведенні Всеукраїнської церемонії 

«Герої спортивного року», присвяченій 30-ти річчю з дня створення НОК 

України, Європейського тижня #BeActive та National Fitness Day у Києві, а 

також у святкуванні Дня плавання. 

4.4. Робота студентського містечка 

Студентське містечко складається з чотирьох гуртожитків, кожен з яких 

оснащений навчальною кімнатою та мережею Інтернет, є тренажерний зал з 

необхідним обладнанням та інвентарем, а також тенісний клуб. У гуртожитку 

№5 та №1 для студентів працює пральня. Проводяться ремонти та оновлюється 

обладнання: поточний ремонт приміщень загального користування, коридорів, 

заміна радіаторів, газових  плит, сантехніки та систем каналізації.  

Станом на 20 грудня 2021 року в гуртожитках проживає 940 студентів та 

аспірантів. 
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У студентському містечку є кімнати для тимчасового проживання, що дає 

можливість розміщувати учасників семінарів, конференцій, учнівських та 

студентських олімпіад, спортивних заходів. 

Також у гуртожитках активно діє студентська рада. Кожен рік 

відбуваються змагання з футболу, баскетболу, волейболу, тенісу та шахів. 

Одним із засобів заохочення студентів до утримання приміщень в чистоті є 

проведення  конкурсів на кращу кімнату. 

На час запровадження карантину студентське містечко було забезпечено 

необхідними засобами та обладнанням. Організовано інформування студентів 

та співробітників про рекомендації у разі виявлення ознак коронавірусної 

хвороби COVID-19, а також у кожному гуртожитку облаштовано ізолятор для 

тимчасового перебування студентів з ознаками хвороби. У кожному 

гуртожитку встановлено диспенсор для дезінфекції рук та проводиться 

контроль за наявністю захисної маски або респіратора. В місцях спільного 

користування нанесена розмітка з урахуванням необхідності дотримання 

соціальної дистанції не менш ніж 1,5 м та організована робота з очищення та 

дезінфекції поверхонь.    

 

5. Спортивна робота 

5.1. Підвищення спортивної майстерності студентів 

Підвищення спортивної майстерності студентів Університету з 18 видів 

спорту з дотриманням карантинних обмежень для запобігання поширення 

COVID-19 забезпечувало 40 фахівців вищої тренерської категорії, з яких: 

16 – Заслужені тренери України: Данько Г. В. (боротьба вільна),  

Карленко В. П. (біатлон), Лисенчук Г. А. (футбол), Омельянчик-Зюркалова О. 

О. (гімнастика спортивна), Нагорна В. О. (більярдний спорт), Костюченко В. І. 

(боротьба на поясах), Залойло В. В. (футбол), Бобровник В. І. (легка атлетика), 

Колот А. В. (легка атлетика), Очеретько Б. Є. (веслування академічне), 

Кузнецов С. О. (легка атлетика), Філімонова Л. В. (акробатичний рок-н-рол), 

Єременко Н. П. (веслування на човнах «Дракон»), Закорко І. П. (самбо), 

Радченко Ю. А. (рукопашний бій); 
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5 – Заслужені майстри спорту України – Ткаченко М. І. (баскетбол), 

Назаренко Л. І. (баскетбол), Аксютін В. В. (кікбоксінг), Влох Д.С. (спортивні 

танці), Закорко І. П. (дзюдо);  

6 – Майстри спорту України міжнародного класу – Соронович І. М. 

(спортивні танці), Бойко О. В. (спортивні танці), Саволайнен О. В. (легка 

атлетика), Нагорна В. О. (більярдний спорт), Рожкова Т.А. (спортивні танці), 

Муха В. О. (регбі). 

5.2. Спорт вищих досягнень 

Значна кількість здобувачів вищої освіти Університету постійно беруть 

участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. З них – понад 100 

студентів здобули нагороди у чемпіонатах та кубках України з різних видів 

спорту. 47 студентів брали участь у чемпіонатах світу та Європи, кубках світу 

та Європи, в яких здобули 50 медалей різного ґатунку. 

У цьогорічних Іграх ХХХІІ Олімпіади взяло участь 6 студентів 

Університету: Ковтун І. посів 7-ме місце із командою та 10-те місце – у 

багатоборстві з гімнастики спортивної); Онопрієнко В. посіла 10-те місце у 

багатоборстві з художньої гімнастики, а команда з цього ж виду спорту у складі 

Возняк А., Боднарчук М., Височанської М. і Мелещук Є. посіли 7-ме місце у 

груповому багатоборстві.  

Випускники Університету на цих Іграх вибороли 4 олімпійські медалі: Ж. 

Беленюк (греко-римська боротьба) – золота медаль у ваговій категорії до 87 кг; 

Л. Лузан (веслування на байдарках і каное) – срібна (С-1 200 м) та бронзова (С-

2 500м) медалі; І. Рейзлін (фехтування) – бронзова медаль (індивідуальна 

шпага). 

Прикрістю для студентського спорту вищих досягнень стало рішення 

Виконавчого комітету Міжнародної федерації студентського спорту (FISU) та 

ради директорів Асоціації зимової Універсіади про скасування проведення 

ХХХ-ої зимової Універсіади, що мала відбутись у грудні у м. Лозанна 

(Швейцарія). Ці змагання вже переносили у 2020-му році на цього річ, але 

менше, ніж за місяць до перших стартів, їх відмінили. Причиною став новий 

спалах епідемії COVID-19. За 60 комплектів нагород, що мали розігруватись, у 
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8-ми видах спорту планували змагатись 9 студентів та 5 випускників 

Університету, які увійшли до складу студентської збірної команди України. 

Загалом у 2021 році 240 студентів НУФВСУ увійшли до складу 

національних збірних команд України, що на 25% більше у порівнянні з 

минулим роком.  

Всього в Університеті навчаються представники з 62 видів спорту, з яких 

– 40 олімпійські (бадмінтон, баскетбол, волейбол, волейбол пляжний, гандбол, 

гімнастика спортивна, гімнастика художня, боротьба греко-римська, боротьба 

вільна, дзюдо, бокс, тхеквондо ВТФ, лижні гонки, біатлон, велосипедний спорт, 

гірськолижний спорт, сноубординг, теніс, теніс настільний, фрістайл, фігурне 

катання на ковзанах, шорт-трек, ковзанярський спорт, регбі, скелелазіння, 

плавання, стрибки у воду, синхронне плавання, водне поло, веслування на 

байдарках і каное, веслування академічне, вітрильний спорт, весловий слалом, 

футбол, важка атлетика, фехтування, сучасне п’ятиборство, кульова стрільба, 

кінний спорт, хокей з шайбою та інші) та 22 неолімпійські (армспорт, 

більярдний спорт, гирьовий спорт, греплінг, хортинг, бодібілдинг, панкратіон, 

рукопашний бій, тхеквондо ІТФ, боротьба самбо, акробатичний рок-н-рол, 

спортивне орієнтування, спортивні танці, танцювальний спорт, роликолижний 

спорт, підводний спорт, футзал, боротьба на поясах, таїландський бокс, карате, 

пауерліфтінг, чирлідинг та інші). 

Кращі результати студентів НУФВСУ на міжнародній арені у 2021 році: 

Ковтун І. (гімнастика спортивна) – 3-тє місце на ЧС, 3-тє місце на ЧЄ, шість 1-х 

місць, три 2-х місць та три 3-тіх місць на КС; Бачинська А. (гімнастика 

спортивна) – два 1-х місця, 2-ге місце та 3-тє місце на КС; Губарєва Є. 

(гімнастика спортивна) – 2-ге місце на КС; Чепурний Н. (гімнастика спортивна) 

– два 1-х місця та 3-тє місце на КС; Ващенко Р. (гімнастика спортивна) – 3-тє 

місце на КС; Козловська В. (спортивна акробатика) – 1-ше місце на КС, 1-ше та 

3-тє місце на ЧЄ; Іщенко Д. (радіоорієнтування) – 1-ше та 3-тє місце на ЧЄ; 

Гайдюк Д. (карате традиційне) – 3-тє місце на ЧЄ; Григоренко Д. (греплінг) – 1-

ше та два 2-х місця на молодіжному ЧС; Куташевський А. (спортивні танці) – 

2-ге місце на ЧС серед молоді; Васіна Г. (спортивні танці) – 2-ге місце на ЧС 
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серед молоді; Шапкін А. (спортивні танці) – 2-ге та 3-тє місце на ЧС серед 

молоді; Маргіта С. (спортивні танці) – 3-тє місце на ЧС серед молоді; Івженко 

О. (важка атлетика) – три 2-х місця на ЧЄ серед юніорів; Баблюк Дмитро (бокс) 

– 2-ге місце на ЧЄ серед молоді; Домбровський М. (важка атлетика) – два 3-тіх 

місця на ЧЄ серед юніорів; Горобей М. (пауерліфтинг) – 1-ше місце на ЧС 

серед юніорів та 3-тє місце на ЧС; Ус К. (таеквондо ІТФ) – 3 місце на ЧЄ; Чекан 

В. (сучасне п’ятиборство) – 1-ше місце на ЧС серед юніорів та 3-тє місце на ЧЄ 

серед юніорів; Гончаренко Д. (джиу-джитсу) – 3-тє місце на ЧЄ та 3-тє місце на 

ЧС; Шаповал Н. (тхеквондо ІТФ) – 1-ше місце на ЧЄ; Сова В. (боротьба вільна) 

– 3-тє місце на ЧЄ серед юніорів. 

Станом на 20 грудня 2021 року для участі у ХХІV зимових Олімпійських 

іграх, які заплановані на період з 04 до 20 лютого 2022 року у м. Пекіні (КНР), 

ліцензії вже здобули двоє студентів Шмуратко І. (3 курс, фігурне катання на 

ковзанах) та Котовський Д. (3 курс, лижний фрістайл (акробатика) і троє 

цьогорічних випускників: Драгун Д. (лижні перегони), Блашко Д. (біатлон), 

Гандей О. (шорт-трек). Ще декілька наших спортсменів-студентів продовжують 

боротьбу за свої путівки до Пекіну. 

Також ліцензію на участь у ХІІІ зимових Паралімпійських іграх 2022, які 

проходитимуть з 04 до 13 березня 2022 року у Пекіні, здобув студент 3 курсу 

Кравчук І. (лижні перегони, біатлон). 

Приємною новиною наприкінці року стало всесвітнє визнання студента 

кафедри спортивних видів гімнастики Ковтуна Іллі,  на честь якого назвали 

елемент у спортивній гімнастиці. 

5.3. Співпраця зі спортивними організаціями 

Університет співпрацює із понад 40 спортивними організаціями, 

включаючи Національний олімпійський комітет України, Національний комітет 

спорту інвалідів, Спортивну студентську спілку України, Спортивний комітет 

України, Олімпійську академію України, Київське відділення Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Київський 

міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", національні 

федерації (кіберспорту, лижного спорту, біатлону, велосипедного спорту, 
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ковзанярського спорту, футболу, плавання, каное, з веслування академічного, з 

вітрильного спорту, хокею, акробатичного рок-н-ролу, незрячих, глухих, легкої 

атлетики, греко-римської боротьби, боротьби на поясах, таїландського боксу 

«Муей Тай», важкої атлетики, пауерліфтингу, дзюдо, фехтування, сучасного 

п’ятиборства, функціонального багатоборства, баскетболу тенісу, настільного 

тенісу, регбі, гандболу), Всеукраїнську раду спортивних танців, асоціації 

(ветеранів спорту України, спортивного танцю, боротьби, бойових мистецтв 

«ICO-самозахист», професійних видів єдиноборств) та іншими. 

5.4. Спортивно-масова робота 

Національний університет фізичного виховання і спорту України, як 

провідний заклад вищої освіти у сфері спорту, 11 вересня 2021 року організував 

проведення інформаційно-ознайомчих, фізкультурно-оздоровчих, спортивно-

масових заходів з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту в Україні. 

13 кафедр нашого університету (3 факультети та 1 Інститут) провели 21 

захід: чемпіонати серед студентів з баскетболу, баскетболу 3х3, волейболу 

пляжного, футболу, тенісу настільного, бадмінтону, падел тенісу, кіберспорту, 

греко-римської боротьби, майстер класи, відкриті тренування, туристичний 

похід, естафети, «руханки», дитяче свято. 

Найбільша кількість охочих долучилась до заходу на території ВДНГ, де 

відбулись заходи в рамках соціального проєкту, започаткованого Президентом 

України Володимиром Зеленським, «Активні парки – локації здорової України» 

у вигляді руханок, майстер-класів тощо. Два наших аспіранти, які є фахівцями у 

сфері фітнесу, Вадим Данільченко та Вікторія Примасюк є офіційними 

кураторами цього проєкту. 

 До святкування, які відбувались на різних локаціях міста, долучилось 57 

науково-педагогічних працівників університету та 461 студентів, аспірантів. Це 

свідчить про масовість і активне залучення населення до оздоровчої рухової 

активності у місцях масового відпочинку.  

20 вересня у НУФВСУ відсвяткували Міжнародний день студентського 

спорту, в тому числі долучившись до заходів, приурочених до Європейського 

тижня спорту, студенти та викладачі кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації 
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провели різноманітні тренування: аеробіку, Зумбу, пілатес та функціональне 

тренування. Крім викладачів кафедри до заходу залучили понад 70 студентів.  

1 та 2 жовтня 2021 року студенти Університету взяли участь у перших 

змаганнях серед студентів «Cool Race», які відбулись у м. Києві. 

Понад 30 студентів кафедри здоров'я, фітнесу та рекреації допомагали 

організаторам у проведенні Національного фітнес дня (National fitness day). 

 

6. Організаційна, правова та інформаційна робота 

6.1. Організація роботи колегіальних органів громадського 

самоврядування та управління  

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету 

є конференція трудового колективу, включаючи виборних представників з 

числа студентів. 

  29 вересня 2021 року проведено  конференцію трудового колективу 

Університету, на якій  розглядались питання:  

1. Про обрання виборних представників до нового складу Вченої ради 

університету. 

2. Про погодження проєкту нової редакції Статуту університету. 

Прийнято відповідні рішення.  

  23 грудня 2021 року  конференцію трудового колективу університету 

розглядала та прийняла рішення з таких питань: 

1. Звіт ректора Національного університету фізичного виховання і 

спорту України за 2021 рік. 

2. Про внесення змін до складу Вченої ради університету та вибори 

представників із числа науково-педагогічних працівників. 

У своїй діяльності Вчена рада університету керується нормативно-

правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, 

Положенням про Вчену раду НУФВСУ.  Персональний склад Вченої ради 

університету затверджений наказом ректора. Рішення Вченої ради університету 

уводяться в дію наказами ректора університету.  
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За звітний період робота Вченої ради університету була спрямована на 

вирішення питань, пов’язаних з основними напрямами діяльності університету. 

У ході 12 планових засідань було розглянуто низку важливих питань 

життєдіяльності Національного університету фізичного виховання і спорту 

України. Зокрема, з освітньої роботи: 

про сучасний стан та перспективи розвитку підготовки фахівців  в 

НУФВСУ зі спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія»; 

ухвалення освітньо-професійних програм та навчальних планів: про 

затвердження Освітньо-професійної програми  «Кіберспорт (esports)» першого 

 (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і 

спорт; про затвердження змін до освітньо-професійних програм  першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти; про 

затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

магістра за предметною спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура), спеціальностями 091 Біологія, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 242 

Туризм; про затвердження нової редакції  освітньо-професійних програм 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична 

культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка; про затвердження освітньо-

наукової програми «Серцево-судинна хірургія» третього рівня вищої освіти за 

спеціальністю 222 Медицина; 

аналіз підсумків вступної кампанії та заходи щодо її подальшого 

вдосконалення; 

про тематичний план випуску навчальної літератури редакційно-

видавничим відділом видавництва «Олімпійська література» НУФВСУ на 2021 

рік;  

про результати прийому на навчання у 2021 році іноземних громадян – 

здобувачів освітніх ступенів бакалавра й магістра   денної та заочної форм 

навчання,  аспірантів та докторантів; 

  про встановлення ліміту стипендіатам, яким буде призначатися 

академічна стипендія за результатами першого й другого семестрового 

контролю 2020/2021 навчального року; 
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про профорієнтаційну роботу кафедр університету; 

про затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників НУФВСУ на 2021 р.;  

обговорення та затвердження кандидатур на здобуття  іменних стипендій; 

переведення здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра/магістра 

НУФВСУ, які навчаються за кошти фізичних/юридичних осіб, на вакантні місця 

державного замовлення тощо. 

З науково-дослідної  роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів: 

звіт про результати  НДР НУФВСУ за 2020 рік та план науково-дослідної 

роботи НУФВСУ на 2021 рік; 

про затвердження тематики та складу колективу для подання 

претендентів та їх робіт на здобуття Премії Верховної Ради України молодим 

ученим; 

звіти про роботу спеціалізованих вчених рад університету Д 26.829.01,             

Д 26.829.02 у Національному університеті фізичного виховання і спорту 

України за 2020 році; 

звіти разових спеціалізованих вчених рад у Національному університеті 

фізичного виховання і спорту України за 2020 р.; 

про атестацію наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України 

для молодих вчених та затвердження звіту про досягнуті результати; 

про затвердження зразків диплома, додатка до диплома доктора філософії 

у Національному університеті фізичного виховання і спорту України»; 

про результати звітування щодо виконання індивідуального плану 

наукової роботи докторантів, аспірантів та здобувачів ступеня доктора 

філософії поза аспірантурою НУФВСУ; 

про затвердження заходів щодо реалізації Перспективного плану 

розвитку НУФВСУ за науковим напрямом «Суспільні науки» за період з 2021-

2025 роки; 

 про затвердження результатів першого етапу конкурсного відбору 

фундаментальних та прикладних досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у 2022 році за 
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рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 

2201040; 

про дотримання Кодексу академічної доброчесності Національного 

університету фізичного виховання і спорту України; 

 про затвердження освітньо-наукових програм для підготовки здобувачів   

вищої освіти ступеня доктора філософії; 

 про проведення експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії; 

  про утворення спеціалізованих  вчених рад  для проведення разового 

захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії; 

затвердження тематичного плану випуску наукової та науково-

періодичної літератури видавництвом «Олімпійська література» на 2021 рік; 

затвердження до видання чергових номерів наукових журналів «Наука в 

олимпийском спорте», «Теорія і методика фізичного виховання і спорту», 

«Спортивна медицина і фізична реабілітація»; 

 про переведення аспірантів на вакантні місця державного замовлення; 

результати прийому в аспірантуру університету у 2021 році та 

затвердження кандидатур до докторантури НУФВСУ тощо. 

Зі спортивної роботи розглянуто питання про підсумки рейтингу 

НУФВСУ зі спортивної роботи у 2020 році.   

Про матеріально-технічне забезпечення – затверджено річний фінансовий 

звіт  університету за 2020 рік та кошторис на 2021 рік й показники його 

основних витратних статей. 

 Протягом  звітного періоду  з метою впровадження внутрішньої системи 

забезпечення якості освітнього процесу, Вченою радою університету було 

ухвалено: 

план роботи Національного університету фізичного виховання і спорту 

України на 2021-2022 н.р.;  

нову редакцію Статуту Національного університету фізичного виховання 

і спорту України; 



63  

  Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників та кафедр Національного університету фізичного 

виховання і спорту України (нова редакція); 

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у Національному університеті фізичного виховання і 

спорту України; 

затверджене в новій редакції Положення про Відокремлений структурний 

підрозділ «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного 

Національного університету фізичного виховання і спорту України; 

 Положення про відділ докторантури, аспірантури, наукової та 

інноваційної діяльності Національного університету фізичного виховання і 

спорту України; 

Положення про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету 

фізичного виховання і спорту України та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів). 

 У 2021 році присвоєно звання Почесного доктора Національного 

університету фізичного виховання і спорту України: Кудінову Сергію 

Сергійовичу – генерал-майору Служби безпеки України; Брезвіну Анатолію 

Івановичу – президенту Федерації хокею України; Крулько Івану Івановичу – 

президенту Всеукраїнської футбольної асоціації студентів. 

Розглянуто атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань доцента – 

20 та професора – 3.  

За звітний період пройшли конкурсний відбір при заміщенні вакантних 

посад завідувача кафедри – 8, професора – 14. 

6.2. Організація правової роботи та дотримання вимог 

антикорупційного законодавства 

Діяльність університету забезпечена ефективним правовим супроводом, 

метою якого є правильне застосування, неухильне додержання вимог 

законодавства у всіх сферах діяльності університету, запобігання невиконанню 

вимог законодавства та інших нормативних актів. 
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Організацію правової роботи університету, представлення інтересів 

університету в судах, органах державної виконавчої служби, державної 

реєстраційної служби, інших установах, надання роз'яснень і консультацій з 

питань дотримання положень законодавства, Статуту, колективного договору, 

внутрішніх положень університету здійснює юридичний відділ.   

Відділ забезпечує реалізацію вимог законодавства університетом, його 

структурними підрозділами, а також їхніми керівниками та працівниками 

під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.  

 Обов‘язковому правовому аналізу в університеті підлягають, зокрема, 

проєкти: Статуту, положень, посадових інструкцій працівників, наказів, 

розпоряджень, рішень Вченої ради університету, договорів про надання платної 

освітньої послуги для здобувачів ступенів бакалавра, магістра, здобувачів 

наукових ступенів доктора філософії, доктора наук, договорів про навчання у 

Національному університеті фізичного виховання і спорту України, договорів 

найму жилого приміщення гуртожитку студентського містечка НУФВСУ, 

господарських договорів, договорів про співробітництво, інших видів угод, 

договорів та додаткових угод до договорів. 

Зокрема, протягом 2021 року юридичним відділом здійснено правову 

експертизу: 

463 договорів, укладених із суб’єктами господарювання, договорів про 

співробітництво; 

 642 контрактів та додаткових угод до контрактів з працівниками 

університету; 

 1150 договорів про надання платної освітньої послуги, укладених із 

здобувачами вищої освіти, та додаткових угод до цих договорів; 

 900 договорів найму жилого приміщення гуртожитку студентського 

містечка НУФВСУ; 

1575 договорів про навчання; 

106 проєктів рішень Вченої ради університету;  

2 154 внутрішніх наказів університету; 

10 розпоряджень ректора та проректорів університету. 
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Крім того, юридичним відділом аналізувалися документи, які 

розглядалися на засіданнях приймальної, стипендіальної комісій; конкурсної 

комісії з переведення здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра/магістра, які 

навчаються за кошти фізичних/юридичних осіб, на вакантні місця державного 

замовлення; комісії з реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана 

Піддубного; проєкти відповідей університету на звернення здобувачів вищої 

освіти, інших громадян з питань надання освітніх послуг, призначення 

стипендій, проживання у гуртожитках університету, надання послуг у сфері 

фізичної культури і спорту, адвокатські запити, запити державних органів, 

підприємств, установ, організацій. 

В університеті забезпечено дієвий контроль за виконанням зобов’язань 

здобувачами вищої освіти, підприємствами, установами, організаціями, з якими 

укладено господарські договори, щодо своєчасної оплати послуг/робіт. У разі 

наявності заборгованості юридичним відділом оперативно здійснюється 

претензійно-позовна робота для погашення заборгованості за укладеними 

договорами.  

Так, протягом 2021 року підготовлено та направлено: 109 претензій до 

здобувачів вищої освіти на загальну суму 511 033 грн; 6 претензій суб’єктам 

господарювання про стягнення заборгованості на суму 1 355 630 грн. 

Здобувачами вищої освіти після одержання претензій університету була 

погашена заборгованість за надані освітні послуги на суму 142 635 грн, 

суб’єктами господарювання - на суму 634 920 грн. У 2021 році підготовлено та 

подано до Господарського суду м. Києва 1 позовну заяву до суб’єкта 

господарювання про стягнення заборгованості на суму 105 633  грн, по якій 

прийнято судом рішення про стягнення заборгованості на користь 

університету.  

Повторно подано 4 заяви про відкриття виконавчого провадження на 

суму 467 400 грн. Також у звітному році органами державної виконавчої 

служби була винесена 1 постанова про арешт коштів боржника. 

Проте варто зазначити, що на цей час 18 наказів про примусове 

виконання рішень судових органів, прийнятих на користь університету (на 
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загальну суму 2 487 191 грн) залишаються невиконаними боржниками через 

неефективну роботу органів державної виконавчої служби. 

З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції, 

профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції 

та корупційним правопорушенням в університеті, забезпечення розробки та 

вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії 

корупції у діяльності університету та на виконання Закону України «Про 

запобігання корупції» наказом НУФВСУ від 28.12.2017 № 305-заг. затверджено 

Антикорупційну програму Національного університету фізичного виховання і 

спорту України, схвалену конференцією трудового колективу університету 28 

грудня 2018 року, яка оприлюднена на офіційному сайті університету. 

У 2021 році в університеті  проводилася системна профілактична робота, 

спрямована на запобігання проявам корупційних правопорушень, а саме: 

вживалися заходи щодо недопущення реального та потенційного 

конфлікту інтересів у посадових осіб університету та сприяння його усуненню, 

проводилась роз’яснювальна робота щодо недопущення конфлікту інтересів;  

забезпечено якісний добір і розстановку кадрів в університеті;  

при прийомі на роботу здійснювалося інформування працівників про 

необхідність неухильного дотримання антикорупційного законодавства 

України та недопустимість вчинення корупційних діянь; 

забезпечено щорічне подання декларацій посадовими особами 

університету, на яких покладено обов’язок декларування доходів відповідно до 

Закону України «Про запобігання корупції»;  

вживалися заходи, направлені на збереження державного майна, 

посилення фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, 

дотримання фінансової дисципліни; 

забезпечено функціонування електронної «скриньки довіри» за 

електронною адресою: Upovnovazhenyi@ukr.net; 

забезпечується невідкладний розгляд звернень працівників, здобувачів 

вищої освіти щодо фактів порушення антикорупційного законодавства. 

mailto:Upovnovazhenyi@ukr.net
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Розроблено та затверджено: Положення про уповноважену особу з 

питань запобігання та виявлення корупції НУФВСУ; Порядок запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб НУФВСУ; план 

антикорупційних заходів у діяльності Національного університету фізичного 

виховання і спорту України на 2021 рік. 

З метою врегулювання наявного конфлікту інтересів у діях працівників 

НУФВСУ були застосовані заходи зовнішнього врегулювання конфлікту 

інтересів, а саме, підготовлено 2 накази про здійснення повноважень під 

зовнішнім контролем.  

6.3. Діяльність бібліотеки  

Робота бібліотеки Національного університету фізичного виховання і 

спорту України у 2021 році була спрямована на оперативне задоволення 

інформаційних потреб користувачів, ефективне використання накопиченого 

документального потенціалу, розвиток та удосконалення традиційних та 

сучасних технологій бібліотечно-бібліографічної роботи.  

 Працювали над реалізацією основних та нагальних  задач:  

 забезпечення доступності до електронних наукових баз даних 

науковим та науково-педагогічним працівникам;  

 інформаційна підтримка системи якості підготовки спеціалістів  

 забезпечення навчального процесу університету традиційними і 

електронними ресурсами. 

Бібліотекарі обслуговували викладачів та студентів як у традиційному 

режимі (офлайн), так і дистанційно (онлайн). На сьогодні у бібліотеці 

зареєстровано 376 науково-педагогічних працівників університету та 1801 

здобувач вищої освіти. Оперативно й заздалегідь розміщувалися на сайті 

Університету, соціальних мережах, дошці «Бібліотека інформує» оголошення, 

інформування про зміни у графіку роботи відділів та анонси заходів у 

карантинний період.  

Одним із пріоритетних напрямів діяльності нашої бібліотеки стала 

наукометрія, як спосіб оцінювання результативності наукової діяльності в 

сучасній освіті. Бібліотека активно сприяла поширенню ініціативи Відкритого 
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доступу, зокрема, отриманням доступу до актуальної наукової інформації 

реферативної бази Scopus, до повнотекстових електронних ресурсів 

видавництва рецензованої наукової літератури Bentham Science,  повноцінного 

користування науково-навчальними ресурсами Learning Lab на платформі 

Edanz. Завдання бібліотеки у цьому процесі – консультування щодо реєстрації 

та пошуку в базі, збір та поширення матеріалів про інформаційно-навчальні 

семінари по користуванню ресурсами, а також про навчальні онлайн заходи 

(вебінари) по розміщенню матеріалів в журналах бази та їх наукометричному 

аналізу.  

У 2021 році розміщено 12 статей науковців університету в базі Scopus. 

У рамках проекту щодо сприяння академічній доброчесності в Україні та 

з метою забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти, подовжено Договір з ТОВ «Антиплагіат» про надання у 2021 р. доступу 

до програми виявлення збігів/ідентичності/схожості «Unicheck» всім кафедрам 

для самостійної перевірки  атестаційних робіт. Протягом 2021 р. викладачами 

кафедр здійснено у програмі «Антиплагіат» 944 перевірки кваліфікаційних 

робіт.  

Завдання бібліотеки у цьому процесі – здійснювати адміністрування, 

надавати відповідні консультації викладачам та студентам, проводити 

перевірку наукових робіт на збіги. Протягом року здійснено 227 перевірок 

наукових статей, монографій та дисертацій науковців університету. Для 

підвищення якості антиплагіатної перевірки продовжує створюватися 

університетська електронна база повнотекстових форматів наукових та 

кваліфікаційних робіт.   

Також у 2021 році відбувалось додавання творів науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти університету у Репозитарій НУФВСУ та 

їх систематизація. Бібліотекарями проводяться консультації для викладачів 

університету із самоархівування власних наукових робіт. Станом на 10 грудня 

2021 року Репозитарій налічує 3031 одиницю наукових та навчально-

методичних праць. 
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Фонд бібліотеки – основне джерело задоволення читацьких потреб. 

Робота з комплектування фонду бібліотеки у 2021 році проводилась з 

наступних напрямків: вивчення навчально-наукових потреб користувачів, збір 

інформації з кафедр, пошук найбільш оптимальних  та економічно вигідних 

джерел наповнення фонду необхідними документами.  

Протягом 2021 року придбано 158 прим. книг на суму 48467 тис. грн, 

здійснено передплату 44 назв періодичних видань на суму 98250 тис. грн. 

Станом на 10.12.2021 р. бібліотечний фонд складає близько 250 тис. одиниць 

документів з різних галузей знань.  

В останні роки бібліотечний фонд комплектується виданнями в 

обмеженій кількості примірників, що уповільнює швидкість росту та оновлення 

фондів і змушує більш ретельно підходити до відбору документів та їх 

збереження. У 2021 році особлива увага приділялась збереженню основного 

фонду бібліотеки в належному стані: проводилась оптимізація шляхом 

систематичного очищення від зношеної, застарілої, дублетної літератури, 

постійно перевірявся на правильність розстановки, систематично проводились 

санітарно-гігієнічні заходи. 

Бібліографічна робота традиційно вважається одним з найважливіших 

напрямків діяльності бібліотеки. Основна робота щодо поточної обробки 

документів виконувалася на модернізованому програмному забезпеченні АБІС 

«УФД/Бібліотека» (версія 3). Тестовий режим роботи в АБІС «УФД/Бібліотека» 

(версія 3) потребував постійних погоджених дій із розробником програмного 

забезпечення, оволодінням співробітниками новими розширеними функціями 

програми.  

У межах довідко-бібліографічного обслуговування працівниками 

бібліотеки у 2021 р. аналітичну обробку пройшли 24 нових журнали та 28 

збірників наукових праць. Виконувався аналітичний розпис журнальних та 

газетних статей. В базу даних електронного каталогу бібліотеки внесені 1553 

бібліографічних записи. На сьогодні фонд Електронного каталогу – 226814 тис. 

од.  
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З метою популяризації фондів та інформування відвідувачів про нові 

надходження, фахівцями бібліотеки формуються на абонементі та в читальному 

залі тематичні книжкові виставки (14 од.), створюються книжкові стенди, 

присвячені знаменним та пам’ятним датам, висвітленню спортивних подій (6 

од).  

Про всі нововведення в бібліотеці своєчасно інформуються кафедри та 

студенти: розсилаються е-mail повідомлення в деканати, оновлюється веб-

сторінка бібліотеки на сайті університету, розміщуються актуальні новини, 

віртуальні експозиції та бюлетені нових надходжень (4 од). Проводяться Дні 

інформації, на яких надається можливість ознайомитись з новими 

надходженнями книг, наукових збірників, періодичних видань тощо.   

Інформаційний центр «Електронна бібліотека» забезпечує інформаційні 

потреби користувачів, що реалізовується через надання доступу до власної 

інформаційної системи (УФД/Бібліотека), глобальної системи Інтернет у 

науково-дослідницьких цілях та роботі у текстових редакторах. Фахівцями 

бібліотеки проводяться тренінги з практичних навиків по користуванню 

електронними ресурсами бібліотеки для магістрантів і аспірантів. 

Першокурсникам пропонується теоретично-практичний курс ознайомлення зі 

структурними підрозділами бібліотеки, з основами роботи з традиційним та 

електронним каталогами. Надаються індивідуальні консультації по 

використанню електронних ресурсів.  

Упродовж року працівники бібліотеки надавали послуги у визначенні 

індексу УДК та авторського знака для монографій, підручників та інших 

друкованих видань. Усього заіндексовано 62 документи. 

Під час карантинних обмежень всі послуги з адміністрування програм і 

консультування бібліотека надавала також в режимі віддаленого доступу. У 

зв’язку цим показники виконаних робіт зменшилися у порівнянні з минулими 

роками. За звітний період всіма підрозділами бібліотеки надано 19423 послуги. 

В 2021 році бібліотека отримала додаткове комп’ютерне обладнання у 

кількості 3 комп’ютерів, 3 моніторів та 1 БФП. Наприкінці року проведено 

інвентаризацію парку наявної комп’ютерної техніки. 



71  

Працюючи над постійним підвищенням кваліфікації, освоєнням нових 

професійних знань та здобуттям необхідних компетенцій, працівники 

бібліотеки беруть участь у тематичних онлайн-заходах (вебінарах), активно 

займаються самоосвітою, використовуючи можливості масових відкритих 

онлайн-курсів.  

В умовах карантинних обмежень бібліотека університету активно надає 

бібліотечно-інформаційні послуги, які реалізуються оперативним 

інформаційним обслуговуванням на пунктах книговидачі, наданням довідково-

бібліографічних довідок та консультацій, віртуальних інформаційних довідок, 

доступом до інформаційних ресурсів. 

6.4. Видавнича діяльність 

Протягом 2021 року підготовлено до друку п’ять книг: 

1. За загальною редакцією Є. В. Імаса, О. В. Борисової, О. А. Шинкарук 

«Кіберспорт». Обсяг 616 стор. 

2. За загальною редакцією В. І. Бобровника, С. П. Совенка, А. В. Колота 

«Легка атлетика. Теорія і методика тренерської діяльності». Кн. 1. Обсяг 712 

стор. 

3. За загальною редакцією В. І. Бобровника, С. П. Совенка, А. В. Колота 

«Легка атлетика. Теорія і методика тренерської діяльності». Кн. 2. Обсяг 608 

стор. 

4. В. Ю. Сосіна «Хореографія в спорті». Обсяг 280 стор. 

5. О. А. Шинкарук, О. О. Яковенко, А. М. Коженкова «Управління 

підготовкою спортсменів на основі моделювання та формування екіпажів у 

веслуванні академічному». Обсяг 232 стор. 

Окрім цього відредаговано дві монографії науково-дослідного інституту 

НУФВСУ: 

1. Технологія проєктування інформаційного середовища закладу вищої 

освіти з фізичної культури і спорту. 

2. Технологія оцінки ризику травматизму спортсменів за 

електронейроміографічними і психофізіологічними показниками. 

Також відредаговано 10 номерів наукових журналів НУФВСУ «Наука в 
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Олимпийском спорте», «Теорія і методика фізичного виховання і спорту», 

«Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія». 

Здійснюється редагування підручника Т. А. Осипенко, Н. В. Вдовенко, 

Ю. К. Хмельницька «Біохімія м’язової діяльності» та ще двох номерів наукових 

журналів Університету.   

У 2021 році згідно з планом випуску навчальної та наукової літератури 

НУФВСУ надруковано десять книг: 

1. За редакцією Т. Ю. Круцевич «Теорія і методика фізичного 

виховання». Т. 1, 3-тє вид., без змін. 

2. За редакцією Т. Ю. Круцевич «Теорія і методика фізичного 

виховання». Т. 2, 3-тє вид., без змін. 

3. Г. В. Лук’янцева «Фізіологія людини», 2-ге вид., без змін. 

4. В. Ю. Сосіна «Хореографія в спорті». 

5. В. В. Соломонко, Г. А. Лісенчук, О. В. Соломонко «Футбол», 3-тє вид., 

без змін. 

6. О. А. Шинкарук, О. О. Яковенко, А. М. Коженкова «Управління 

підготовкою спортсменів та основі моделювання та формування екіпажів у 

веслуванні академічному». 

7. В. А. Пастухова, Я. В. Зіневич «Анатомія опорно-рухового апарату», 2-

ге вид., без змін. 

8. О. А. Шинкарук, К. М. Сергієнко, Н. Г. Бишевець «Профілактика 

порушень опорно-ресорних властивостей стопи юних баскетболістів». 

9. М. Ю. Антомонов, Г. В. Коробейніков, І. В. Хмельницька, Н. В. 

Харковлюк-Балакіна «Математичні методи аналізу та моделювання результатів 

експериментальних досліджень». 

10.  О. А. Шинкарук, А. Улан «Функціональна асиметрія і орієнтація 

підготовки фехтувальників». 

Друкарнею університету видано 10 часописів: 4 номери журналу «Наука 

в Олимпийском спорте», 4 номери журналу «Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту», 2 номери журналу «Спортивна медицина, фізична терапія 

та ерготерапія». 
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До кожної конференції в Університеті підготовлено програми та 

сертифікати. 

 

7.  Фінансово-економічна, матеріально-технічна та адміністративно-

господарська робота 

7.1. Фінансування та витрати університету у 2021 році за загальним 

та спеціальним фондом державного бюджету  

Міністерством освіти і науки України у 2021 році Університету 

затверджено кошторис доходів і видатків та здійснюється  фінансування за 

такими бюджетними програмами: 

2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ та ІV 

рівня акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» (Освіта); 

2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання 

робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, 

виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів 

вищими навчальними закладами  та науковими установами, підготовка 

наукових кадрів, фінансова підтримка об’єктів, що становлять національне 

надбання» (Наука); 

2201390 «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і 

науково-технічних (ескпериментальних) розробок у закладах вищої освіти»; 

2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів» (Стипендія). 

Обсяг фінансування Університету за бюджетною програмою Освіта у 

2021 році відповідно до Формули розподілу видатків державного бюджету на 

вищу освіту між закладами вищої освіти, яка затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України  24 грудня 2019 № 1146, кошторису доходів та видатків зі 

внесеними змінами становить по загальному фонду – 107 млн. 127 тис. гривень 

та по спеціальному фонду – 116 млн. 506 тис. гривень. 

У 2021 році кошти за бюджетною програмою Освіта по загальному фонду 

розподілено таким чином:  
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заробітна плата з нарахуванням – 97 млн. 972 тис.грн. (на 22% більше ніж 

у попередньому році);  

комунальні платежі – 5 млн. 707 тис. грн. (на рівні 2020 року); 

виплати дітям-сиротам: компенсація на харчування – 1 млн. 801 тис. 

гривень, компенсація  на придбання одягу – 15,4 тис. гривень; 

придбання малоцінних предметів – 1 млн. 107 тис. гривень, що дало 

можливість закупити для освітнього процесу комп’ютерне обладнання, 

ноутбуки та мережеву периферію, спортивний інвентар, канцелярські товари. 

Важливим завданням Університету для створення необхідних умов для 

організації освітнього процесу та виконання функцій закладу вищої освіти 

особливо з огляду на карантинні обмеження в країні є вирішення питання щодо 

фінансування необхідних видатків шляхом надання платних послуг та 

надходжень до спеціального фонду. 

Перелік платних послуг у сфері вищої освіти та в пов’язаних з нею інших 

сферах діяльності, що можуть надаватися закладами вищої освіти державної чи 

комунальної форм власності, визначено постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року № 796. 

За 2021 рік доходи спеціального фонду університету за бюджетною 

програмою Освіта становлять 112 млн. гривень. Витрати за коштами 

спеціального фонду за кодами економічної класифікації у 2021 році склали:  

заробітна плата з нарахуваннями – 83 млн. 764 тис. грн. (на 38% більше 

ніж у попередньому році);  

комунальні платежі – 11 млн. 244 тис. грн. (на рівні показників 2020 року) 

(недофінансування витрат на комунальні послуги по загальному фонду 

державного бюджету покривалося за рахунок доходів спеціального фонду 

Університету); 

придбання  обладнання, інвентарю та матеріалів  – 8 млн. 144 тис. грн., в 

тому числі: комп’ютерної техніки, канцтоварів, матеріалів, придбання 

малоцінних предметів, товарів для забезпечення протиепідемічних заходів; 

витрати на відрядження співробітників і студентів –  1 млн. 200 тис. грн.; 

сплата стороннім організаціям за надання послуг – 4 млн. 953 тис. грн.;                         
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капітальний ремонт спортивних споруд, інженерних мереж – 4 млн. 95 

тис. грн. 

Обсяг фінансування Університету за бюджетною програмою Наука у 

2021 році відповідно до кошторису доходів та видатків зі внесеними змінами в 

цілому становить 1 млн. 386 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 952 

тис. грн. та по спеціальному фонду – 434,5 тис. грн. 

У 2021 році кошти за бюджетною програмою Наука в цілому було 

розподіллено таким чином:  

заробітна плата з нарахуванням – 1 млн.108 тис.грн.;  

комунальні платежі – 40,7 тис. грн.; 

придбання матеріалів  – 27,2 тис. грн.; 

сплата стороннім організаціям за надання послуг – 10,5 тис. грн.;                         

придбання обладнання довгострокового використання, а саме 

діагностичний комплекс для психофізіологічного тестування та біохімічний 

аналізатор – 200 тис. грн. 

У 2021 році забезпечено цільове та ефективне використання коштів 

державного бюджету, виконання кошторису за доходами і видатками та станом 

на кінець року відсутня заборгованість з виплат стипендії, заробітної плати та 

оплати комунальних послуг. 

Для забезпечення максимальної відкритості державних закупівель 

університет застосовує виключно електронну систему закупівель «Прозорро», 

що забезпечує добросовісну конкуренцію серед учасників, максимальну 

економію та ефективність, об’єктивну та неупереджену ціну, а також 

запобігання корупційним діям і зловживанням.  

Органи, що забезпечують здійснення фінансового контролю в Україні, 

вимоги до Університету не направляли. 

Забезпечено своєчасне та у повному обсязі виконання Університетом 

зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду України, 

державними соціальними фондами. 

 



76  

7.2. Матеріально-технічне та адміністративно-господарське 

забезпечення діяльності Університету 

Для створення сприятливих та належних умов для освітнього процесу та 

ведення господарської діяльності НУФВСУ постійно підтримує в належному 

санітарно-технічному стані будівлі навчальних корпусів і гуртожитків, 

модернізує та збільшує комп’ютерну мережу, поповнює матеріально-технічну 

базу, здійснює в повному обсязі оплату комунальних послуг та інших 

господарських потреб. 

Для покращення умов навчання студентів, умов праці співробітників 

університету та з метою реалізації Урядової  програми  з  енергоефективності та 

енергозбереження, зменшення видатків на оплату енергоносіїв в 2021 році у 

НУФВСУ було виконано: 

капітальний ремонт (аварійний) теплових мереж від ТК до навчального 

корпусу № 5; 

капітальний (аварійний)  ремонт  теплової мережі від ТК 431/А 1а-7 до 

гуртожитку № 3 за адресом: провул. Костанайський, 5;  

поточний ремонт покрівлі навчального корпусу 1. 

На виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки з організації 

освітнього процесу під час дистанційного навчання (в умовах віддаленості 

учасників освітнього процесу), у тому числі під час карантину, Університетом 

було забезпечено використання технологій дистанційного навчання під час 

організації здобуття освіти за різними формами навчання, в тому числі 

придбано комп’ютерної техніки, ноутбуків, відеокамер, навчальної літератури, 

встановлено в усіх будівлях гуртожитків мережеве обладнання для 

підключення інтернету тощо.  

З метою забезпечення практичних занять здобувачів облаштовано 

приміщення новітнім комп’ютерним обладнання та меблями з кіберспорту, 

також оновлено спортивним обладнанням зал фехтування та зал боксу.  

Окрім того, у зв’язку з запровадженням посилених протиепідемічних 

заходів на території України із значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Університетом 
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на організацію запобігання ускладнення епідемічної ситуації було забезпечено 

придбання антисептичних, миючих засобів,  засобів індивідуального захисту, 

тощо. 

Забезпечено ефективне використання майна, закріпленого за 

Університетом на праві господарського відання Міністерством освіти і науки 

України, дотримання вимог законодавства під час надання в користування 

іншим особам зазначеного майна. Щоквартальна звітність з цього питання в 

електронному вигляді станом на перше січня, квітня, липня та жовтня 2021р. 

імпортована в АС “Юридичні особи” Міністерства. 

Виконання вимог органів державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності, а також вимог засновника. Створено відділ з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. Усунено виявлені 

порушення за приписом від 05.04.2021 Головним управлінням Держпраці у 

Київський області у сфері охорони праці та промислової безпеки, в тому числі: 

пройшли навчання посадові особи та працівники Університету з охорони 

праці та електробезпеки відповідно до Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого 

наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 

26.01.2005 р.  № 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 

за  №  231/10511; 

проведена перевірка об’єктів за станом з охорони праці та пожежної 

безпеки (гуртожитки, навчальні та адміністративні корпуси, вело-лижна база 

університету);  

проведені практично-тренувальні навчання з пожежної безпеки в 

гуртожитках; 

проведена перезарядка вогнегасників на всіх об’єктах університету. 

Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами. 

Розроблено проектно-кошторисну документацію зі створення доступного 

середовища  для осіб з інвалідністю та інших  мало мобільних груп населення 

будівель і споруд університету та облаштовано пандус і підйомник до 

навчального корпусу №3 та №5. 
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8. Міжнародна діяльність 

Основні напрями міжнародної діяльності НУФВСУ у 2021 році:  

презентація університету на міжнародному рівні та у міжнародних 

організаціях;  

пошук партнерів, підготовка й укладання договорів про співробітництво 

із закордонними університетами, навчальними та науковими установами й 

організація співпраці;  

робота з посольствами і консульствами іноземних держав в Україні;  

підготовка фахівців для держав-партнерів;  

участь у підготовці і виконанні міжнародних освітніх і наукових проектів 

та програм;  

рекламна та інформаційна діяльність на міжнародному рівні;  

пошук засобів фінансування в міжнародних організаціях;  

координація участі різних підрозділів університету у міжнародних 

симпозіумах, конгресах, конференціях.  

Протягом 2021 року Університет продовжував підтримувати тісне ділове 

співробітництво з Міжнародної асоціацією університетів фізичної культури і 

спорту, засновником та активним членом якої є НУФВСУ.  

На базі університету діє Міжнародний центр олімпійських досліджень та 

олімпійської освіти, Олімпійська академія України, які підтримують плідні 

зв’язки з Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним центром 

олімпійської освіти, Олімпійським музеєм у Лозанні, Міжнародною 

олімпійською академією.  

У 2021 році діяло 40 угод про співробітництво із закладами вищої освіти і 

науковими установами з чотирнадцяти країн світу (8 угод підписано за звітний 

період). Ми активно працювали у напрямах інтенсифікації міжнародного 

академічного співробітництва. Найбільшого прогресу досягнуто у відносинах з 

китайськими, латвійськими, польськими та чеськими партнерами.  

Протягом 2021 року Університет продовжив роботу за трьома 

міжнародними проектами та грантами: 
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«Навчання викладачів з ерготерапії та створення магістерської програми з 

ерготерапії для України», який реалізується в рамках «Проекту Організації 

НАТО з підтримки і постачання»; 

у межах програми Європейського Союзу «Еразмус+» продовжували 

брати участь разом з партнерами у реалізації проекту “REHAB: Інноваційна 

реабілітаційна освіта – впровадження нових магістерських програм в Україні”. 

За новою програмою навчається 114 студентів. Ми плануємо продовжувати 

співпрацю із учасниками партнерства за даним проектом у вигляді проектів з 

кредитної мобільності (КА1) та проектів з розбудови потенціалу університетів 

(КА2), а також проекту «Модернізація освіти та навчання для задоволення 

мінливих потреб в навичках гольфу в країнах Європи»; 
на підставі угоди з Датським інститутом спортивних досліджень брали 

участь у проекті «Національне управління спортом. Менеджмент спортивного 

управління крізь національні кордони»; 

реалізація проекту в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між 

НУФВСУ та Університетом прикладних наук Артевельде, Гент, Бельгія. За цим 

проектом сфери співробітництва у 2022 – 2023 роках включатимуть: розробку 

навчальних програм; обмін персоналом; обмін студентами; спільні прикладні 

дослідницькі проекти. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями пов’язаних із пандемією COVID 

– 19 зменшилась можливість безпосередньо брати участь науково-педагогічних 

працівників в міжнародних  конференціях, симпозіумах та семінарах, але 

майже стовідсотково наших працівників брали участь онлайн у 

багаточисельних міжнародних заходах.  Протягом року 24 провідних науково-

педагогічних та наукових працівників змогли взяти участь у міжнародних 

наукових заходах та 44 працівників  виїжджали в якості керівників або членів 

комплексних наукових груп, наукових експертів, суддів спортивних змагань за 

межі України. 18 науково-педагогічних та наукових працівників пройшли 

стажування за кордоном та отримали відповідні сертифікати. У межах 

академічної мобільності за програмою «Еразмус+» в НУФВСУ змогла пройти 

навчання одна студентка з Данії, що пов’язано з карантинними обмеженнями.  
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У 2021 році НУФВСУ приймав 8 іноземних делегацій та офіційних осіб, у 

тому числі президента Європейської спілки студентського спорту Адама 

Рочека. Університет відвідали делегації Міжнародної асоціації спортивної 

кінетики, наукової комісії Міжнародної федерації боротьби,  Національного 

олімпійського комітету Республіки Польща та інші.  

У цьому році успішно продовжила роботу програма «Два дипломи» за 

участі нашого університету та Університету Вінцента Поля, Люблін (Польща).  

Станом на 10 грудня 2021 року загальна кількість слухачів підготовчого 

відділення, іноземних студентів і аспірантів НУФВСУ становила 152 особи з 19 

країн світу (Алжир, Азербайджан, Білорусь, Австралія, Грузія, Ірак, Іран, 

Йорданія, Китай, Ліван, Молдова, Індія, Марокко, Німеччина, Нігерія, Росія, 

Туніс, Сербія, Туркменістан), з них 67 іноземців є студентами денної форми 

навчання, 14 – студентами факультету заочного навчання. В аспірантурі та 

докторантурі університету навчаються 22 іноземця, підготовче відділення – 27 

іноземців, наукове стажування – 22 іноземця. Найбільше студентів-іноземців з 

Китаю (98 осіб). 

Кількість іноземців, зарахованих на перший курс навчання для здобуття 

ступеня бакалавра, становить 12 осіб, а кількість іноземців, зарахованих для 

здобуття ступеня магістра, – 14 осіб. На навчання в аспірантуру зараховано 4 

особи. 

 

 9. Діяльність Навчально-оздоровчого комплексу «Олімпійський 

стиль» та Центру спортивної травматології та відновлювальної медицини 

  Спортивний комплекс «Олімпійський стиль» є  структурним підрозділом 

Університету, що забезпечує організацію проведення навчально-тренувальних 

занять відповідно до навчальних планів університету, групових та 

індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням 

відповідної матеріально-технічної бази Університету, спортивно-масових та 

оздоровчих заходів. 

Діяльність спорткомплексу в 2021 році була спрямована на утримання 

існуючої матеріально-технічної бази в належному експлуатаційному стані, 
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створення необхідних умов для забезпечення навчальної й наукової діяльності 

здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Університету, 

забезпечення безпечних умов праці в період складної епідеміологічної ситуації. 

У спорткомплексі створюються максимально комфортні та безпечні  

умови для занять здобувачів вищої освіти, слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, працівників Університету, проведення тренувань членів збірних 

команд Університету з волейболу та баскетболу, занять фітнесом для більше 

ніж двох тисяч дорослих та дітей з  дотриманням усіх карантинних вимог. 

Центр спортивної травматології та відновлювальної медицини НУФВСУ 

(далі – Центр) є унікальною навчально-науковою базою для підготовки 

конкурентноспроможних фахівців науково-педагогічними працівниками 

кафедр фізичної терапії та ерготерапії; спортивної медицини; медико-

біологічних дисциплін нашого університету, а також для проведення наукових 

стажувань і досліджень. 

Крім того, Центр забезпечує надання консультативних, діагностичних, 

лікувальних та реабілітаційних послуг для пацієнтів з порушеннями опорно-

рухового апарату, отриманих внаслідок спортивно-травматичних пошкоджень 

та інших причин, у тому числі провідних спортсменів-членів національних 

збірних команд України з різних видів спорту. 

У 2021 році, незважаючи на пандемію COVID-19, Центр продовжував 

працювати та надавати високоспеціалізовану медичну допомогу громадянам 

України. Станом на 14 грудня 2021р. виконано 860 оперативних втручань, 

надана консультативна допомога понад 6000 особам.  

У часи пандемії було показано непогані фінансові показники, адже 

станом на 14грудня 2021 рік сумарний дохід Центру становив 10 млн. 100 тис. 

грн, що на 5 млн. 100 тис. грн. більше ніж у минулому році. 

Підвищення ефективності діяльності Центру має під собою вагоме 

підґрунтя. По-перше, це формування потужного, досвідченого кадрового 

складу. Зокрема, сьогодні роботу Центру забезпечує 43 працівник, серед яких: 9 

лікарів ортопедів-травматологів , 2 лікарі-анестезіологи, лікар лабораторної 

клінічної діагностики, 3 фахівці фізичної реабілітації, лікар-фізіотерапевт тощо. 
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Варто зазначити, що серед працівників  – Заслужений лікар України, 3 лікарі 

вищої категорії. 

По-друге, у 2021 році Центр знову покращив свою матеріально-технічну 

базу, що дозволило виконання надскладних оперативних втручань на 

ліктьовому та гомілко-стопному суглобі, тотальне ендопротезування колінного 

суглобу стало невід’ємною частиною операційного дня.  

По-третє, створений та вже цілком реалізований освітній напрямок, за 

участю педагогічного складу університету, що значно покращило навчальну 

діяльність Центру.  

Оновлено реабілітаційний блок у відповідності до сучасних медичних 

трендів та викликів часу. 

Таким чином, у Центрі сконцентровано потужні ресурси для ефективної 

підготовки науково-педагогічних кадрів й надання широкого спектру послуг, 

необхідних для лікування та відновлення функцій опорно-рухового апарату. 

За визнанням експертів, наш Центр – один з найкращих не лише в 

Україні, а й конкурентоспроможний у світі, є надійним джерелом сталої 

фінансової бази для забезпечення соціальних потреб колективу університету. 

 

10. Діяльність Відокремленого структурного підрозділу «Івано-

Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України» 

Діяльність Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський 

фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України» (далі – Івано-Франківський коледж) впродовж 

2021 року спрямовувалась передусім на підготовку здобувачів освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра на основі базової та повної загальної середньої 

освіти, а також за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.  

З цією метою розпорядженням Департаменту освіти, науки та молодіжної 

політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 22.09.2021 
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року № 357 «Про ліцензування освітньої діяльності» Івано-Франківський 

коледж атестований для провадження загальноосвітньої підготовки студентів.  

Основою освітнього процесу є освітньо-професійні програми, навчальні 

плани, графіки освітнього процесу, робочі навчальні плани для кожного курсу 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня бакалавра, 

розклади навчальних занять та екзаменаційних сесій, плани роботи педагогічної 

ради, відділень денного і заочного навчання, плани роботи навчально-

методичного кабінету та циклових комісій. Зазначені документи були 

підготовлені та затверджені у встановлені терміни та приведені у відповідність 

до діючих стандартів.  

Освітній процес протягом року здійснювався у формах, передбачених 

освітньо-професійними програмами, або у зв’язку з карантинними 

обмеженнями через поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у змішаній 

формі з використанням технологій дистанційного навчання на платформі 

Google. 

Відповідно до затверджених планів роботи систематично в Івано-

Франківському коледжі проводились засідання педагогічної, адміністративної 

та методичної рад, атестаційної комісії, щотижневі оперативні наради при 

директорові, наради голів циклових комісій, методичного об’єднання класних 

керівників, засідання циклових комісій, «Школи молодого викладача», де 

розглядалися питання організації та провадження освітнього процесу, 

підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників, питання навчання 

студентів і відвідування ними навчальних занять, підготовки, проведення 

атестації здобувачів освіти, її результати та ін.  

Складовою професійного становлення майбутніх фахівців спеціальності 

017 Фізична культура і спорт є виробниче навчання, спеціальності 242 Туризм – 

туристично-фаховий практикум. У 2021 році навчальним планом передбачено 

проходження таких видів практик: професійно-орієнтована практика; 

педагогічна практика у молодшій школі; практика із спортивного туризму і 
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орієнтування; педагогічна практика в закладах повної загальної освіти; 

практика за профілем майбутньої роботи. 

З метою підвищення ефективності освітнього процесу Івано-

Франківський коледж тісно співпрацює з Національним університетом 

фізичного виховання і спорту України. Для здобувачів освітнього ступеня 

бакалавра проводяться тематичні лекції, доповіді за участю провідних 

науковців у галузі фізичної культури і спорту: докторів наук з фізичного 

виховання та спорту, професорів Дутчака М. В., Круцевич Т.Ю., Андрєєвої 

О. В., Василенко М. М. та ін. 

Кращі випускники Івано-Франківського коледжу успішно продовжують 

навчання у Національному університеті фізичного виховання і спорту України. 

У 2021 році атестація здобувачів освіти здійснювалися відповідно до 

встановлених положень. До атестації допущено 338 випускників відділення 

денного та заочного навчання, у т.ч. за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста – 218 осіб, за освітнім ступенем бакалавра – 120 осіб. З 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SAR-CoV-2 та етапів 

послаблення протиепідеміологічних заходів, атестація проводилась у змішаній 

формі (очній та частково з використанням дистанційних технологій на 

платформі «Google meet»).  

До початку вступної кампанії 2021 року було завчасно підготовлено та 

розповсюджено інформацію про умови вступу до закладу освіти через місцеві 

радіо, телебачення та друковані видання, виконано значний обсяг 

профорієнтаційної роботи, що включала такі заходи: організацію і проведення в 

онлайн режимі «Днів вступника» із залученням відомих спортсменів та 

фахівців галузі; розміщення інформації про умови вступу на навчання до Івано-

Франківського коледжу на його офіційному web-сайті; підготовку та 

розповсюдження цикловими комісіями профорієнтаційних відеороликів. Окрім 

цього в терміни, зазначені у Правилах прийому, були розроблені та затверджені 

програми вступних випробувань, а також програма творчого конкурсу. 
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На web-сайті Івано-Франківського коледжу своєчасно висвітлювалася 

інформація про хід подання заяв та документів, розклад вступних екзаменів та 

консультацій, списки груп вступників, рейтингові списки, списки зарахування 

на навчання за державним замовленням та за кошти фізичних/юридичних осіб. 

За результатами вступної кампанії 2021 року за денною та заочною 

формою навчання до коледжу зараховано 394 особи. План прийому на навчання 

за державним замовленням у 2021 році виконано на 100%. Станом на 20 грудня 

2021 року в Івано-Франківському коледжі навчається 848 здобувачів фахової 

передвищої та вищої освіти денної (719 осіб) та заочної (129 осіб) форм 

навчання.  

Освітній процес за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт та 242 

Туризм забезпечує 115 педагогічних працівників (у т. ч. 12 – сумісників), серед 

яких: кандидатів наук – 20, доцентів – 5,  заслужених працівників фізичної 

культури і спорту України – 7, заслужених тренерів України – 4, заслужений 

вчитель України – 1, заслужений лікар України – 1, заслужений працівник освіти 

України – 1, майстер спорту міжнародного класу – 1, майстрів спорту – 15. 

Відомості про кваліфікаційні категорії педагогічних працівників: спеціаліст 

вищої категорії, викладач-методист – 38; спеціаліст вищої категорії – 41; 

спеціаліст першої категорії – 17, спеціаліст другої категорії – 5, спеціаліст – 14.  

В Івано-Франківському коледжі функціонує «Центр розвитку кар’єри», 

що сприяє працевлаштуванню випускників, їх адаптації у професійній 

діяльності, здійснює моніторинг їх професійного розвитку.  

Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для 

соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони 

психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної 

підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до його цілей та 

завдань.  

Виховна робота здійснювалась відповідно до нормативно-правових актів 

з питань освіти і соціального захисту, спрямована на організацію студентського 

самоврядування (роботу студентського парламенту та студентської ради 

гуртожитку), організацію роботи студентських творчих колективів, проведення 
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екскурсій, зустрічей з цікавими людьми, співпрацю з батьківським комітетом, 

роботу Ради профілактики з попередження правопорушень, підготовку 

студентів до повноцінного суспільного життя. 

Гордістю закладу освіти є творчі аматорські колективи: студентський 

гурт «Spart@», викладацько-студентський театр «Браво». Значна робота 

проводиться волонтерським загоном «Промені надії».  

У 2021 році підписано Меморандум про співпрацю з Благодійною 

організацією «Світла Надія» та Богородчанською об’єднаною територіальною 

громадою. Традиційним є співробітництво Івано-Франківського коледжу з 

різними громадськими та благодійними організаціями, зокрема такими як: 

Червоний Хрест, благодійна служба «Карітас», «Гірський рятувальний центр». 

В рамках проекту «Активні громадяни» у 2021 році викладачі та студенти 

коледжу проводять щотижневі руханки «П’ятниця-перезавантаження», вони 

беруть активну участь у виконанні заходів  управління спорту Івано-

Франківської обласної державної адміністрації з виконання 

Загальнонаціональної програми «Здорова Україна», зокрема соціального 

проекту «Активні парки – локації здорової України». 

Протягом 2021 року в Івано-Франківському коледжі значна увага 

приділялась розвитку спорту. Проведено традиційні турніри та спартакіада 

серед студентів. 8 студентів виконали норматив майстра спорту України, 19 

студентів є членами та кандидатами у збірні команди України з різних видів 

спорту. Значних спортивних результатів досягли такі студенти: Демчишин 

Руслан – виборов срібну медаль Кубка світу з кікбоксингу; Дорошенко 

Олександр – здобув срібну медаль на чемпіонаті світу з джиу джитсу; Брикіна 

Ангеліна – виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу з 

фрістайлу. 5 випускників Івано-Франківського коледжу взяли участь в Іграх 

ХХХІІ Олімпіади у Токіо, а веслувальниця Людмила Лузан виборола срібну та 

бронзову медалі; Юлія Шуляр у ХVІ Паралімпійських іграх – срібну 

винагороду у змаганнях з легкої атлетики (біг на 400 м у класі Т20). 

Матеріально-технічною база Івано-Франківського коледжу визнана 

однією з кращих серед галузевих закладів передвищої освіти регіону та України 
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загалом. Усі будівлі та споруди Коледжу відповідають санітарно-гігієнічним та 

протипожежним нормам. Доступ до цих приміщень обладнаний для людей з 

маломобільністю.  

Будівлі та споруди коледжу допущені до експлуатації відповідними 

актами, підписані керівниками санепідемстанції, управління надзвичайних 

ситуацій. З комунальними службами погоджено ліміти поставки природного 

газу, води, теплової та електричної енергії, укладено відповідні угоди. 

Івано-Франківський коледж здійснює свою діяльність за бюджетною 

програмою:  2201420 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» 

та 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів». Джерелами надходження коштів до закладу освіти є: 

державні видатки на підготовку спеціалістів згідно з контрольними цифрами 

прийому; державне фінансування цільових освітніх програм; плата за надання 

освітніх послуг, доходи від господарської діяльності; платежі за оренду площ і 

ресурсів коледжу; доходи від продажу власного майна та благодійні внески від 

юридичних та фізичних осіб. До спеціального фонду залучено 6150,0 тис. грн. 

за рахунок надання платних освітніх послуг та здійснення господарської 

діяльності.  

У 2021 році загальна сума надходження до закладу освіти становила             

42308,4 тис. грн.,  у тому числі: фінансування із загального фонду державного 

бюджету – 35692,8 тис. грн., що у порівнянні із 2020 роком (29897,9 тис. грн.) 

більше на 16,2 %; надходження до спеціального фонду державного бюджету – 

6150,0 тис. грн. що у порівнянні з 2020 роком (5462,9 тис. грн.) більше на 11,2 

%; благодійні внески – 465,6 тис. грн.  

Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснювалась у межах 

єдиного кошторису доходів та витрат на 2021 рік та штатного розпису, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України. Видатки закладу освіти 

здійснюється за рахунок загального і спеціального фондів державного 

бюджету. Відповідно до затвердженого кошторису по загальному фонду на 

суму 35692,8 тис. грн. у 2021 році проводяться видатки на: на заробітну плату з 

нарахуваннями – 30785,9 тис. грн.; стипендії – 2471,0 тис. грн.; виплату 
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компенсації  харчування дітям сиротам – 221,5 тис. грн.; оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв – 2105,7 тис. грн.;  матеріальне забезпечення дітей сиріт 

– 108,7 тис. гривень. 

Протягом 2021 року працівникам коледжу у повному обсязі забезпечено 

виплату заробітної плати. При виході у відпустку усі педагогічні працівники, 

медичний персонал та працівники бібліотеки отримали матеріальну допомогу 

на оздоровлення, у грудні педагогічним працівникам виплачена щорічна 

грошова винагорода. Станом на 20 грудня 2021 року в Івано-Франківському 

коледжі немає заборгованості з виплати заробітної плати, стипендій та оплати 

комунальних послуг. Перевірки контролюючих органів не проводилися. 

 

11. Діяльність Відокремленого структурного підрозділу 

«Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного 

університету фізичного виховання і спорту України» 

Протягом першого кварталу 2021 року вжито заходів для завершення 

реорганізації  Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного (код ЄДРПОУ: 

02125315), розпочатої відповідно до розпорядження Кабінет Міністрів України 

від 02 вересня 2020  року № 1083-р «Про реорганізацію Олімпійського коледжу 

імені Івана Піддубного» та наказу Міністерства освіти і науки України від 18 

вересня 2020 року № 1149.  Зокрема, 27 січня 2021 року проведено третє 

засідання Комісії з реорганізації, де заслухано інформацію уповноваженого 

Комісії з реорганізації щодо управління справами вказаного коледжу 

Москаленка О. В. про заходи, які були здійснені, починаючи з 28 жовтня 2020  

року, для забезпечення безперебійного функціонування цього коледжу та 

проведення його реорганізації, а також прийнято рішення про погодження 

передавального акту Комісії.  

29 січня 2021 року видано відповідні накази Олімпійського коледжу імені 

Івана Піддубного про звільнення 339 працівників Коледжу в порядку 

переведення до Відокремленого структурного підрозділу «Олімпійський 

фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного 

виховання і спорту України» (далі – Олімпійський коледж), а також відповідні 
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накази Олімпійського коледжу про прийом на роботу у встановленому порядку 

вказаних працівників.  

01 лютого 2021 року затверджено структуру та штатний розпис 

Відокремленого структурного підрозділу «Олімпійський фаховий коледж імені 

Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту 

України». 

02 лютого 2021 року видано відповідні накази про переведення студентів 

до зазначеного Відокремленого структурного підрозділу. 

05 лютого 2021 року Міністерством освіти і науки України затверджено 

передавальний акт, відповідно до якого все майно, права та обов’язки 

Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного (код ЄДРПОУ: 02125315), 

стосовно всіх його кредиторів та боржників, переходять до правонаступника – 

Національного університету фізичного виховання і спорту України (код 

ЄДРПОУ: 02928433). 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 230 

затверджено Статут Національного університету фізичного виховання і спорту 

України у новій редакції, де заначено про наявність у структурі університету 

Відокремленого структурного підрозділу «Олімпійський фаховий коледж імені 

Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту 

України». 

22 березня 2021 року видано відповідні накази про зарахування учнів 

Загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів 

Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного до Загальноосвітньої школи-

інтернату спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів Відокремленого структурного 

підрозділу «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного 

Національного Університету фізичного виховання і спорту України». 

Отже всі здобувачі освіти та інші особи, які навчалися в Олімпійському 

коледжі імені Івана Піддубного, продовжують навчання у  Відокремленому 

структурному підрозділі «Олімпійський фаховий коледж імені Івана 

Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту 

України» за обраними спеціальностями та джерелами фінансування. 
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23 березня 2021 року проведено державну реєстрацію припинення 

Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного в результаті реорганізації з 

внесенням запису про правонаступника – Національний університет фізичного 

виховання і спорту України. Одночасно з цим проведено державну реєстрацію 

змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань з внесенням запису про те, що Національний університет фізичного 

виховання і спорту України є правонаступником Коледжу.  

Для забезпечення функціонування Відокремленого структурного 

підрозділу «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного 

Національного університету фізичного виховання і спорту України» з 

24.05.2021 по 31.08.2021 року проведено Конференцію трудового колективу 

Відокремленого структурного підрозділу «Олімпійський фаховий коледж імені 

Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту 

України», на якій: розглянуто та затверджено Положення про Конференцію 

трудового колективу Олімпійського коледжу, Положення про Раду трудового 

колективу; створено та обрано Раду трудового колективу, як орган, що  захищає 

та представляє інтереси трудового колективу Коледжу; розглянуто та схвалено 

нову редакцію Положення про Олімпійський коледж; розглянуто та 

затверджено Колективний договір на 2021-2026 роки (04 вересня 2021 року 

підписано Колективний договір); розглянуто та затверджено Правила 

внутрішнього трудового розпорядку Олімпійського коледжу, Положення про 

преміювання та надання  матеріальної допомоги працівникам Олімпійського 

коледжу. 

31 травня 2021 року Вченою радою НУФВСУ затверджено Положення 

про Відокремлений структурний підрозділ «Олімпійський фаховий коледж 

імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і 

спорту України». 

З моменту завершення процедури реорганізації Олімпійського коледжу 

імені Івана Піддубного для забезпечення та здійснення освітньої діяльності 

Відокремленого структурного підрозділу «Олімпійський фаховий коледж імені 
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Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту 

України» здійснено такі заходи: 

02 квітня 2021 року отримано ліцензії на провадження освітньої 

діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем профільної 

середньої освіти  з ліцензованим обсягом 250 осіб, а також у сфері повної 

загальної середньої освіти за рівнем базової середньої освіти  з ліцензованим 

обсягом 350 осіб; 

12 квітня 2021 року переоформлено та отримано ліцензію на надання 

освітніх послуг за освітнім ступенем «молодший спеціаліст» за спеціальністю 

017 Фізична культура і спорт з ліцензійним обсягом 100 осіб;  

19 квітня 2021 року отримано ліцензію на надання освітніх послуг з 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за освітнім ступенем 

«фаховий молодший бакалавр» спеціальності за спеціальністю 017 Фізична 

культура і спорт з ліцензійним обсягом 100 осіб; 

01 липня 2021 року переоформлено та отримано ліцензію на надання 

освітніх послуг з підготовки здобувачів вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт з 

ліцензійним обсягом 50 осіб;  

01 вересня 2021 року отримано статус закладу спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із специфічними умовами навчання на чотири роки;  

25 жовтня 2021 року розпочато акредитацію освітньо-професійної 

програми «Спорт та фізична культура» за спеціальністю 017 Фізична культура і 

спорт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

У 2021 році 113 учнів Олімпійського коледжу отримали свідоцтва про 

базову середню освіту, 105 учнів – атестати про загальну середню освіту, 40 

студентів здобули кваліфікацію молодшого спеціаліста з фізичної культури і 

спорту, а 8 студентів четвертого року навчання були переведені до 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, де вони 

здобули ступінь бакалавра з фізичної культури і спорту за спеціалізацією 

«Тренерська діяльність в обраному виді спорту».  
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Станом на 20 грудня 2021 року контингент здобувачів освіти 

Олімпійського коледжу становить 597 осіб, з яких 454 учні 6-11 класів 

загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів та 143 

студента (95 – здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра і  48 – освітню ступінь бакалавра за спеціальністю 017 Фізична 

культура і спорт).  

За специфікою своєї діяльності, Олімпійський коледж забезпечує відбір 

та спортивну підготовку найобдарованіших дітей та молоді, створює умови для 

розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою поглибленого оволодіння 

спеціалізацією в обраному виді спорту, досягнення високих спортивних 

результатів та поповнення національних збірних команд у поєднанні із 

здобуттям учнями та студентами відповідної освіти. 

Олімпійський коледж здійснює багаторічну спеціалізовану підготовку 

спортсменів з відповідних видів спорту, забезпечує організацію та проведення 

навчально-тренувальних занять, проведення навчально-тренувального процесу 

в умовах спортивно-оздоровчого табору, проводить спортивні заходи 

(навчально-тренувальні збори, спортивні змагання), бере участь у таких 

заходах, відряджає для участі у спортивних заходах (навчально-тренувальних 

зборах, спортивних змаганнях) згідно з календарним планом спортивних 

заходів. 

У Відокремленому структурному підрозділі «Олімпійський фаховий 

коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного 

виховання і спорту України» створено спортивну частину, яка складається із 15 

відділень з видів спорту, а саме: бокс (17 учнів та студентів), боротьба вільна 

(42), боротьба греко-римська (11), велоспорт (14), веслування академічне (24), 

гімнастика спортивна (56), гімнастика художня (6), дзюдо (27), легка атлетика 

(69), плавання (27), плавання синхронне (27), стрільба кульова (7), фехтування 

(64), футбол (117), хокей із шайбою (21). Загалом спортивною підготовкою 

охоплено 529 учнів та студентів, серед яких 3 заслужених майстра спорту 

України, 1  майстер спорту України міжнародного класу та 19 майстрів спорту 

України.  
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Здобувачі освіти в Олімпійському коледжі в установленому порядку 

забезпечуються харчуванням та проживанням у гуртожитку.  

Значна увага приділялась зміцненню матеріально-технічної бази 

Олімпійського коледжу. 29 жовтня 2021 року наказом Міністерства освіти і 

науки України за Університетом закріплено  на праві господарського відання 

будівлі та споруди, які раніше обліковувались за реорганізованим 

Олімпійським коледжем ім. Івана Піддубного. 02 листопада 2021 року зазначені 

будівлі та споруди були закріплені Університетом за Олімпійським коледжем, 

що використовує за цільовим призначенням для забезпечення освітнього та 

навчально-тренувального процесу. 

Слід відзначити, що споруди, будівлі та земельні ділянки існують з 1966 

року, водночас жоден колишній керівник цього спеціалізованого закладу 

освіти, не турбувався про технічну документацію та оформлення 

правовстановлюючих документів на земельні ділянки, будівлі та споруди, а 

тому наразі здійснюється комплексна робота над державною реєстрацією 

будівель і споруд у Державному  реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Крім цього, право постійного користування на земельні ділянки, на яких 

фактично розташовані будівлі та споруди Олімпійського коледжу, належним 

чином до кінця не набуте та не зареєстроване в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно. У зв’язку з чим 07 жовтня 2021 року подано 

клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою земельних 

ділянок за адресами: вул. Миколи Матеюка 4 та проспект Возз’єднання, 5-в. 

Рішенням Київської міської Ради від 29 жовтня 2021 року №08/231-3938/ПР 

такий дозвіл надано.   

Олімпійський коледж включено до програми Президента України 

«Велике будівництво» з метою оновлення спортивної інфраструктури та 

будівництва регіонального центру  розвитку спорту. 

Протягом 2021 року для зміцнення матеріально-технічної бази 

Олімпійського коледжу здійснено такі заходи: проведено оновлення вікон та 

дверей будівель і споруд; оновлено покрівлю басейну «Ювілейний»; 

відремонтовано їдальню, модернізовано кухонне обладнання та оновлено посуд;  



 


