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1. Освітня та навчально-методична діяльність

1.1.

Контингент студентів

Станом на 1 грудня 2016 року в університеті навчається 3868 студентів
(на 1 грудня 2015 року – 3476, різниця: + 392), із них за денною формою –
2354 особи (+ 226), за заочною – 1514 осіб (+ 166), у т.ч. 475 осіб (+ 66)
здобувають другу вищу освіту. Зокрема за державним замовленням – 1444
студента (– 15), а за кошти фізичних і юридичних осіб – 2424 студента
(+ 407), у т.ч. 47 – на денній і 13 – на заочній формах – іноземні громадяни.
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1.1.1. Профорієнтаційна робота
Декани факультетів, завідувачі випускаючих кафедр з метою залучення
на навчання до університету випускників загальноосвітніх навчальних
закладів, молодших спеціалістів та бакалаврів для здобуття вищої освіти
відповідного ступеня протягом року проводили профорієнтаційну роботу.
Для координації цієї роботи в університеті функціонує спеціальна комісія,
яка щомісячно аналізує вжиті кафедрами заходи та намічає нові завдання
щодо популяризації освітніх послуг вишу. Питання профорієнтаційної
роботи розглядались на засіданнях Ректорату та Вченої ради університету.
В НУФВСУ 19 лютого та 21 квітня 2016 року проведено «Дні
абітурієнтів», у ході яких презентовано відеофільм, роз’яснено умови та
правила вступу до університету, надано відповіді на всі запитання вступників
та їх батьків стосовно спеціальностей, спеціалізацій та умов навчання,
ознайомлено

з

історією,

роботою

випускаючих кафедр та вишу загалом.

та

матеріально-технічною

базою
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З 28 по 30 вересня 2016 року НУФВСУ брав участь у виставці «Освіта
в Україні. Освіта за кордоном» під гаслом «Навчайся в Україні!», яка
проводилась під патронатом Київської міської державної адміністрації.
Оголошення про вступ в університет було опубліковано у засобах
масової інформації (газетах, тематичних журналах тощо). Випущено та
поширено рекламну продукцію про наші освітні послуги, зокрема буклети
випускаючих 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 НУФВСУ.
На сайтах національних федерацій (понад 20 федерацій) з пріоритетних
видів спорту розміщено банери (посилання) на сайт університету, зокрема на
сторінку «Абітурієнт».
1.1.2. Прийом здобувачів освітнього ступеня бакалавра
Від вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2016 році
подано 2277 заяв на денну форму навчання, а на заочну – 204. Загалом,
порівняно з 2015 роком, на 20 % збільшилась кількість заяв, поданих до
університету для здобуття освітнього ступеня бакалавра.
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня
2016 року № 821 НУФВСУ отримав державне замовлення на підготовку
бакалаврів: «Середня освіта (фізична культура)» – 25 осіб денної та 5 осіб
заочної форм навчання; «Фізична культура і спорт» – 215 осіб денної та
35 – заочної форм навчання; «Фізична реабілітація» – 50 та 5 осіб відповідно;
«Хореографія» – 3 особи. Також погоджено у МОН України максимальний
обсяг державного замовлення за спеціальністю «Туризм» у кількості 10 осіб.
З урахуванням обсягів поданих заяв та визначеного державного
замовлення у 2016 році загальний конкурс в університеті для вступників на
денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра становив
7,5, а на заочну – 4,5. Конкурс на бакалаврські програми у розрізі
спеціальностей був таким: «Середня освіта (фізична культура)» – 7,5 денна і
4,2 заочна форми навчання; «Фізична культура і спорт» – 2,9 та 3,9
відповідно; «Фізична реабілітація» – 19,4 та 9,4 відповідно; «Туризм» – 45,6
денна форма; «Хореографія» – 11,3 денна форма навчання.
Внаслідок невиконання вступниками вимог до зарахування (ненадання
оригіналів необхідних документів) за освітнім ступенем бакалавра за денною
формою

навчання

в

університеті

звільнилось

14 місць

державного

замовлення. Отже, державне замовлення виконане не в повному обсязі.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 р.
№ 1/9-418 невикористані

бюджетні місця повернено відповідному

державному замовнику.
За підсумками вступних випробувань для навчання за освітнім
ступенем бакалавра у 2016 році

зараховано до університету 783 особи,

зокрема за денною формою – 659 (289 – на місця державного замовлення;
370 – за кошти фізичних/юридичних осіб), а за заочною – 124 (45 та 79
відповідно).
На конкурсній основі на вакантні місця державного замовлення було
зараховано на ІІ та ІІІ роки навчання 15 молодших спеціалістів, а за
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контрактом у межах ліцензійного обсягу – 74 особи на денну та 85 осіб на
заочну форму навчання.

1.1.3. Прийом

здобувачів

освітньо-кваліфікаційного

рівня

спеціаліста та освітнього ступеня магістра
Для здобуття другої вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста у 2016 році зараховано 277 осіб, серед яких: 135 осіб – на
спеціальність

«Фізична культура і спорт» (48,7%); 142 особи – на

спеціальність «Фізична реабілітація» (51,3%).
У 2016 році кількість заяв від вступників на освітній ступінь «Магістр»
на денну форму навчання становила 598, а на заочну форму – 184. Окрім
випускників, які здобували освітній ступінь бакалавра у НУФВСУ, було
подано 20 заяв від випускників інших вищих навчальних закладів на денну і
57 – на заочну форму навчання.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня
2016 року № 821 НУФВСУ визначено державне замовлення на підготовку
магістрів: «Середня освіта (фізична культура) – 5 осіб денної форми
навчання; «Фізична культура і спорт» – 105 осіб денної та 5 осіб заочної
форм навчання; «Фізична реабілітація» – 18 та 2 особи відповідно.
З урахуванням обсягів поданих заяв та визначеного державного
замовлення у 2016 році загальний конкурс в університеті для вступників на
денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня магістра становив
4,7, а на заочну форму – 26,3. Конкурс на спеціальності: «Середня освіта
(фізична культура)» – 7,0 на денну форму навчання; «Фізична культура і
спорт» – 4,3 на денну та 27,4 на заочну форму навчання; «Фізична
реабілітація» – 6,1 та 23,5 відповідно.
У 2016 році на магістерські програми зараховано до університету
350 студентів, серед яких 370 – на денну (128 – державне замовлення; 124 –

6

контракт), а 118 – на заочну форму навчання (7 та 111 осіб відповідно).
Визначене державне замовлення виконано в повному обсязі.
Отже, до університету для здобуття освітніх ступенів бакалавра та
магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста загалом зараховано
1604 особи, з яких 70% за кошти фізичних і юридичних осіб. Це рекордні
показники за всю історію навчального закладу. Нам і надалі треба вживати
дієвих заходів щодо залучення вступників, це питання в наступному році
ускладниться через ряд нових викликів: відсутність прийому для здобуття
освітньо-кваліфікаційного

рівня

спеціаліста

шляхом

перепідготовки;

можливим скасуванням підготовки здобувачів вищої освіти заочної форми за
спеціальністю фізична реабілітація; скороченням кількості випускників
загальноосвітніх навчальних закладів.

1.1.4. Поновлення, переведення та відрахування студентів
Протягом 2016 року було

переведено до НУФВСУ з інших вишів

України 22 особи (5 – на бюджет і 17 – за кошти фізичних і юридичних
осіб);

поновлено

на

вільні

бюджетні

місця

12

осіб,

за

кошти

фізичних/юридичних осіб 49 осіб.
У 2016 році відраховано 181 студенти, зокрема 117 осіб, які навчались
на денній формі навчання, 64 – на заочній. У порівнянні з попереднім роком
ця кількість зменшилась більше як на 20%. У студентів денної форми
навчання

основними

причинами

відрахування

були:

«невиконання

навчального плану» (57,3%); «власне бажання залишити навчання» (18,0%)
та «переведення на заочну форму навчання через матеріальні проблеми»
(24,0%), а для заочної форми 70,3% студентів відраховано «за невиконання
навчального плану» та 29,7% – «за власним бажанням».
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1.1.5. Прийом на навчання іноземних громадян
На освітні програми бакалавра у 2016 році прийнято 12 іноземних
громадян (11 осіб на денну форму і 1 особа на заочну). На магістерські
програми зараховано 10 іноземних громадян (9 на денну форму і 1 особа на
заочну).
На підготовчому відділенні готуються до вступу у вищі навчальні
заклади України 23 іноземні громадяни.

1.2.

Організація

навчального

процесу

та

його

методичне

забезпечення
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» в університеті
почали здійснювати підготовку фахівців галузей знань 01 «Освіта», 22
«Охорона здоров'я», 02 «Культура і мистецтво», 24 «Сфера обслуговування»
за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)», 017 «Фізична
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культура і спорт», 227 «Фізична реабілітація», 024 «Хореографія», 242
«Туризм».
У 2016 році одним з основних напрямів діяльності НУФВСУ було
виконання низки заходів щодо імплементації Закону України «Про вищу
освіту».

Навчально-методичним

відділом

із

залученням

науково-

педагогічних працівників кафедр, деканів факультетів було підготовлено та
впроваджено до освітнього процесу ряд положень, а саме Положення про
організацію освітнього процесу у Національному університеті фізичного
виховання і спорту України, Положення про порядок та умови обрання
студентами вибіркових дисциплін у Національному університеті фізичного
виховання і спорту України, Положення про екзаменаційну комісію
Національного університету фізичного виховання і спорту України,
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті фізичного
виховання і спорту України.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про вищу освіту»
Міністерство освіти і науки України розпочало роботу з розробки стандартів
вищої освіти. З цією метою було залучено науково-педагогічних працівників
університету, які увійшли до складу науково-методичних комісій сектору
вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
Зокрема, головою комісії зі спеціальності «017 Фізична культура і спорт»
обрано завідувача кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації, професора
Андрєєву О. В., а головою комісії «227 Фізична реабілітація» – завідувача
кафедри фізичної реабілітації, професора Лазарєву О. Б.
З метою своєчасної підготовки до 2016-2017 навчального року
провідними фахівцями кожної спеціальності були підготовлені, затверджені
Вченою радою університету (17.05.2016 р.) та введені в дію наказом
НУФВСУ (від 23.06.2016 р. №128-заг) навчальні плани для студентів І курсу
освітнього ступеня бакалавра та навчальні плани для студентів освітнього
ступеня магістра з терміном навчання 1,5 року (90 кредитів ЄКТС).
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Під час формування навчальних планів передбачено: кількість
кредитів ЄКТС на навчальний рік – 60; обсяг одного кредиту ЄКТС – 30
годин; кількість дисциплін на навчальний рік – до 16; обсяг навчальної
дисципліни – не менше 3 кредитів ЄКТС; кількість годин аудиторної роботи
в одному кредиті ЄКТС для здобувачів ступеня бакалавра – 10-15, магістра –
10-12.
На

основі

навчальних

планів

навчально-методичним

відділом

розроблені курсові та кафедральні графіки навчального процесу, які стали
підставою для розрахунків навчального навантаження науково-педагогічних
працівників.
З метою якісного забезпечення освітньої діяльності на кафедрах
університету до початку навчального процесу для кожної навчальної
дисципліни готується пакет навчально-методичної документації: програма
навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни; планипроспекти (чи тексти) лекцій; плани лабораторних, практичних та
семінарських занять; залікові/екзаменаційні вимоги; екзаменаційні

білети;

контрольні завдання для перевірки знань та критерії оцінювання знань і
вмінь студентів; дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів.
Окрім цього для здійснення навчальної роботи кафедри розробляють та
використовують: методичні вказівки і тематику контрольних та курсових
робіт; тематику та методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт,
магістерських робіт; фонд навчально-методичної та довідникової літератури
для

забезпечення

самостійної

роботи

студентів;

фонд

наочного

супроводження навчального процесу та оформлення методичних кабінетів.
Якість навчального процесу значним чином залежить від забезпечення
навчальних дисциплін навчально-методичними матеріалами. Так, у 2016 році
науково-педагогічними працівниками підготовлено та видано 4 підручника,
16 методичних і 8 навчальних посібників.
Продовжується робота з покращення інформатизації навчального
процесу в університеті.
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Основними завданнями на 2017 рік є розробка і впровадження освітніх
програм за кожною спеціалізацією та на їх базі відповідних навчальних
планів. Ще одним важливим напрямом роботи буде підготовка до акредитації
спеціальності

242

«Туризм»

для

освітнього

ступеня

бакалавра

та

спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 «Фізична
культура і спорт», 227 «Фізична реабілітація» для освітнього ступеня
магістра.
З наступного року в університеті слід завершити організаційне
забезпечення виконання Закону України «Про вищу освіту» в частині
вільного вибору студентами навчальних дисциплін в обсязі, що становить не
менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС (для здобувачів освітнього
ступеня бакалавра – це 60 таких кредитів, а для магістра – 15).

1.3.

Практична підготовка студентів

Практика студентів є невід’ємною складовою підготовки фахівців з
вищою освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на
закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання,
набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною
спеціальністю.
Метою практики є формування та розвиток у студентів професійних
вмінь приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва,
оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями
праці їх майбутньої спеціальності.
Згідно з навчальним планом у 2016 році в університеті проводились
такі види практик:
ознайомча практика, завданням якої є ознайомлення студентів зі
специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і
навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін. Така практика
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проводилась для студентів ІІ курсу напряму підготовки «Здоров’я людини»
та для студентів І курсу спеціальності «Середня освіта (фізична культура)»;
ознайомча педагогічна практика для студентів ІІ курсу напряму
підготовки «Фізичне виховання», під час якої студенти проводили уроки
фізичної культури в якості помічника вчителя;
навчальна практика «Вступ до фаху» для студентів І курсу напряму
підготовки «Туризм». Основною метою практики було ознайомлення
майбутніх фахівців туризму зі сферою їх професійної діяльності;
технологічна практика для студентів ІІ курсу напряму підготовки
«Туризм». Метою практики було формування чіткого уявлення студентів про
основні сегменти сучасної туристичної індустрії. Базами практики було
вибрано підприємства та організації, що є лідерами туристично-екскурсійноготельного бізнесу України та Туреччини;
педагогічна практика в школі проводиться для студентів ІІІ курсу
напрямів підготовки «Фізичне виховання», «Здоров’я людини» та «Спорт». З
метою якісного проведення практики кафедрою теорії і методики фізичного
виховання було обрано об’єкти практики (14 шкіл, 2 гімназії і 2 ліцеї міста
Києва). З викладачами університету та вчителями шкіл проводились
методичні і практичні заняття;
практика за профілем майбутньої роботи є завершальним етапом
навчання і проводиться для студентів IV курсу з метою узагальнення і
вдосконалення здобутих знань, практичних умінь та навичок, оволодіння
професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а
також збору матеріалів для дипломного проектування або для виконання
дипломної роботи. Така практика проводилась для студентів тренерського
факультету та факультету спорту і менеджменту, для студентів IV курсу
факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму напрямів підготовки
«Фізичне виховання» та «Здоров’я людини» (професійне спрямування
«Фізична реабілітація», «Фітнес і рекреація»).
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Магістерська практика проводилась для студентів освітнього ступеня
«магістр», які спеціалізуються із теорії та методики спортивної підготовки в
легкій атлетиці; теорії та методики спортивної підготовки у водних видах
спорту; олімпійського спорту; професійного і неолімпійського спорту;
фізичної реабілітації у спорті вищих досягнень; менеджменту і маркетингу у
спорті; фітнесу та рекреації; фізичного виховання; психології спорту;
фізіології спорту.
Відповідно до рекомендацій з розробки нових стандартів вищої освіти
мають вдвічі зрости обсяги практичної підготовки студентів, а, отже, нам у
наступному році потрібно суттєво розширити бази для проведення практик.

1.4.

Академічна мобільність

У 2016 році в рамках підписаної угоди з Латвійською академією
спортивної педагогіки на 2015-2017 роки, яка передбачає участь студентів,
науково-педагогічних працівників співробітників НУФВСУ у програмах
академічної мобільності Еразмус+ за рахунок коштів, що надаються ЄС, у
травні два науково-педагогічні працівники НУФВСУ пройшли стажування у
Латвійській академії спортивної педагогіки (м. Рига). У другому семестрі
2015/2016 навчального року за програмою академічної мобільності чотири
студентки третього курсу пройшли навчання та успішно захистили
тренерську практику в Латвійській академії спортивної педагогіки за рахунок
грантів ЄС. Двоє науково-педагогічних працівників Латвійської академії
спортивної педагогіки пройшли стажування на кафедрі біомеханіки та
спортивної метрології НУФВСУ за рахунок грантів ЄС.
Протягом 2016 року в рамках академічної мобільності 4 іноземців,
у тому числі з країн ЄС (Португалія, Латвія), перебували в НУФВСУ з метою
підвищення кваліфікації і проходження наукового стажування на базі
університету.
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1.5.

Моніторинг якості вищої освіти

У 2016 році в університеті продовжувалась робота з удосконалення
системи внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти відповідно до положень Закону України «Про вищу
освіту».
Для досягнення об'єктивного рівня оцінювання знань відповідно до
наявних вимог введено комплексну систему перевірки знань з навчальних
дисциплін та практик. Ця система враховує різні види контролю рівня знань
студента і має такі складові: поточний контроль як оцінка навчальних
досягнень студентів за всіма видами аудиторної роботи; змістовий
модульний контроль; проміжний контроль, формою якого є атестація;
підсумковий модульний (семестровий) контроль.
Поточний контроль проводиться науково-педагогічними працівниками
на

всіх

видах

аудиторних

занять

(практичних,

семінарських

та

лабораторних). Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня
підготовленості

студентів

до

виконання

конкретної

роботи.

Форми

проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань визначаються
робочою програмою навчальної дисципліни. Результати поточного контролю
(поточна успішність) є основною інформацією під час проведення заліку і
враховуються

науково-педагогічним

працівником

при

визначенні

підсумкової екзаменаційної оцінки з дисципліни.
Одним з видів поточного контролю є змістовий модульний контроль.
Це контроль знань студентів після вивчення логічно завершеної частини
(змістового модуля) програми навчальної дисципліни. Цей контроль може
проводитися у формі контрольної роботи, тестування та ін.
Такий вид поточного контролю як атестація проводиться двічі за
навчальний семестр.
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За рішенням ректора чи деканів факультетів університету може
здійснюватися

додаткове

оцінювання

знань

студентів

у

вигляді

факультетського чи ректорського контролю.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів
навчання. Він включає семестровий контроль та атестацію здобувачів вищої
освіти.
Семестровий контроль з певної дисципліни проводиться відповідно до
навчального плану у вигляді семестрового екзамену або заліку в терміни,
встановлені графіком навчального процесу, та в обсязі навчального
матеріалу, визначеному робочою програмою навчальної дисципліни. Форма
проведення семестрового контролю визначається навчальним планом і
зазначається у робочій програмі навчальної дисципліни, а зміст залікових та
екзаменаційних вимог – рішенням відповідної кафедри.
Атестація студентів проводиться екзаменаційною комісією після
закінчення навчання за певним освітнім ступенем. Основним завданням
атестації є встановлення відповідності рівня якості підготовки випускників
вимогам стандартів вищої освіти. За результатами позитивної атестації
видається диплом про здобуття відповідного освітнього ступеня.
Про належну якість підготовки в університеті здобувачів вищої освіти
свідчать високі результати, продемонстровані студентами у ІІ етапі
всеукраїнських студентських олімпіад.
Студенти університету брали участь у ІІ етапі Всеукраїнської
олімпіади 2015-2016 навчального року за спеціальностями:
«Фізичне виховання» (Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка, м. Суми) взяли участь 2 студенти. Перше місце посіла
студентка університету – Захарченко М.О.;
«Спорт (за видами)» (Харківська державна академія фізичної культури,
м. Харків) взяли участь 3 студенти. Перше місце посіла студентка
університету – Коханська С.С.;
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«Фізична реабілітація» (Львівський державний університет фізичної
культури, м. Львів) взяли участь 2 студенти. Друге місце посів студент
університету – Аністратенко С.В.;
«Фітнес і рекреація» (Національний університет фізичного виховання і
спорту України, м. Київ). Перше місце посів студент університету –
Марченко А.В.
Кафедрою української та іноземних мов згідно з планом роботи
кафедри у період із січня до березня 2016 р. проведена відкрита Олімпіада з
англійської мови «Студент та олімпійський спорт», яка проходила у три
етапи. 25 березня 2016 року пройшов ІІІ тур Олімпіади. Активну участь
взяли студенти Національного університету фізичного виховання і спорту
України,

Дніпропетровського державного інституту фізичної культури,

Львівського державного університету фізичної культури та Черкаського
національного університету ім. Богдана Хмельницького. Призові місця
посіли студенти НУФВСУ: І місце – Якименко Павло (ІІ курс); ІІ місце –
Кириченко Наталія (ІІ курс); ІІІ місце – Пасько Віктор (ІV курс), Геря Марія
(ІІ курс).
З метою виконання ст. 16 Закону України «Про вищу освіту» в
наступному році пріоритетним є завершення формування в університеті
системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти з утворенням відповідного структурного підрозділу відповідно
до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти.

1.6.

Підсумки атестації випускників

Університет у 2016 році закінчили 876 студентів, серед яких
408 бакалаврів денної форми та 124 – заочної, а також 213 та 131 відповідно
магістрів. Диплом з відзнакою отримали 13 (3,3 %) бакалаврів денної форми
навчання. Серед магістрів – 25 (12,3 %) та 8 (10,3 %) відповідно.
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Всього за державним замовленням у 2016 році випущено 461 особу.
Освітнього ступеня «бакалавр» – 334 особи (294 – денної та 40 – заочної
форми навчання) та 127 осіб за освітнім ступенем «магістр» (119 та
8 відповідно). Державне замовлення на випуск виконано в повному обсязі.
У 2015-2016 навчальному році було сформовано 6 екзаменаційних
комісій для студентів денної форми навчання та 4 екзаменаційні комісії для
заочної форми навчання. Головами комісій було призначено провідних
фахівців у відповідних галузях, які не брали участі у підготовці випускників,
що забезпечило об'єктивність оцінювання дипломних робіт і знань студентів.
Атестація проводилася для студентів освітнього ступеня бакалавра у
формі комплексного екзамену з дисциплін професійної підготовки або
захисту дипломної роботи, для освітнього ступеня магістра – у формі
комплексного екзамену зі спеціальності (спеціалізації) та захисту дипломної
магістерської роботи.
Результати атестації наведені у таблицях 1.6.1 – 1.6.7.
Результати атестації здобувачів
освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання

Разом
студентів

408

Оцінки ЕК

З`явились на
екзамен
осіб

%

408

100

«А», %

«В, С», %

«D, E», %

«Fx, F», %

20,1

49,3

30,6

-

Абсолютна
успішність,
%
Якість,
%

Таблиця 1.6.1 (складання комплексного екзамену)

100

69,4

Разом
студентів

7

Оцінки ЕК

З`явились на
захист
осіб

%

7

100

«А», %

«В, С», %

«D, E», %

«Fx, F», %

100

-

-

-

Абсолютна
успішність,
%
Якість,
%

Таблиця 1.6.2 (захист дипломної роботи)

100,0

100
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Результати атестації здобувачів
освітнього ступеня магістра денної форми навчання

Таблиця 1.6.3 (складання комплексного екзамену)

213

100

«А», %

«В, С», %

«D, E», %

«Fx, F», %

49,3

33,8

16,9

-

Якість,
%

%

100

83,1

Якість,
%

213

осіб

Абсолютна
успішність,
%

Разом
студентів

Абсолютна
успішність,
%

Оцінки ЕК

З`явились на
екзамен

100,0

91,1

Таблиця 1.6.4 (захист магістерської роботи)
Оцінки ЕК

З`явились на
захист
Разом
студентів

213

осіб

%

213

100

«А», %

«В, С», %

«D, E», %

«Fx, F», %

38

53,1

8,9

-

Результати атестації здобувачів
освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання
Разом
студентів

З’явились на
екзамен
осіб
%

Оцінки ЕК

«А», %
124

124

100

20,1

«В, С», %
55,6

«Fx, F»,
%

«D, E», %
24,3

-

Абсолютна
успішність,
%
Якість,
%

Таблиця 1.6.5 (складання комплексного екзамену)

100

75,7
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Результати атестації здобувачів
освітнього ступеня магістра заочної форми навчання

Разом
студентів

131

З’явились на
екзамен
осіб
%

130

99,2

Оцінки ЕК

«А», %

«В, С», %

«D, E», %

«Fx,
F», %

17,6

49,2

33,2

-

Абсолютна
успішність,
%
Якість,
%

Таблиця 1.6.6 (складання комплексного екзамену)

100

66,8

131

З’явились на
екзамен
осіб
%

129

98,4

Оцінки ЕК

«А», %

«В, С», %

«D, E», %

«Fx,
F», %

Абсолютна
успішність,
%

Разом
студентів

19,3

54,2

26,5

-

100

Якість,
%

Таблиця 1.6.7 (захист магістерської роботи)

73,5

Результати атестації випускників НУФВСУ свідчать про високий
рівень їх підготовленості (абсолютна успішність – 100%, а якісна від 66,8 до
91,1%).

1.7.

Освітні ініціативи університету

Основна мета розвитку освіти в НУФВСУ спрямована на підвищення
конкурентоспроможності університету, що потребує певного рівня якості
навчального процесу, вдосконалення програм підготовки фахівців освітніх
ступенів бакалавра та магістра, розширення переліку нових спеціальностей
та спеціалізацій відповідно до попиту на українському та міжнародному
ринках праці.
З цією метою університет постійно працює над розширенням освітніх
послуг. Так, у 2016 році для освітнього ступеня магістр спеціальності «017
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Фізична культура і спорт» впроваджено нові спеціалізації: теорія і методика
спортивної підготовки в олімпійських видах спорту; спортивна дієтологія;
фізичне виховання у вищих навчальних закладах;

фізична підготовка у

військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних
службах (для заочної форми навчання).
Попит на освітні послуги в Україні залежить від багатьох факторів –
економічних,

політичних,

демографічних,

соціально-культурних,

що

обумовлює його постійні зміни. Тому в університеті провідними фахівцями
кожної спеціальності ведеться робота з аналізу ринку праці, за результатами
якого відповідними кафедрами готується відкриття ще ряду спеціалізацій.
Для освітнього ступеня бакалавра спеціальності «017 Фізична культура і
спорт» – виховання в освітній і виробничій сферах, для освітнього ступеня
магістра – екологія спорту, філософія спорту, теорія і методика фізичного
виховання в системі підготовки здобувачів спеціальної вищої освіти.
У 2016 році нами укладено угоду з Київським національним
університетом імені Тараса Шевченка щодо запровадження спільних
магістерських програм зі спеціалізацій «Спортивна журналістика» та
«Спортивна юриспруденція». Завершується підготовча робота з відкриття в
наступному році програми «Спортивна журналістика». Окрім цього,
укладено угоду про спільну магістерську програму «Спортивне право» з
Київським університетом права Національної академії наук України.
1.8. Підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців сфери
фізичної культури і спорту
Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки співпрацює з
комісією Національного олімпійського комітету України з підвищення
кваліфікації тренерського складу та стратегії олімпійської підготовки, бере
участь у підготовці та пропонує Міністерству молоді та спорту України
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проекти нормативних документів з питань підвищення кваліфікації та
атестації тренерів та інших фахівців сфери фізичної культури і спорту.
Крім організації навчального процесу для студентів перепідготовки
(другої вищої освіти) та стажування фахівців, центр організовує і проводить
курси підвищення кваліфікації тренерів з видів спорту та інших фахівців у
галузі фізичної культури і спорту. Для проведення курсів залучено
найкращих науково-педагогічних працівників університету.
Курси підвищення кваліфікації проводяться:
 для тренерів з видів спорту за програмами: єдиноборства і
швидкісно-силові види спорту; циклічні види спорту; складнокоординаційні види спорту; спортивні ігри; різні види спорту
(загальна програма);
 для викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів;
 з класичного масажу.
У 2016 р. вперше було проведено курси з класичного масажу та
організовано виїзні курси підвищення кваліфікації тренерів з видів спорту у
двох містах України: Запоріжжі (червень) та Слов’янську (листопад). За
проведення на високому професійному рівні
місті

Слов’янську

отримано

подяку

відповідних

Донецької

обласної

курсів у
державної

адміністрації .
У 2016 році курси підвищення кваліфікації пройшли 733 тренери з видів
спорту (що на 162 особи більше, ніж у 2015 р.), 33 викладача фізичного
виховання та 25 майбутніх фахівців з класичного масажу.

1.9.

Робота науково-методичної ради

В університеті працює науково-методична рада, яка здійснює
моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи
та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою підвищення рівня
якості освіти з урахуванням передового світового і вітчизняного досвіду,
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основних положень Болонського процесу та європейських стандартів вищої
освіти.
Протягом

2016

року

на

засіданнях

науково-методичної

ради

розглядалися та обговорювались основні питання організації освітнього
процесу – Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів
освіти, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від
30 грудня 2015 року, перехід до нового переліку галузей знань і
спеціальностей відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» тощо.
Окреме засідання присвятили питанню формування навчальних планів
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», на якому ухвалили основні
принципи розробки навчальних планів на 2016/2017 навчальний рік.
Обов’язковим питанням для розгляду були результати семестрових
контролів. Особлива увага приділялась розподілу оцінок, їх відповідність
рекомендаціям, абсолютній успішності та якості навчання за окремими
дисциплінами.
На початку 2016-2017 навчального року на засіданні науковометодичної ради слухали аналітичну довідку деканів про результати
зовнішнього незалежного оцінювання студентів І курсу для виявлення
обдарованої молоді й створення умов для її розвитку та рекомендували
завідувачам кафедр звернути особливу увагу на студентів, які мали найвищі
бали, постійно слідкувати за їх успіхами і всіляко підтримувати інтерес до
навчання й наукової роботи.
Проаналізовано

також

питання

працевлаштування

випускників

університету 2015-2016 навчального року.
У плані роботи науково-методичної ради на найближчий час
заплановано обговорення та затвердження переліку дисциплін вільного
вибору студента відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» на
2017-2018 навчальний рік.
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2. Науково-дослідна робота
2.1. Тематика наукових досліджень, які здійснюються на кафедрах
та мають державну реєстрацію
Науково-дослідна

робота

(НДР)

університету

здійснювалась

відповідно до Плану НДР НУФВСУ на 2016-2020 роки, затвердженого
наказом ректора НУФВСУ від 4 квітня 2016 року № 72-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

реабілітації і спортивної медицини.
Протягом 2016 року в університеті виконувались 26 тем.
За підсумками НДР працівниками університету підготовлено та видано
1091 наукову публікацію: 12 монографій, 4 підручники, 8 навчальних
посібників, 16 методичних посібників, 814 наукових статей та 267 тез, в т. ч.
168

опубліковано

у

зарубіжних

виданнях;

60

наукових

розробок

підтверджено актами впровадження, отримано 1 патент на корисну модель.
Науково-педагогічні та наукові працівники НУФВСУ активно залучали
студентів та аспірантів до досліджень.
2.2. Робота науково-дослідного інституту НУФВСУ
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Науково-дослідна

робота

НДІ

НУФВСУ

здійснювалась

за

пріоритетними напрямами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту від
7 червня 2011 року № 535 «Про затвердження пріоритетних тематичних
напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ». Згідно з
тематичним планом наукових досліджень та розробок, що фінансуються за
рахунок коштів державного бюджету МОН у 2016 році, в університеті
виконувались:
2 фундаментальні теми – «Теоретико-методологічні основи розвитку
неолімпійського спорту»,

керівник – д.е.н., професор Імас Є. В.;

«Олімпійська освіта в системі навчально-виховного процесу підростаючого
покоління», керівник – д.пед.н., професор Булатова М. М.
6 прикладних тем – «Система олімпійської підготовки спортсменів на
етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей», керівник –
д.пед.н., професор Платонов В. М.; «Технологія відбору та орієнтації
спортсменів-початківців в різних видах спорту», керівник – д.фіз.вих.,
професор Шинкарук О. А.; «Критерії оцінки функціонального потенціалу
спортсменів високого класу», керівник – д.біол.н., с.н.с. Лисенко О. М.;
«Технологія

стимуляції

фізичної

працездатності

та

профілактики

перенапруження серцево-судинної системи спортсменів за допомогою
нетоксичних ергогенних засобів», керівник – д.біол.н., с.н.с. Гуніна Л. М.;
«Технічна підготовка кваліфікованих спортсменів на основі раціоналізації
техніки виконання змагальних вправ», керівник – к.пед.н., професор
Гамалій В. В.; «Сучасні системи розвитку спорту вищих досягнень і стратегія
розвитку спорту і олімпійської підготовки спортсменів України на
найближчу та віддалену перспективу», керівник – д.фіз.вих., професор
Павленко Ю. О..
НУВФСУ підготовлено та подано на конкурсний відбір до МОН
України проекти наукових досліджень і розробок, виконання яких
розпочнеться у 2017 році (за рахунок коштів державного бюджету):
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4 фундаментальні теми (термін виконання 2017–2019 рр.) – «Структура
та зміст етапу безпосередньої підготовки спортсменів до головних змагань
року (Олімпійських ігор, чемпіонатів світу)», керівник – д.пед.н., професор
Платонов В. М.; «Молекулярно-генетичні особливості адаптації серцевосудинної системи до інтенсивних фізичних навантажень», керівник –
д.біол.н., доцент Дроздовська С. Б.; «Реалізація національної ідеї становлення
громадянина-патріота України через ціннісний потенціал олімпізму»,
керівник – к.фіз.вих., доцент Єрмолова В. М.; «Історичні та організаційнометодичні засади формування гендерного підходу у фізичному вихованні
дітей, підлітків і молоді», керівник – д.фіз.вих., професор Круцевич Т. Ю.
2 прикладні теми (термін виконання 2017–2018 рр.) – «Технологія
індивідуалізації тренувального процесу на основі фізіологічних критеріїв»,
керівник – д.біол.н., професор Лисенко О. М.; «Технологія прогнозування
емоційного стресу в умовах напруженої діяльності», керівник – к.біол.н.
Федорчук С. В.
Фінансування наукових досліджень і розробок за рахунок коштів
державного бюджету у 2016 році становило – 3 119 743 тис. грн.
Протягом 2016 року НДІ НУФВСУ було укладено договори щодо
надання послуг із обстеження членів збірних команд України з видів спорту,
окремих спортсменів та осіб, які займаються різними формами рухової
активності, на загальну суму 667 235,70 грн. (станом на 15 грудня 2016 р.).
Відповідно до Договору від 19.12.2016 р. № 2016/12/19-1 надано
послуги Національному олімпійському комітету України щодо наукового
дослідження та експериментальної розробки у сфері інших природничих
наук (послуги з розробки та вдосконалення методики підготовки спортсменів
національних збірних команд України для участі в Олімпійських іграх,
Юнацьких Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях за темою
«Вдосконалення медико-біологічного забезпечення підготовки спортсменів
України») на загальну суму 199 200 грн.
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НДІ НУФВСУ плідно співпрацює із збірними командами України з
видів спорту. Так, у 2016 році НДІ здійснював науково-методичне
забезпечення 17 олімпійських видів спорту, з яких 13 літніх (баскетбол,
важка атлетика, велосипедний спорт, веслування на байдарках і каное,
гімнастика художня, гімнастика спортивна, дзюдо, легка атлетика, плавання,
стрільба кульова, стрибки у воду, стрибки на батуті, теніс) та 4 зимових
(біатлон, лижні гонки, фрістайл, хокей з шайбою).
В поточному році університетом ініційовано створення на своїй базі
Міжнародного центру з фізичної реабілітації для забезпечення багаторівневої
системи надання відповідних послуг учасникам АТО та для успішної
підготовки здобувачів вищої освіти за відповідною спеціальністю. З цією
метою ми працюємо над залученням грантових коштів ЄС. Уже відбулась
презентація проекту за участю іноземних послів в Україні та представників
НАТО.
Вченими університету підготовлено проект Національної стратегії з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2015 року «Рухова
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», основні положення
якого пройшли апробацію на всеукраїнських та міжнародних наукових
заходах, і яка затверджена Указом Президента України 9 лютого 2016 року.
Метою стратегії є створення у суспільстві умов для оздоровчої рухової
активності та здорового способу життя, що забезпечуватиме формування
здоров'я громадян як найвищої соціальної цінності.

2.3. Робота співробітників університету у складі комісій НОК
України, комплексних наукових груп Міністерства молоді та спорту
України, експертних радах, Секції з фізичного виховання і спорту
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Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук
України тощо.
Протягом 2016 року науково-педагогічні та наукові кадри залучались
до роботи у державних та громадських організаціях.
Так, до складу 9 комісій НОК України входили 13 представників
НУФВСУ (Імас Є. В., Платонов В. М., Булатова М. М., Дутчак М. В.,
Кашуба В. О., Лисенко О. М., Гуніна Л. М., Павленко Ю. О., Томашевський
В. В., Шахліна Л. Г., Ярмолюк О. В., Карленко В. П., Єрмолова В. М.), з них
3 очолюють (Імас Є. В. – Комісія «Спорт та навколишнє середовище»,
Платонов В. М. – Комісія з підвищення кваліфікації тренерського складу та
стратегії олімпійської підготовки, Булатова М. М. – Комісія з олімпійської
освіти та культури).
Протягом 2016 року у засіданнях

Експертної ради Міністерства

молоді та спорту України з питань підготовки спортсменів України до Ігор
Олімпіади взяли участь 4 представника НУФВСУ (Шинкарук О. А., Лисенко
О. М., Кашуба В. О., Ткаченко Н. В.).
До складу робочої групи Міністерства молоді та спорту України з
розробки проекту Концепції підготовки спортсменів України до Ігор ХХХІІ
Олімпіади в м. Токіо (Японія) входять 5 представників НУФВСУ (Імас Є. В.,
Платонов В. М., Дутчак М. В., Борисова О. В., Шинкарук О. А.).
Перший проректор з науково-педагогічної роботи університету
Дутчак М. В. очолює експертну раду з фізичної культури і спорту Комітету
Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та
туризму.
Протягом звітного року 7 співробітників НУФВСУ очолювали та 31
представник університету входили до складу комплексних наукових груп
Міністерства молоді та спорту України, які взяли участь у розробці програм
та планів підготовки спортсменів. Разом з цим, 8 представників університету
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включено до складу консультативно-наукової групи за напрямом діяльності з
олімпійських видів спорту на 2016 рік.
Слід відзначити роботу щодо організації та проведення засідань Секції
з фізичного виховання і спорту Відділення вищої освіти Національної
академії педагогічних наук України, яку очолює ректор НУФВСУ Імас Є. В.
У цьому році відбулось чотири засідання секції, три з яких виїзні: на базі
Сумського

державного

педагогічного

університету

імені

Макаренка

(31.03.2016), Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки у Луцьку (17-18.06.2016) та Дніпропетровського державного
інституту фізичної культури і спорту (28.10.2016). Розглянуто низку
актуальних проблем для сфери фізичної культури і спорту та вищої освіти,
прийнято резолюції з відповідними рекомендаціями для всіх зацікавлених
структур.
У роботі Експертної ради МОН з питань захисту дисертаційних робіт з
фізичного виховання і спорту беруть участь 4 представника університету
(Шинкарук О. А. – голова ради, Болобан В. М., Лазарева О. Б.,
Ніканоров О. К.).
Членом секції «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту»
наукової ради МОН України є представник НУФВСУ – завідувач кафедри
інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі та спорті,
професор Шинкарук О. А.
2.4. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації.
В університеті значну увагу приділяють підготовці та атестації
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Сучасна науководослідницька база університету дозволяє ефективно вирішувати завдання,
пов’язані із навчальним процесом та проведенням наукових досліджень
науково-педагогічними

працівниками,

докторантами,

аспірантами

та
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студентами університету, а

також для підвищення кваліфікації та

перепідготовки тренерів.
Важливим питанням є підвищення індексів наукового цитування
науково-педагогічних та наукових працівників у різних наукометричних
базах.

Зокрема, у «Бібліометриці української науки» зараз мають

бібліометричні профілі 207 працівників університету, що майже утричі
більше ніж у минулому році. Найвищий показник індексу Хірша (h-індекс)
32 в базі Google Scholar у професора Платонова В. М.. Індекс цитування від
20 до 10 мають 6 науковців університету, від 9 до 8 – 5 осіб; від 7 до 5 – 26
осіб. У базі даних Scopus зареєстровані та мають відповідно індекс Хірша 8
науковців університету.
Наступного року нам необхідно вжити заходів не лише для підвищення
індексу Хірша у базі Google Scholar, але й у базах Scopus, Web of Science, а
також введення наукових журналів університету до престижних іноземних
баз даних.
Підготовка аспірантів здійснюється за спеціальностями:
 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт;
 24.00.02

– Фізична культура, фізичне виховання різних груп

населення;
 24.00.03 – Фізична реабілітація;
 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин;
 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура та
основи здоров'я).
Відповідно до нового Переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року
№ 1151, підготовка аспірантів здійснюється за спеціальностями:
 017 – Фізична культура і спорт;
 227 – Фізична реабілітація;
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 091 – Біологія.
Підготовку докторантів здійснюється за спеціальностями:
 24.00.01 – «Олімпійський і професійний спорт»;
 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп
населення»;
 24.00.03 – «Фізична реабілітація»;
 017 – Фізична культура і спорт.
Станом на 25 грудня 2016 року в аспірантурі навчається 99 осіб (56 – з
відривом і 24 – без відриву від виробництва, 19 – іноземців), у докторантурі
здійснюється підготовка 6 осіб.
У 2016 році завершили навчання в аспірантурі 10 осіб, які навчаються з
відривом від виробництва, 9 – без відриву від виробництва та 3 іноземних
громадянина.
15 аспірантів (68 % випускників представили на розгляд атестаційної
комісії дисертацію в повному обсязі та пройшли апробацію на кафедрах
університету). Захистили достроково чи подали на розгляд спеціалізованих
вчених рад дисертаційні роботи 10 аспірантів (45%), з яких 4 – з відривом від
виробництва, 3 – без відриву від виробництва, 1 – іноземний аспірант,
достроковий захист – 2 аспіранти (серед яких – 1 іноземний громадянин).
У 2016 році завершили навчання в докторантурі 3 особи. Апробацію на
кафедрах університету пройшли 3 докторанти. 1 докторант захистив
дисертацію достроково.
У 2016 році 5 випускників аспірантури працевлаштовані в структурних
підрозділах НУФВСУ.
У 2016 році академічну стипендію Президента України призначено
аспірантці другого року навчання з відривом від виробництва кафедри
здоров’я, фітнесу та рекреації Чеверді Анастасії Олегівні.
2.5. Робота спеціалізованих вчених рад
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В університеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради: Д 26.829.01
та Д 26.829.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) наук з фізичного виховання і спорту за трьома науковими
спеціальностям: 24.00.01 – «Олімпійський і професійний спорт», 24.00.02 –
«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», 24.00.03 –
«Фізична реабілітація», які поновили свою роботу відповідно до Положення
про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за
№ 1170/19908.
У 2016 році у НУФВСУ проведено захист 32 дисертацій, з них 6 – на
здобуття наукового ступеня доктора наук, 26 – на здобуття наукового
ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту.
Співробітниками університету захищено 8 дисертацій, з яких – 3 на
здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту
(Когут І. О., Жарова І. О., Ніканоров О. К.).
МОН України не було зроблено жодного зауваження щодо дисертацій,
які розглянуто на засіданнях спеціалізованих вчених рад Д 26.829.01 та
Д 26.829.02.
2.6. Проведення наукових форумів, конференцій, семінарів
У 2016 році на базі університету проведено низку наукових заходів:
 25-26 лютого – підсумкову конференцію за результатами виконання
науково-дослідних робіт науково-дослідного інституту НУФВСУ за
кошти державного бюджету МОН України у 2015 році;
 26 лютого за сприяння Міністерства освіти і науки України та
Спортивного комітету України відбулася IX Всеукраїнська студентська
наукова конференція «Спорт та сучасне суспільство». З метою
розширення аудиторії студентів провідних галузевих ВНЗ України
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науковий студентський форум відбувся у режимі відеоконференції. У
заході взяли участь

науково-педагогічні працівники і студенти

Національного університету фізичного виховання і спорту України,
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та в
режимі он-лайн − Львівського державного університету фізичної
культури та Харківської державної академії фізичної культури. У
режимі відеоконференції проведена зустріч з учасниками програми
«Еразмус+», студентами НУФВСУ, які за програмою академічної
мобільності перебували на той час у Латвійській академії спортивної
педагогіки;
 20 квітня – науково-практичну студентську конференцію з української
мови серед вищих навчальних закладів сфери фізичної культури і
спорту «Лінгвістичні та країнознавчі аспекти вивчення української
мови», в якій взяли участь понад 200 учасників;
 17 травня –

VІІ Всеукраїнський круглий стіл молодих учених,

аспірантів та здобувачів «Філософія спорту як трансдисциплінарна
галузь знань», приурочений до професійного свята науковців − Дня
науки;
 19 травня – ІV Всеукраїнську електронну конференцію «Сучасні
біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і
спорті», в роботі якої взяли участь представники 14 вищих навчальних
закладів України;
 12−13 жовтня – ІХ Міжнародну конференцію молодих учених «Молодь
та олімпійський рух» за сприяння Міністерства освіти і науки України,
Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського
комітету України, Національної академії педагогічних наук України,
Олімпійської академії України, під патронатом Міжнародної асоціації
університетів фізичної культури і спорту. У науковому заході взяло
участь понад 150 молодих вчених, аспірантів, магістрантів, студентів з
16 вищих навчальних закладів та установ, які представляли 10 країни
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світу, серед яких Венесуела, Грузія, Ірак, Йорданія, Китай, Лівія,
Молдова, Румунія, Сирія, Таджикистан, Україна;
 4 листопада – Міжнародну науково-практичну конференцію зі
спортивної

медицини

перенапруження

в

«Проблема

практиці

хронічного

сучасного

спорту»

фізичного
за

сприяння

Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту
України, Національного олімпійського комітету України, Олімпійської
академії України. У науковому форумі взяло участь 225 осіб, серед
яких: представники наукових установ України та інших держав,
лікарсько-фізкультурних диспансерів, спортивні лікарі збірних команд
України, представників профільних і

медичних вищих навчальних

закладів, спортсмени, аспіранти, магістранти НУФВСУ;
 9–10 грудня – Міжнародний форум «Олімпійський спорт: історія і
сучасність», в якому взяли участь президент НОК України, член
Виконкому МОК, Олімпійський чемпіон С. Бубка, віце-президент
НОК, член МОК, Олімпійський чемпіон В. Борзов, голова Комітету
Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та
туризму А. Палатний, президент Олімпійської академії України, член
Виконкому НОК М. Булатова,

радник ректора НУФВСУ, член

Виконкому НОК В. Платонов, президент Української академії наук
О. Оніпко, президент Міжнародної асоціації університетів фізичної
культури К. Закір’янов, іноземні гості, члени Олімпійської академії
України, студенти та аспіранти університету. В рамках форуму
проведені: Міжнародна конференція «Актуальні проблеми сучасної
олімпійської освіти»; семінар «Сучасний стан та перспективи розвитку
теорії і методики спортивної підготовки», Всеукраїнський семінар
«Загальноосвітня школа – джерело знань, загальнолюдських та
олімпійських цінностей».
2.7. Студентська наука
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В університеті діє 21 науковий студентський гурток на кафедрах,
активно працює студентське наукове товариство.
Протягом 2016 року студенти НУФВСУ брали участь у різноманітних
наукових конкурсах. 10-11 березня на базі Сумського державного
педагогічного

університету

імені

А. С. Макаренка

відбувся

ІІ

тур

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт галузі наук «Фізичне
виховання та спорт», в якому взяли участь 10 представників НУФВСУ, які
посіли призові місця (дипломами I ступеню нагороджено 5 студентів, II
ступеню − 5 студентів).
У листопаді проведено І-й етап конкурсу Всеукраїнської благодійної
організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» стипендіальної
програми «Завтра.UA», в якому взяло участь 17 наших студентів.
Студентами

університету протягом 2016

року опубліковано

в

матеріалах наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів
172 наукові праці, з яких 92 одноосібно.
2.8. Науково-теоретичні видання
У 2016 році видано наукові журнали університету «Наука в
олимпийском спорте» (3 номери), «Спортивная медицина» (2 номери),
«Теорія і методика фізичного виховання» (4 номери), що

є фаховими

науковими виданнями України та 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.
3.

Кадрове забезпечення науково-педагогічної

дослідної роботи
3.1. Якісний склад науково-педагогічних працівників

та науково-
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Станом на 15 грудня 2016 року в університеті працює 342 науковопедагогічних працівника, з яких зовнішніх сумісників – 58 осіб. Із науковопедагогічних працівників мають науковий ступінь доктора наук – 43 особи
(12%), з них сумісників 6 осіб; кандидата наук – 159 осіб (74%), з них
сумісників 26 осіб. Мають вчене звання професора – 42 особи (12%), з них
сумісники 6 осіб; доцента – 92 особи (27%), з них сумісники 13 осіб.
Середній вік штатних професорів, докторів наук – 59 років,
професорів, кандидатів наук – 61 рік; доцентів, докторів наук – 47 років,
доцентів, кандидатів наук – 49 років; кандидатів наук – 39 років.
Питання підвищення якісного складу науково-педагогічних працівників
перебувають у центрі уваги ректорату і Вченої ради університету та
регулярно розглядаються на їх засіданнях. За 2016 рік зі складу штатних
науково-педагогічних працівників отримали науковий ступінь доктора наук –
6 осіб, кандидата наук – 11 осіб, вчене звання доцента – 9 осіб, вчене звання
професора – 5 осіб.
Усі кафедри університету (21 одиниця) очолюють завідувачі, які мають
науковий ступінь або вчене звання, з них 10 кафедр – професори, доктори
наук; 3 кафедри – професори, кандидати наук; 2 кафедри – доценти, доктори
наук; 6 – доценти, кандидати наук. Середній вік завідувачів кафедр – 54
роки.
У 2016 році за успіхи у науково-педагогічній діяльності, підготовці
висококваліфікованих

кадрів

та

вихованні

студентів, підвищенні

їх

спортивної майстерності відзначено працівників університету:
 Орденом «Княгині Ольги» ІІ ступеня – завідувач кафедри історії
та теорії олімпійського спорту, професор Булатова М. М.
 Подякою Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї,
молодіжної політики, спорту та туризму – ректор університету,
професор Імас Є. В., радник ректора, професор Платонов В. М.,
завідувач кафедри історії та теорії олімпійського спорту,

35

професор Булатова М. М., завідувач кафедри теорії та методики
фізичного виховання, професор

Круцевич Т. Ю., професор

кафедри історії та теорії олімпійського спорту Єрмолова В. М.,
професор кафедри історії та теорії олімпійського спорту
Павленко Ю. О., директор центру підвищення кваліфікації та
перепідготовки, доцент Томашевський В. В., молодший науковий
співробітник

лабораторії

«Олімпійська

освіта»

НДІ

Белокуров Д.В.
Заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України:
 нагрудним

знаком

«За

наукові

та

освітні

досягнення»

Міністерства освіти і науки України – завідувач кафедри історії
та теорії олімпійського спорту, професор Булатова М. М., радник
ректора, професор Платонов В. М., професор кафедри історії та
теорії олімпійського спорту Єрмолова В. М.;
 почесною грамотою Міністерства освіти і науки України – ректор
університету, професор Імас Є. В.;
 грамотою Міністерства освіти і науки України – професор
кафедри психології та педагогіки Воронова В. І.;
 подякою Міністерства освіти і науки України – доценти кафедри
історії та теорії олімпійського спорту Радченко Л. О. та
Щербашин Я. С.
 почесною грамотою Міністерства молоді та спорту України –
професор кафедри біомеханіки та спортивної метрології Гамалій
В. В., доцент кафедри спортивної медицини Заплатинський В.М.,
доцент кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту
Капко І. О., старший викладач кафедри легкої атлетики, зимових
видів та велосипедного спорту Нестеров В. М., викладач кафедри
футболу Чопілко Т. Г.
 почесною грамотою Комітету з фізичного виховання і спорту
України МОН – старший викладач кафедри спортивних
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єдиноборств та силових видів спорту Григоренко О. В., старший
викладач

кафедри

легкої

атлетики,

зимових

видів

та

велосипедного спорту Єфанова В. В., доцент кафедри легкої
атлетики, зимових видів та велосипедного спорту Колот А. В.,
доцент кафедри спортивних ігор Нагорна В. О., старший
викладач кафедри водних видів спорту Очеретько Б. Є.
Подякою Київського міського голови – завідувач кафедри хореографії
і танцювальних видів спорту Соронович І. М., старший викладач кафедри
інноваційних та інформаційних технологій у фізичному вихованні і спорті
Герасименко

С.

О.,

старший

викладач

кафедри

інноваційних

та

інформаційних технологій у фізичному вихованні і спорті Голованова Н. Л.,
доцент кафедри фізичної реабілітації Жарова І. О., професор кафедри
професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Когут І. О., доцент
кафедри фізичної реабілітації Манжуловський В. М.; завідувач кафедри
медико-біологічних дисциплін Пастухова В. А.
Подякою Печерської районної в м. Києві державної адміністрації –
старший викладач кафедри водних видів спорту Євпак Н. О.,
вищої

категорії

центру

підвищення

кваліфікації

та

методист

перепідготовки

Дубенко Н. В., завідувач кафедри української та іноземних мов Кудря М. М.,
старший викладач кафедри спортивної медицини Склярова Н. А., доцент
кафедри спортивних видів гімнастики Терещенко І. А., доцент кафедри
інноваційних та інформаційних технологій у фізичному вихованні і спорті
Юхно Ю. О.
Вшановано нагородами НОК України:
 Олімпійським орденом Національного олімпійського комітету
України – радник ректора, професор Платонов В. М.;
 медаллю за відданість Олімпізму – завідувач кафедри історії та
теорії олімпійського спорту, професор Булатова М. М.;
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 почесною

грамотою – завідувач кафедри історії та теорії

олімпійського спорту, професор Булатова М. М., професор
кафедри історії та теорії олімпійського спорту Єрмолова В. М.;
 іншими нагороди НОК України – старший викладач кафедри
української та іноземних мов Доценко Л.

З., завідувач

міжнародного відділу, доцент Ніканоров Д. М., завідувач
кафедри

менеджменту

Мічуда Ю.П.,

і

економіки

спорту,

професор

провідний редактор Фельдман В. С., доцент

кафедри здоров’я, фітнесу і рекреації Воробйова А. В.
Нагородами НУФВСУ відзначено:
 почесним знаком «За заслуги» НУФВСУ – професора кафедри
медико-біологічних дисциплін Філіппова М. М., старшого
викладача кафедри української та іноземних мов Шепелюк В. Л.,;
грамотою НУФВСУ – 32 особи.
3.2. Якісний склад наукових працівників

Станом на 15 грудня 2016 року в Науково-дослідному інституті
Національного університету фізичного виховання і спорту України працює
53 наукових працівника, з яких 37 за сумісництвом (32 внутрішні та 5
зовнішніх).
Із числа штатних працівників (16 осіб) мають науковий ступінь доктора
наук – 4 особи (25 %), кандидата наук – 7 осіб (44 %), вчене звання
професора – 3 особи (19 %), старшого наукового співробітника – 1 особа
(6 %).
Із числа внутрішніх сумісників (32 особи) мають науковий ступінь
доктора наук – 8 осіб (25 %), кандидата наук – 15 осіб (47 %), вчене звання
професора – 8 осіб (25 %), доцента – 7 осіб (22 %).
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Із числа зовнішніх сумісників (5 осіб) мають науковий ступінь
кандидата наук – 3 особи (60 %), вчене звання доцента – 1 особа (20 %),
старшого наукового співробітника – 1 особа (20 %).
Середній вік наукових працівників складає 44 роки, докторів наук – 55
років, кандидатів наук – 42 роки, професорів – 58 років, доцентів – 42 роки.
Загальна кількість молодих вчених – 19 осіб, 10 з яких мають науковий
ступінь кандидата наук та 2 особи мають вчене звання доцента.
Головний науковий співробітник лабораторії біомеханічних технологій
у фізичному вихованні і олімпійському спорті НДІ НУФВСУ, д.пед.н.,
професор Болобан В. М. 29 листопада 2016 р. був обраний почесним
доктором (Doctor Honoris Causa) Академії фізичного виховання Юзефа
Пілсудського у Варшаві, Польща, а завідувач кафедри історії та теорії
олімпійського спорту, професор Булатова М. М. – почесним доктором
(Doctor Honoris Causa) Національного університету фізичного виховання і
спорту в Бухаресті (Румунія).

3.3.

Нормування робочого часу науково-педагогічних працівників.
Виконання навантаження з навчальної та інших видів робіт

В

університеті

визначається

обсягом

робочий
його

час

науково-педагогічного

навчальних,

методичних,

працівника
наукових

і

організаційних обов'язків у поточному навчальному році, відображених в
індивідуальному робочому плані. Відповідно до ст. 56 Закону України «Про
вищу освіту» робочий час науково-педагогічних працівників становить
36 годин на тиждень. Конкретний обсяг навантаження на навчальний рік
визначає навчально-методичний відділ з урахуванням кількості робочих,
вихідних та святкових днів та виходячи з навантаження 6 годин в день при
шестиденному робочому тижні; максимальне навчальне навантаження на
одну ставку науково-педагогічного працівника не перевищує 600 годин на
навчальний рік.
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Формування

навантаження

науково-педагогічних

працівників

відбувається відповідно до «Норм часу навчальної, методичної, наукової та
організаційної роботи науково-педагогічних працівників з 2015-2016 н.р.
Національного університету фізичного виховання і спорту України»,
затверджених рішенням Вченої ради від 24.04.2015 р. (протокол № 9) та
введених в дію наказом ректора університету від 24.04.2015 р. № 93-заг.
Навчально-методичним відділом постійно контролюється виконання
науково-педагогічними

працівниками

всіх

видів

робіт.

Виконання

навантаження у 2015-16 навчальному році подано у таблиці 3.3.1 Кафедрами
виконано навчальне навантаження та інші види робіт практично у повному
обсязі. Невеликі відхилення виконаного від запланованого навантаження
обумовлені об'єктивними причинами.
Таблиця 3.3.1
Інші
види
робіт
Різниця
у виконанні
навчального
навантаження

Виконано

Навчальне
навантаження

Інші
види
робіт

Кафедра

Навчальне
навантаження

Заплановано
№
з/п

Виконано
всього

Тренерський факультет
Теорії і методики спортивної
підготовки
і
резервних
можливостей спортсменів
2
Хореографії і танцювальних видів
спорту
3
Спортивних ігор
4
Футболу
5
Спортивних видів гімнастики
6
Професійного,
неолімпійського та адаптивного
спорту
Факультет спорту та менеджменту
1
Водних видів спорту
2
Легкої атлетики, зимових видів та
велосипедного спорту
3
Менеджменту і економіки
спорту
4
Спортивних
єдиноборств
та
силових видів спорту
5
Медико-біологічних дисциплін
1

4139,0

6428,0

4163,75

4018,5

6179,25

3823,5

7105,0
5750,25
4858,5

10787,0
9372,0
8300,0

4400,75

6872,0

+24,75

11035,75

6179,25

-195

10002, 75

7174,0
5759,75
4904,0

9955,0
8360,75
7613,5

+69,0
+39,5
+45,5

17129,0
14120,5
12517,5

6987,25

4304,25

7357,25

-96,5

11661,5

5758,5

8742,0

5919,0

8730,75

+160,5

14649,75

9942,25

16466,75

10005,0

15569,25

+62,75

25574,25

5365,75

8295,25

5380,5

9314,5

+14,75

14695,0

5823,5

8974,0

5631,75

9347,5

-191,75

14979,25

12375,75

14966,0

12306,0

19130,5

-69,75

31436,5
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Історії та теорії олімпійського
4619,25
спорту
Факультет здоров’я, фізичного виховання та туризму
1
Теорії і методики фізичного
11481,5
виховання
2
Кінезіології
12153,0
3
Фізичної реабілітації
10585,0
4
Психології і педагогіки
6557,5
5
Здоров’я, фітнесу та рекреації
10475,0
6
Туризму
1737,75
Факультет заочного навчання
1
Спортивної медицини
9244,5
2
Української та іноземних мов
10458,5
3
Соціально-гуманітарних
5375,25
дисциплін
6

152225

Всього:

4.

7377,5

4557,5

7608,0

-61,5

12165,5

17612,5

11461,0

16653,0

-20,5

28114,0

17841,0
15856,0
10140,5
15991,5
2816,25

11958,0
10359,75
6524,75
10378,5
1731,25

18685,75
16900,25
11050,0
16684,0
3316,25

-195
-225,25
-32,75
-96,5
-6,5

30643,75
27260,0
17574,75
27062,5
5047,5

14751,25
16895,0

9240,0
10333,25

15011,0
15599,75

-4,5
-125,25

24251,0
25933,0

8490,0

5240,5

9427,0

-134,75

14667,5

233269,0

151156

239365,25

-1455,5

390521,205

Виховна робота та студентське самоврядування

У центрі нашої постійної уваги питання виховної роботи та
студентського самоврядування.
4.1. Робота кураторів навчальних груп
На сьогоднішній день гостро стоїть проблема навчання і виховання
майбутніх фахівців, які б мали високий рівень професіоналізму, національної
свідомості, творчої активності. Визначальна роль у її вирішенні належить
кураторам академічних груп, які виконують такі функції: здійснюють
моніторинг відвідування занять та успішності групи; проводять виховні
зустрічі зі студентами відповідно до графіку; відвідують студентські
гуртожитки, проводять перевірку студентських кімнат у гуртожитку;
доводять до відома студентів інформацію щодо розпоряджень та наказів по
факультету та університету; планують та організовують виховну роботу зі
студентами академічної групи з урахуванням міжособистісних стосунків у
колективі; сприяють залученню студентів до участі у роботі наукового
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товариства; ініціюють розгляд питань на засіданнях кафедри щодо
невиконання навчального плану студентами; сприяють участі студентів у
загальноуніверситетських, факультетських та кафедральних заходах.
Робота кураторів знаходиться під постійним наглядом деканів
факультетів та їх заступників, розглядається та аналізується на засіданнях
вчених рад факультетів.
В цілому, куратори академічних груп якісно та кваліфіковано
виконують свої обов’язки. Зокрема, слід відзначити якісну роботу кураторів
тренерського

факультету

Проскуріної О.С.,

Залойла

–
В.В.,

Нагорної

В.О.,

Байрачного

Шльонської

О.В.,

О.Л.,

Максимової Ю.А.;

факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму – Гусєва П.Є.,
Марценюка І.М., Кормільцева В.В., Баннікової Р.О., Павлової Т.В.,
Кузнецової

Л.І.,

Смоляр

І.І.,

Фастовець

О.О.,

Садовського

О.О.,

Омельченко Т.Г., Волощенко Ю.М., Томіліної Ю.І.; факультету спорту та
менеджменту

–

Олешка

В.Г.,

Костюченка

В.І.,

Левчика

М.М.,

Доморадської Г.Г., Єфанової В.В., Піонтковської Н.А., Русанової О.М.,
Приймак М. М., Попрозмана О. І., Калити Л. В.
4.2. Робота вихователів гуртожитків
Головні напрями роботи вихователів у гуртожитках – виховна,
культурно-масова та оздоровча робота.
Основними видами виховної роботи у гуртожитках є такі: проведення
зборів зі студентами про дотримання техніки безпеки та пожежної безпеки в
гуртожитках студентського містечка; перевірка порядку та чистоти в
кімнатах гуртожитків та на спільних кухнях; перевірка кімнат після
виселення студентів по закінченню навчального року; виховна робота про
дотримання

санітарно-гігієнічних

норм

проживання

в

гуртожитках;

організація заходів щодо поліпшення інтер'єру гуртожитків; допомога в
прибиранні прилеглих територій біля гуртожитків від листя та снігу; бесіди
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для утвердження здорового способу життя (про заборону паління та вживання
алкогольних і наркотичних речовин); бесіди зі студентами 1 курсу щодо їх
поведінки та зовнішнього вигляду у гуртожитку; проведення індивідуальних
бесід зі студентами за їх ініціативою (з різних особистих питань).
Культурно-масова робота: участь у засіданнях студентської ради та
бесіди зі студентами щодо покращення її роботи.; допомога в організації
конкурсу-огляду «Краща кімната»; допомога в підготовці та оформленні
стінгазет до Нового року, 8 березня, Дня вчителя, Дня студента; допомога в
оформленні приміщення до Нового року (встановлення ялинок, виготовлення
прикрас); оформлення читальної зали (гуртожиток № 3).; організація роботи
кімнати відпочинку для проведення настільних ігор (гуртожиток № 1).;
допомога в організації роботи спортивної кімнати (тенісні столи) для дозвілля
студентів (гуртожиток № 1).; відвідування хворих студентів у лікарнях.
Важливим напрямом діяльності вихователя є оздоровча робота:
проведення занять у тренажерному залі гуртожитку № 5; проведення змагань
серед студентів (гуртожитків № 1, № 3, № 5) з настільного тенісу;
проведення змагань серед студентів (гуртожитків № 1, № 3, № 5) з футболу,
нагородження дипломами та призами .

4.3.

Культурно-просвітницькі заходи

Виховна

та

культурно-просвітницька

робота

зі

студентами

в

університеті спрямована на формування спеціальних знань і навичок,
становлення їх як особистостей шляхом формування і розвитку культурносвітоглядних, соціально-політичних та морально-духовних якостей, що
сприятиме успішній фаховій діяльності.
З метою здійснення комплексної роботи колективом теоретичних та
спортивно-педагогічних

кафедр,

вченою

радою

університету

було

затверджено «Тематичний план заходів, які проводяться у позанавчальний
час у Національному університеті фізичного виховання і спорту України
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2015-2016 навчальному році».
З 14 запланованих на навчальний рік заходів виконано 14. Додатково
поза планом проведено 3 заходи.
Виховна робота здійснюється на рівні факультетів, деканами та їх
заступниками, заступниками завідувачів кафедри з виховної роботи,
викладачами кафедр, кураторами академічних груп, активом студентського
самоврядування факультетів. У виховній роботі активну участь бере
профспілковий комітет студентів й аспірантів, центр ветеранів університету,
студентський центр дозвілля університету. Для вирішення завдань виховної
роботи найбільше значення мали:
 урочисте відкриття навчального року в університеті;
 відвідування музею університету студентами 1-го курсу;
 огляд-конкурс художньої самодіяльності університету;
 музичні

вечори

на

вулиці

Фізкультурній

та

зустріч

з

талановитими виконавцями:
 конкурс краси та талантів Міс НУФВСУ;
 концерти-конкурси, присвячені Новому року, Дню закоханих,
Міжнародному жіночому дню 8 березня, Дню гумору 1 квітня,
Дню пам’яті та примирення;
 святкування

Міжнародного

дня

студента,

організованого

студентською радою НУФВСУ;
 залучення членів студентської ради університету до масштабних
державних заходів Мінмолодьспорту та Всеукраїнського центру
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» – День Європи,
День Незалежності України, Перший Всеукраїнський турнір з
кросфіту для військовослужбовців ЗСУ та Спортивне Сузір’я
року-2016.
 перемога студентів НУФВСУ у конкурсі талантів Голосіївського
району «Осінь Голосієво».

44

В цілому, систему виховання в університеті слід оцінити як досить
ефективну, про що свідчить активна участь значної частини студентів у
різноманітних заходах, відсутність серйозних дисциплінарних та правових
порушень, спортивні здобутки студентів на міжнародній арені.
Проведені тематичні заходи сприяли підвищенню професійного рівня
студентів, викладачів, співробітників та гостей університету, дали змогу
студентам більш повно продемонструвати свої організаційні і творчі
здібності, сформувати світоглядні позиції.

4.4.

Робота органів студентського самоврядування

З кожним роком зростає авторитет студентського самоврядування в
університеті. У цьому році на високому організаційному рівні і в умовах
підвищеної конкуренції відбулись загальні прямі вибори голови студентської
ради. Перемогла студентка ІІІ курсу факультету здоров’я, фізичного
виховання і туризму Анна Вдовіна. Аспіранта Олександра Клімашевського
обрано головою профспілки студентів та аспірантів університету.
Студентська рада – це орган студентського самоврядування, який
контролює виконання студентами їх обов’язків, захищає їх права, сприяє
вдосконаленню навчально-виховного процесу, інформує про рішення
адміністрації університету широкий загал студентів.
Протягом 2016 року студентська рада працювала за такими основними
напрямами: виховна, навчальна,

культурно-масова, спортивна і соціальна

робота, міжуніверситетські зв'язки.
За період 2015-2016 н.р. Студентська рада брала участь у вирішенні
конфліктних ситуацій між студентами, проводила бесіди зі студентами, які
порушували

правила

поведінки

в

гуртожитках

та/або

систематично

пропускали навчальні заняття, у межах своїх повноважень відстоювала права
студентів та захищала їх інтереси.
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На початку 2016 року нею порушено клопотання перед адміністрацією
про закупівлю електронної програми для створення розкладу занять,
зібравши необхідну кількість підписів студентів; ініційовано створення онлайн розкладу. Навесні 2016 року запущено програму Weeks, за допомогою
якої студенти мають змогу швидко знайти аудиторію, свого викладача та
навчальну дисципліну; започатковано «English club», що дало змогу
студентам на безоплатній основі відвідувати заняття, підвищувати свої
навички розмовної англійської мови.
Студентська рада сприяла проведенню мотиваційних тренінгів для
студентів, а саме: роздано 100 квитків на мотиваційний тренінг Ніка
Вуйчича, що проходив на НСК «Олімпійський»; тренінг для студентів
НУФВСУ з Андрієм Руденком, автором багатьох посібників.
В період 2015-2016 н.р. проведено ряд культурно-масових заходів,
зокрема: кастинг на конкурс МісАрт Київ та підтримка учасниці в цьому
заході; Другий міжуніверситетський поетичний вечір у Будинку вчителя, де
взяло участь більше 100 молодих поетів з усіх ВНЗ міста Києва; вечори
відпочинку у гуртожитках; спільно зі студентським профкомом організація
конкурсу талантів; участь у новорічній казці для студентів; День закоханих;
організація місць для виявлення своїх симпатій між студентами; Свято
краси; конкурс «Міс НУФВСУ»; ініціювання

проведення

конкурсу

відеороликів серед кафедр університету; прикрашення університету до
Хелоуїну; святкування Дня першокурсника 2016.
Крім того, Студентська рада НУФВСУ організувала змагання серед
студентів,

які проживають у гуртожитках з настільного тенісу та футболу;

приєдналася до волонтерської діяльності на масштабних бігових заходах,
таких як: Київський марафон, Київський напівмарафон, Гонка націй.
Студенти університету взяли участь в міжуніверситетських змаганнях з
військово-патріотичного багатоборства, де здобули високі результати –
5 золотих, 2 срібні та 1 бронзову медаль.
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У грудні 2016 року Студентська рада спільно з федерацією
функціонального багатоборства відвідали дитячий будинок, де провели ряд
майстер-класів з різних видів спорту для дітей–сиріт.
Студентська рада НУФВСУ тісно контактує з представниками
студентських рад багатьох університетів м. Києва, бере участь у
міжуніверситетських студентських конференціях, з'їздах. Зокрема, навесні
2016 року наших представників запрошено на студентський форум у м. Суми,
де отримано цінні навички в організації студентського життя в університеті.
Студентська рада активно працює в багатьох напрямах життя
університету, займається пошуком нових креативних шляхів для розвитку і
популяризації університету. Ми щиро дякуємо студентству й сподіваємось на
подальшу тісну співпрацю.
5. Спортивна робота
В силу специфіки нашого вишу спортивна робота – один із пріоритетів.
5.1. Спортивно-масова робота
Протягом 2016 року значна увага приділялась розвитку спорту в
університеті, а саме масовому студентському спорту та спорту вищих
досягнень. Для ефективного та оперативного вирішення питань щодо
проведення спортивно-масових заходів, організації навчання та тренування
студентів-спортсменів високого класу університет активно співпрацював з
Міністерством молоді та спорту України, Комітетом з фізичного виховання
та спорту Міністерства освіти і науки України, Спортивною студентською
спілкою України, всеукраїнськими федераціями з видів спорту, Київським
міським відділенням КФВС МОН, Печерською районною в м. Києві
державною адміністрацією тощо.
Понад 200 нагород здобули студенти університету на чемпіонатах
України з видів спорту у різних вікових категоріях та видах змагань.
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Студенти та науково-педагогічні працівники університету взяли участь
у змаганнях XX Спартакіади «Здоров’я», XXI Спартакіади «Під золотими
куполами Печерська» серед ВНЗ Печерського району м. Києва.
У загальнокомандному заліку серед ВНЗ Печерського району збірна
команда НУФВСУ посіла І місце.
30 вересня 2016 р. на базі Національного університету фізичного
виховання і спорту України проведено ІІ Всеукраїнські студентські ігри з
неолімпійських видів спорту. Цього року у чотирьох видах спорту (сумо,
спортивні танці, футзал та спортивна аеробіка) боротьбу вели представники
15 інститутів та університетів України. Студенти НУФВСУ вдало виступили
у змаганнях зі спортивних танців, де розігрувалось два комплекти нагород. У
стандартній програмі чемпіонами Студентських ігор 2016 року стали
Максиміліан Булгаков та Наталія Блохіна, а у латиноамериканській частині
перемогу здобули Ярослав Совєтченко і Олександра Семененко (КПІ/
НУФВСУ). Збірна університету з футзалу посіла третє місце.
Сьогодні серед студентів та аспірантів університету налічується 8
заслужених майстрів спорту України, 10

майстрів спорту України

міжнародного класу і 105 майстрів спорту України.
До складу національних збірних команд України входять 149 студентів,
з яких: основний склад – 83 особи; кандидати – 50 осіб; резерв – 16 осіб.
Загалом в університеті представлено понад 50 видів спорту, визнаних в
Україні.
З метою пропаганди здорового способу життя та активізації спортивномасової роботи в університеті проведено понад 30 змагань різного рівня;
організовано та проведено Спартакіаду НУФВСУ серед студентів та науковопедагогічних працівників.
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5.2. Індивідуальний графік навчання студентів-спортсменів
З метою створення належних умов для поєднання навчання в
університеті та навчально-тренувального процесу 153 спортсменам високого
класу-членам національних збірних команд України та перспективним
спортсменам надано можливість навчання за індивідуальним графіком.

5.3.

Спортивні досягнення студентів та аспірантів університету на
чемпіонатах України, світу, Олімпійських та
Паралімпійських іграх

33 студенти та аспіранти університету взяли участь в Іграх ХХХІ
Олімпіади та Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Золоту медаль з
гімнастики спортивної (вправи на брусах) та бронзову медаль (гімнастичне
багатоборство) отримав аспірант університету Верняєв Олег, срібну медаль з
боротьби греко-римської (до 85 кг) завоював наш випускник Беленюк Жан,
бронзову медаль з художньої гімнастики (індивідуальне багатоборство)
принесла країні аспірантка Різатдінова Ганна. На Паралімпійських іграх
бронзову медаль отримав на дистанції 50 метрів вільним стилем студент ІІ
курсу факультету спорту і менеджменту Яременко Ілля.
Крім того, студенти університету у 2016 році стали переможцями і
призерами міжнародних змагань:
 чемпіонатів Європи: з гімнастики спортивної – Верняєв Олег (1 та 2
місця); з плавання – Зевіна Дарина (2 місце); з боротьби жіночої –
Василенко Ганна (3 місце); Махиня Аліна (3 місце);
 чемпіонат Європи до 23 років: з сумо – Чмихов Дмитро (1 місце);
 чемпіонатів світу: з підводного плавання – Головльов Микита (1 місце
естафета); Антоняк Анастасія (1, 1, 1, 1 місця); Жукова Світлана (1, 2
місця);
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 фінал Кубку світу: з підводного плавання – Антоняк Анастасія (1, 2, 2,
3 місця); Жукова Світлана (2 місце);
 клубний чемпіонат світу: з легкої атлетики – Главан Ігор (2, 2командне місця);
 Кубок світу: з гімнастики спортивної – Верняєв Олег (1, 1, 2, 3, місце),
Мазур Вікторія (3-командне місце); з сумо –

Чмихов Дмитро (1

командне, 3 особисте місця);
 етапів Кубків світу: з плавання – Зевіна Дарина (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 місця); з підводного плавання – Тихомиров Артем (2
місце); Соколовська Катерина (2 місце);
 чемпіонатів світу серед юніорів: з легкої атлетики – Левченко Юлія
(3 місце);
 Кубок Європи: з лижних гонок – Яременко Костянтин (1, 1 місця );
 Кубок Європи: з фігурного катання на ковзанах Павлов Іван (1 місце);
 літній чемпіонат світу серед юніорів: з біатлону – Мор’єв Олександр
(2 місце).
Більш як за місяць в Алмати (Казахстан) стартуватиме чергова зимова
Всесвітня універсіада. Приємно повідомити, що 14 студентів нашого
університету візьмуть участь у цих змаганнях – це найбільший внесок серед
усіх вишів України.

6.

Організаційне та інформаційне забезпечення

6.1.

Вчена рада університету

У своїй діяльності Вчена рада університету керується нормативноправовими актами Міністерства освіти і науки України, Положенням про
Вчену раду НУФВСУ, яке розроблено відповідно до Закону України «Про
вищу освіту», Статуту Національного університету фізичного виховання і
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спорту

України.

Персональний

склад

Вченої

ради

університету

затверджений наказом ректора. Рішення Вченої ради університету вводяться
в дію наказами ректора університету.
Діяльність Вченої ради була спрямована на вирішення питань,
визначених Законом України «Про вищу освіту» та Статутом університету,
пов’язаних зі стратегією і перспективними напрямами розвитку освітньої,
наукової та інноваційної діяльності вишу, введенням нових форм в
організацію навчального процесу, затвердженням освітніх програм та
навчальних планів, виконанням навчального плану та підвищенням рівня
підготовки

фахівців,

забезпеченням

навчально-методичним

навчального

процесу,

та

матеріально-технічним

розвитком

основних

напрямів

проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності викладачів та
студентів,

оцінюванням

науково-педагогічної

діяльності

структурних

підрозділів, вдосконаленням системи управління та структури вишу тощо. У
2016 році проведено 12 засідань Вченої ради університету. Робота
проводилася у відповідності до затвердженого плану.
Протягом звітного періоду у зв’язку з імплементацією нового Закону
України «Про вищу освіту», з метою впровадження внутрішньої системи
забезпечення якості освітнього процесу, Вченою радою університету
ухвалено: проект нового Статуту НУФВСУ; Положення про порядок
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науковопедагогічних працівників НУФВСУ та укладання з ними трудових договорів
(контрактів); Положення про організацію освітнього процесу у НУФВСУ;
Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін
у НУФВСУ; Положення про екзаменаційну комісію НУФВСУ; Положення
про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти у НУФВСУ; Положення про переведення студентів високого
рівня спортивної кваліфікації на навчання за індивідуальним графіком та
організацію навчального процесу для таких студентів у НУФВСУ;
Положення про академічну мобільність студентів НУФВСУ; Положення та
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Регламент Вченої ради НУФВСУ; Положення про факультет спорту та
менеджменту НУФВСУ; Положення про тренерський факультет НУФВСУ;
Положення про факультет здоров’я, фізичного виховання та туризму.
Протягом 2016 року надано оцінку науково-педагогічній діяльності
структурних підрозділів: кафедра спортивних єдиноборств та силових видів
спорту (лютий); кафедра фізичної реабілітації (березень) кафедра психології і
педагогіки (травень); тренерський факультет (червень); кафедра української
та іноземних мов (листопад); кафедра менеджменту та економіки спорту
(грудень).
З метою оптимізації кількості навчальних закладів та модернізації
системи

поєднання

навчання

й

підготовки

спортсменів

шляхом

запровадження для спортивно обдарованих дітей та молоді наскрізного
навчання від середньої школи й до здобуття вищої освіти усіх ступенів
Вченою радою університету ухвалено рішення про порушення клопотання
перед МОН України щодо реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана
Піддубного шляхом приєднання до НУФВСУ та з утворенням на його базі
відокремленого
повноваженнями

структурного

підрозділу

спеціалізованого

університету з

навчального

закладу

правами

та

спортивного

профілю.
За звітний період розглянуто 9 атестаційних справ на присвоєння
вчених звань, у тому числі 1 – щодо присвоєння вченого звання професора
та 8 – вченого звання доцента.
Проведено конференцію трудового колективу університету 21 вересня
2016 року, на якій розглядались питання про: Наглядову раду університету;
обрання виборних представників до нового складу Вченої ради університету;
погодження нової редакції Статуту університету.
Сформовано Наглядову раду університету, яку очолив керівник
Апарату Адміністрації Президента країни Олексій Сергійович Дніпров.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» наглядова рада вищого
навчального закладу сприяє розв’язанню перспективних завдань його
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розвитку,

залученню

фінансових

ресурсів,

ефективній

взаємодії

з

державними органами та органами місцевого самоврядування, здійснює
громадський контроль за його діяльністю тощо. Ми покладаємо значні надії
на нашу Наглядову раду, до складу якої увійшли авторитетні представники
виконавчої влади, наукової та спортивної сфери.

6.2.

Робота ректорату

За звітний період проведено 4 засідання ректорату. Розглядались
питання

щодо

переведення

студентів,

які

навчаються

за

кошти

фізичних/юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення та про
преміювання співробітників університету за рахунок коштів спеціального
фонду. Підготовлено проект Положення про ректорат НУФВСУ для розгляду
на засіданні Вченої ради 30 грудня 2016 року.

6.3.

Організація

правової

роботи

та

дотримання

вимог

антикорупційного законодавства
Протягом року юридичним відділом здійснювалася організація
правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне
дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших
нормативних актів університетом, його працівниками під час виконання
покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також
представлення інтересів університету в судах.
Основними результатами правової роботи університету є:
 підготовлено проект нової редакції Статуту університету та
забезпечено

організаційно-юридичний

супровід

його

обговорення, розгляду на засіданні Вченої ради університету,
погодження

конференцією

трудового

колективу,

а

також

затвердження Міністерством освіти і науки України; проведено
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роботу з реєстрації нової редакції Статуту в органах державної
реєстрації;
 систематично проводився правовий аналіз проектів положень,
посадових інструкцій працівників, наказів, розпоряджень, рішень
Вченої ради університету, договорів про надання освітніх послуг,
договорів про надання послуг тимчасового проживання у
студентському містечку університету, господарських договорів,
договорів про співробітництво, інших видів угод.
 правовий аналіз 12 проектів положень про структурні підрозділи
та робочі органи університету; перевірено та завізовано 520
господарських

договорів,

договорів

про

співробітництво,

укладених з суб’єктами господарювання; 450 контрактів та
додаткових угод до контрактів з працівниками університету;
перевірено та завізовано 62 проекти рішень Вченої ради
університету;

1864

внутрішні

накази

університету;
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розпоряджень ректора університету; 1254 договори про надання
освітніх послуг, про підготовку фахівців з вищою освітою за
державним замовленням, укладених із здобувачами вищої освіти,
та додаткових угод до цих договорів; 988 договорів про надання
послуг тимчасового проживання у студентському містечку
університету.
Протягом 2016 року здійснювалася підготовка та направлялися
претензії суб’єктам господарювання щодо погашення заборгованості за
укладеними господарськими договорами, претензії здобувачам освітніх
послуг щодо погашення заборгованості за договорами про надання освітніх
послуг; підготовлено 5 позовів до суб’єктів господарювання та 3 позови до
здобувачів освітніх послуг на загальну суму 262 631, 43 грн.; здійснено
представництво університету у 9 судових справах, які розглядались у рамках
цивільного, господарського та апеляційного провадження в судових органах.
У 2016 році судами винесено 3 рішення про стягнення на користь
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університету 223 762, 07 грн.; систематично здійснюється робота з
підготовки та подання заяв до відділів державної виконавчої служби з
приводу виконання рішень господарських та районних судів, прийнятих на
користь університету. Зараз в органах державної виконавчої служби на
виконанні перебуває 10 наказів про примусове виконання рішень судових
органів на загальну суму 1 503 922,49 грн.
Для забезпечення розгляду судових справ, а також для оформлення
правовстановлюючих документів на будівлі, земельні ділянки відділом
систематично здійснюється робота по отриманню довідок, виписок, витягів з
Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України, інших державних реєстрів.
Відділом також забезпечувалась підготовка звернень до органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з
діяльністю університету, а також розглянуто та підготовлено відповіді на
депутатські звернення, адвокатські запити, запити правоохоронних органів,
зокрема Генеральної прокуратури України, звернення громадян щодо
надання освітніх послуг, послуг з проведення групових та індивідуальних
занять з фізичної культури та спорту, послуг з організації, проведення
спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів.
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,
юридичним відділом розроблено проект Плану заходів щодо запобігання та
протидії проявам корупції у НУФВСУ на 2016 рік, який було затверджено
наказом від 31.12.2015 року № 312 – заг. Відповідно до Плану заходів щодо
запобігання та протидії проявам корупції у НУФВСУ уповноваженими
особами з питань запобігання та виявлення корупції в університеті
проводилася організаційна та роз’яснювальна робота серед працівників
університету щодо дотримання законодавства. Уповноваженими особами
постійно надавались консультації та проводилась роз’яснювальна робота
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щодо заповнення та подання декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік посадовими особами
університету. Зараз проводиться підготовча робота для забезпечення надання
консультацій по заповненню електронної форми декларацій суб’єктами
декларування – посадовими особами університету у системі

Єдиного

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування. Для забезпечення дотримання вимог
законодавства з питань запобігання корупції проводиться робота по розробці
антикорупційної програми університету.

6.4.

Бібліотека університету

З метою інформаційної підтримки належної якості підготовки
здобувачів вищої освіти, забезпечення освітніх і наукових процесів
традиційними та електронними інформаційними ресурсами бібліотека
університету протягом року здійснювала відповідну роботу.
Бібліотека знаходилась у постійній взаємодії з різними структурами як
університету, так і зовнішніми: обмінювалась інформацією, вивчала потреби
користувачів, пропонувала інформаційні послуги для реалізації головної
мети – відповідати сучасному рівню освіти, потребам і запитам користувачів.
Фонд бібліотеки – основне джерело задоволення читацьких потреб.
Робота з комплектування фонду бібліотеки у 2016 році проводилась з
наступних напрямів: вивчення навчально-наукових потреб користувачів
бібліотеки, збір інформації з кафедр, пошук найбільш оптимальних

та

економічно вигідних джерел наповнення фонду необхідними документами.
Джерелами інформації були: тематичні плани і каталоги видавництв,
прайс-листи видавництв,

каталоги підписки на періодичні видання,

інформація у ЗМІ тощо. На щомісячних днях інформації в бібліотеці
проводилось

інформування

кафедр

щодо

планів

книговидавничих

організацій, ознайомлення з каталогами видавництв. Список видань
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формувався на підставі заявок кафедр університету, аналізу стану
книгозабезпеченності

навчального

процесу

і

картотеки

відділу

обслуговування. Відбір необхідних для навчально-наукового процесу видань
як на традиційних, так і на електронних носіях, проводився згідно з
тематико-типологічним планом комплектування фондів бібліотеки.
Одним із джерел поповнення фонду фаховою літературою є
видавництво «Олімпійська література», яке є підрозділом університету і
постійно передає до бібліотеки обов'язкові примірники книг та періодичні
фахові видання ДАК України, а саме – журнали «Наука в олимпийском
спорте», «Спортивна медицина» та «Теорія і методика фізичного
виховання». За зазначений період від видавництва до бібліотеки надійшло
45 екземплярів.
Усього в фонд бібліотеки в 2016 році поступило 1344 примірників
друкованих матеріалів.
Кількість надходжень навчальної літератури у 2016 р. – 517
примірники, що становить 40% від загальних надходжень.
Кількість надходжень наукових видань склала – 676 примірники:
монографії, автореферати, дисертації, збірники наукових статей, матеріали
конференцій.
На сьогодні бібліотечний фонд складає близько 249 тис. одиниць
документів з різних галузей знань. Він містить наукову (51968 примірники) і
навчальну

літературу

(124848

примірники),

періодичні

видання,

автореферати дисертацій (7530 примірники), документи на електронних
носіях (98 примірники), рідкісні видання (1212 примірники) та інші.
У 2016 році з бібліотечного фонду було вилучено 519 примірники з
причин зношеності.
Зростаючий попит на електронний

варіант навчально-наукових

документів спрямував зусилля бібліотеки на формування фонду якісних
електронних

ресурсів.

Проводилась

постійна

робота

зі

створення

повнотекстової бази даних (ПБД), архів якої налічує вже 7763 документи.
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Триває робота над електронним каталогом, за звітний рік база поповнилась
на 5834 записи. Формується медіатека шляхом придбання та накопичення
книг на електронних носіях інформації, перспективою якої стане створення
мультимедійної бібліотеки.
Також електронна база наповнювалась через сканування книг та статей
(82 книги, 104 статті).
Продовжувалась робота з наповнення електронного архіву бібліотеки –
основи майбутнього університетського репозитарію. В рамках проведених
заходів складено електронний архів (ЕА) друкованих праць викладачів та
науковців університету з 2014 року, поповнювалась електронна база даних
персоналій співробітників НУФВСУ – додано 40 персоналій, прив’язано 800
документів, а також персоналій спортсменів та працівників сфери фізичної
культури і спорту – 52 персони та 143 документи.
З метою популяризації наукового надбання науково-педагогічного
складу університету, в 2016 р. бібліотекою започаткована серія видань
«Наукові праці Національного університету фізичного виховання і спорту
України». Складено та видано 1 випуск серії «Бібліографічний покажчик
наукових праць ректора, проректорів та деканів факультетів Національного
університету фізичного виховання і спорту України».
Обслуговування користувачів проводилось у наступних структурних
підрозділах: абонемент, читальний зал, зал дисертацій та авторефератів, зал
іноземної літератури, зал доступу до електронних інформаційних ресурсів
«Електронна бібліотека». Бібліотека університету активно надає студентам
бібліотечно-інформаційні
інформаційним

послуги,

обслуговуванням

довідково-бібліографічних

на

довідок

які

реалізуються

пунктах
та

оперативним

книговидачі,

консультацій,

наданням
віртуальних

інформаційних довідок, доступу до інформаційних ресурсів. За запитом
викладачів та студентів фахівці бібліотеки складають та редагують тематичні
списки літератури для наукових робіт, надають послуги з редакції та
оформлення навчальних та наукових робіт в текстових редакторах.

58

У 2016 р. до підрозділів обслуговування бібліотеки зафіксовано
47170 звернень студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників
університету. Було видано користувачам – 221473 документів.
Протягом року відбувалась інтеграція електронних ресурсів бібліотеки
у навчально-науковий процес: сформовано 19 тематичних дисків для
використання відвідувачами.
Проводились заходи з інформуванню студентів та співробітників:
своєчасно викладалась інформація на сайті, на сторінках бібліотеки в
соціальних

мережах,

проводились

практичні

заняття,

надавалися

індивідуальні консультації щодо використання електронних ресурсів.
Інформаційний центр

«Електронна бібліотека»

забезпечував потреби

користувачів шляхом надання доступу до власної інформаційної системи
(УФД/Бібліотека), повних текстів документів, наявних у локальній мережі,
глобальної системи Internet у науково-дослідницьких цілях та роботі у
текстових редакторах.
З метою підвищення рівня ІКТ-компетентності студентів, аспірантів і
науково-педагогічних працівників були розроблені методичні матеріали з
питань користування цифровим контентом і документними ресурсами
бібліотеки. Проведено тренінги з практичних навичок користування
електронними ресурсами бібліотеки для студентів і аспірантів. Для
першокурсників усіх факультетів проведено теоретично-практичний курс
ознайомлення зі структурними підрозділами бібліотеки, з основами роботи з
традиційним та електронним каталогами.
Всього за 2016 рік інформаційним центром бібліотеки було надано
користувачам 15632 відповідні послуги.

6.5.

Видавнича діяльність

Протягом

2016

року

видавництво

університету

«Олімпійська

література» підготувало та здало до друку чотири книги, а саме:
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Петровська Т. В. «Педагогіка: дидактичні матеріали», наклад – 1000
примірників; Борзов В. Ф. «Большой спринт во сне и наяву», наклад – 1000
примірників;

Імас Є.В., Мічуда Ю. П., Ярмолюк О. В. «Маркетинг у спорті:

теорія та практика», наклад – 1000 примірників; Имас Е. В., Борисова О. В.
«Профессиональный теннис: проблемы и перспективы развития», наклад –
1000 примірників.
На даний час готові до друку такі книги: Коллектив авторов «Легкая
атлетика». Учебник; Сосіна В. Ю. «Гімнастика». Підручник; Колектив
авторів «Теорія і методика фізичного виховання і спорту» Т. 1; Т. 2;
Шевченко О., Левон О. «Анатомія людини в тестових завданнях».
На стадії редагування знаходиться книга Пастухової В. А., Зіневич Я.В.
«Анатомія опорно-рухового апарату».
Протягом року працівниками видавництва відредаговано понад 250 тез
та доповідей на конференції, що проходили у НУФВСУ, та підготовлено
сертифікати і програми.
За 2016 р. відділом реалізації видавництва «Олімпійська література»
реалізовано продукції на суму 1 406 553,00 грн.
Звертаюсь

до

науково-педагогічних

працівників

університету з

проханням активніше готувати та друкувати свої праці у видавництві
«Олімпійська література», а не поза його межами.
6.6. Веб-сайт університету
У 2016 році розпочав свою роботу суттєво оновлений сайт
університету, характерними відмінностями якого є: сучасний дизайн, що
підкреслює державну стилістику; індивідуально розроблено три види меню
(навігаційне, уточнююче та мотиваційне), що якнайкраще презентує
університет

для

широкої

аудиторії

користувачів

мережі

Інтернет.

Запроваджено навігаційну структуру всіх сторінок і оформлення їх у
загальній стилістиці сайту. Розроблено окрему мотиваційну сторінку для
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абітурієнтів, яка демонструє переваги університету і надає вичерпну
інформацію для всіх охочих вступити до нашого вишу.

Міжнародне співробітництво

7.

У 2016 році в НУФВСУ діяло 37 угоди

з вищими навчальними

закладами і науковими установами із 18 країн світу

(Білорусі, Болгарії,

Великобританії, Венесуели, Італії, Казахстану, Китаю, Латвії, Мексики,
Молдови,

Об’єднаних

Арабських

Еміратів,

Польщі,

Росії,

Румунії,

Туреччини, Хорватії, Узбекистану, Чорногорії), підписано 4 нові міжнародні
угоди.

Університет

активно

працював

у

напрямах

інтенсифікації

міжнародного академічного співробітництва. Найбільшого прогресу було
досягнуто у відносинах з польськими, китайськими та латвійськими
партнерами.
У 2016 році 28 провідних фахівців НУФВСУ, 1 докторант та 1 аспірант
взяли участь у 38 міжнародних наукових заходах за межами України у 17
державах (Білорусія, Болгарія, Греція, Данія, Ізраїль, Китай, Колумбія,
Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Польща, Румунія, Сполучені Штати
Америки,

Уругвай, Швейцарія,

Японія).

27

науково-педагогічних

працівників НУФВСУ перебували у відрядженнях з метою науковометодичного забезпечення участі спортсменів та збірних команд України в
міжнародних турнірах чи змаганнях різного рівня.
Університет у 2016 році відвідали делегації: Республіки Казахстан у
складі Тастанбека Єсентаєва, екс-міністра спорту, президента Федерації
кікбоксингу Республіки Казахстан і Сафре Куранбека, віце-президента
федерації Казах Курес; Китайської Народної Республіки у рамках
Українсько-китайських літніх студентських ігор у складі відповідального
працівника Посольства Китаю в Україні пана Ван Дзін Гуо і представника
Київського університету Конфуція пані Джан Єн; делегація Університету
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Спорту Гуанчжоу (КНР) з підписанням двосторонньої угоди; делегація
Посольства Туркменістану в Україні; спортивний психолог та капелан
Олімпійських ігор благодійник Девід Сметерст; голова норвезької організації
«Bike for Peace» Торе Нерланд; головний фізіотерапевт відділення
ортопедичної реабілітації найбільшого в Ізраїлі реабілітаційного центру
«Бейт Левінштейт» Хана Шнейдер; представники управління пожежної
безпеки Чеської Республіки в рамках круглого столу «Соціальна та пожежна
безпека»,

делегація

Латвійської

академії

спортивної

педагогіки,

Надзвичайний і Повноважний Посол Австралійської Республіки в Україні
Ярослав Шипиленко, Надзвичайний і Повноважний Посол Австрійської
Республіки в Україні Герміне Поппеллер, Надзвичайний і Повноважний
Посол

Ізраїлю

в

Україні

Еліав

Білоцерківський,

Надзвичайний

і

Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, Надзвичайний і
Повноважний Посол Королівства Швеції в Україні Андреас фон Бекерат,
Військовий аташе посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні
Крістіан Фарконде, представник офісу зв'язків НАТО (заступник керівника
проекту NSPA) в Україні Тетяна Шлапак, керівник офісу компанії
RoSeGmbH «Терапія та відновлення», Леонардо Серко, делегації з
університетів спорту Грузії, Молдови, Румунії тощо.
23 травня відбулася тематична зустріч студентів та аспірантів,
присвячена Дню Європи в Україні та Року англійської мови. На зустрічі були
присутні заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської
інтеграції, віце-президент Міжурядового Комітету ЮНЕСКО з питань
фізичного виховання та спорту Микола Мовчан та Надзвичайний і
Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс.
У рамках міжнародного партнерства університет бере участь у
програмах ЄС «Горизонт 2020», «Еразмус+»

з академічної мобільності

співробітників та викладачів, співпрацює з Європейською мережею рухової
активності Всесвітньої організації охорони здоров’я в країнах Центральної та
Східної Європи та СНД. У листопаді 2016 року в НУФВСУ відбувся
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Міжнародний

Інформаційний

день

Програми

Європейського

Союзу

«Еразмус+» у сфері вищої освіти. Під час проведення семінару були
висвітлені напрями програми «Еразмус+» у сфері вищої освіти, що відкриті
для участі українських вищих навчальних закладів; правила участі у
програмах для вищих навчальних закладів; можливості пошуку партнерів в
країнах – членах програми «Еразмус+».
У 2015 –2016 навчальному році на підготовчому відділенні навчалися
23 студента-іноземця, з них 12 вступило до НУФВСУ для здобуття вищої
освіти. У цей час на підготовчому відділенні для іноземців та осіб без
громадянства навчається 21 іноземний слухач з таких країн: Китай – 5,
Йорданія – 1 , Марокко – 2 , Ірак – 1, Іран –3, Ємен – 2, Саудівська Аравія –
1, Туркменістан – 6. Іноземні слухачі детально ознайомлені з історією
університету, його науковими та спортивними досягненнями, структурою та
напрямами підготовки спеціалістів та навчально-спортивною базою.
Систематично проводяться співбесіди зі студентами-іноземцями, які
спрямовані на дотримання правил проживання у гуртожитку. Викладачі
допомагають студентам в організації побуту та проживання. Регулярно
аналізується успішність студентів.
Особлива

увага приділяється індивідуальній роботі зі студентами;

роз'яснюються основні положення Закону України «Про правовий статус
іноземців», в якому закріплені права, свободи та обов'язки іноземних
громадян, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, а також
інших актів і постанов.
Впродовж року проводились екскурсії для слухачів підготовчого
відділення та студентів іноземців до: Природничого музею НАН України;
Мамаєвої Слободи (на Масляну); Національного ботанічного саду імені
М. Гришка; Національного музею історії Великої Вітчизняної війни;
Національної опери України; виставки-музею досягнень братів Кличків.
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8.

Фінансове,

матеріально-технічне

та

адміністративно-

господарське забезпечення діяльності університету
8.1. Фінансування та витрати Університету у 2016 році по
загальному фонду державного бюджету.
Кошторисом на 2016 рік за програмною класифікацією видатків
2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів
акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» було заплановано і
профінансовано з державного бюджету України на потреби Університету
кошти в сумі 55 мільйонів 999 тисяч гривень.
Розподілені вони були таким чином:
– заробітна плата з нарахуванням – 35 мільйонів 472 тисячі гривень;
– комунальні платежі – 6 мільйонів 640 тисяч гривень;
– стипендії – 11 мільйонів 888 тисяч гривень;
– виплати дітям-сиротам: компенсація на харчування – 654 тис. грн.,
компенсація на придбання одягу – 13,8 тис. грн.;
– придбання малоцінних предметів – 1 мільйон 128 тисяч гривень.
Одним з джерел фінансування за рахунок коштів державного бюджету
є виконання науково-дослідних робіт, що здійснюється в обсязі, який
відповідає кількості виграних за конкурсом наукових робіт за програмною
класифікацією видатків 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні
розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та
державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка
наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об’єктів, що становлять
національне

надбання,

забезпечення

діяльності

Державного

фонду

фундаментальних досліджень».
У 2016 році було заплановано і профінансовано за цією програмою з
державного бюджету кошти в сумі 3 мільйони 120 тисяч гривень.
Зазначені кошти було спрямовано на такі статті витрат:
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– заробітна плата з нарахуваннями – 2 мільйони 760 тисяч гривень;
– комунальні платежі – 117 тисяч гривень;
– витрати на відрядження – 2 тисячі гривень;
– придбання малоцінних предметів (канцелярські товари, господарські
товари тощо) та сплата стороннім організаціям за виконання роботи (надані
послуги) – 240 тисяч гривень.

8.2.

Господарська

діяльність,

експлуатація

споруд

та

інфраструктури Університету.
Враховуючи недостатність фінансування з державного бюджету на
інші напрями, які є вкрай важливими для створення необхідних умов для
організації навчального процесу та виконання функцій вищого навчального
закладу, завданням Університету є вирішення даного питання шляхом
надання платних послуг та надходжень до спеціального фонду.
Згідно із статтею 73 Закону України «Про вищу освіту» університет
відповідно до свого статуту може надавати фізичним та юридичним особам
платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх
послуг як основного статутного виду діяльності.
Перелік платних послуг у сфері вищої освіти та в пов’язаних з нею
інших сферах діяльності, які можуть надаватися вищими навчальними
закладами державної чи комунальної форм власності, визначено постановою
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.
При наданні платних послуг університет керується «Порядком надання
платних послуг державним і комунальними навчальними закладами»,
затвердженим спільним наказом Міністерства освіти і науки України,
Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758.
За 2016 рік доходи спеціального фонду університету за програмною
класифікацією видатків 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними
закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз

65

практики» склали 46 мільйонів 600 тисяч гривень (що на 6 мільйонів 600
тисяч гривень більше, ніж у попередньому 2015 році).
Витрати за кодами економічної класифікації склали у 2016 році:
– заробітна плата з нарахуваннями – 25 мільйонів 373 тисячі гривень;
– комунальні платежі – 5 мільйонів 308 тисяч гривень;
– придбання обладнання, інвентарю та матеріалів – 6 мільйонів 833
тисячі гривень.
– витрати на відрядження співробітників і студентів – 300 тисяч
гривень;
– сплата податків – 2 мільйони 315 тисяч гривень;
– сплата стороннім організаціям за надання послуг – 3 мільйони 125
тисяч гривень.
– капітальний ремонт адміністративних і навчальних корпусів та
гуртожитків – 6 мільйонів 600 тисяч гривень.
На спеціальний рахунок за програмною класифікацією видатків
«Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за
державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка
наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури, наукової
преси

та наукових об’єктів, що становлять національне надбання,

забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень» у
2016 році надійшло 3 мільйони 158 тисяч гривень, з них по видам послуг:
– надходження від основної діяльності (науково-дослідні роботи) –
663,5 тисяч гривень;
– надходження від надання послуг центром спортивної травматології –
2 мільйони 495 тисяч гривень.
Витрати за кодами економічної класифікації склали :
– заробітна плата з нарахуваннями – 2 мільйони гривень;
– комунальні платежі – 225 тис. грн.;
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– придбання малоцінних предметів, канцелярських і господарських
товарів, придбання медикаментів та сплата стороннім організаціям за
виконані роботи (надані послуги) – 932,3 тис. грн.;
– сплата податків – 145 тис. грн.
На кінець 2016 року в університеті

відсутня кредиторська

заборгованість по всім видам платежів. Виплачено зарплату і премії всім
працівникам та стипендії й заохочення для студентів.

9.

Діяльність

Івано-Франківського

коледжу

фізичного

виховання Національного університету фізичного виховання і спорту
України
Щодо роботи нашого відокремленого структурного підрозділу – ІваноФранківського коледжу фізичного виховання. Тут успішно проведена
вступна компанія.
У 2016 році до приймальної комісії коледжу було подано 642 заяви. З
них: за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»: 380 заяв –
денна форма навчання та 61 заява – заочна форма навчання; за освітнім
ступенем «бакалавр»: 80 заяв – денна форма навчання та 121 заява – заочна
форма навчання.
Зараховано на навчання на І курс денної форми навчання на основі
базової загальної середньої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст»: за державним замовленням – 170 осіб; за кошти
фізичних та юридичних осіб – 15 осіб. Зараховано на навчання на ІІ курс
денної форми на основі повної загальної середньої освіти за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»: за державним замовленням
– 20 осіб; за кошти фізичних та юридичних осіб – 5 осіб. Студентами заочної
форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
стали 45 осіб.
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Для здобуття освітнього ступеню «бакалавр» за кошти фізичних і
юридичних осіб на навчання зараховано 60 осіб на денну форму навчання і
60 осіб на заочну форму.
Державне замовлення на вступ виконано у повному обсязі.
Навчальний процес в коледжі у 2016 році за спеціальностями 017
«Фізична культура і спорт», 5.01020101 «Фізичне виховання» та 6.010201
«Фізичне виховання» забезпечують 120 викладачів, які мають повну вищу
освіту за відповідним фахом. З них: докторів наук, професорів – 2 особи;
кандидатів наук – 13 осіб; доцентів – 2 особи. 38 викладачів коледжу мають
педагогічне звання «викладач-методист». 19 викладачів – спортивне звання
«Майстер спорту» і один викладач – «Майстер спорту України міжнародного
класу».
У 2016 році за багатолітню плідну працю викладачеві-методисту
коледжу Антонець В. М. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник
фізичної культури і спорту».
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня
2016 року № 55-А «Про проведення акредитаційної експертизи» коледж
успішно пройшов акредитаційну експертизу і отримав право на надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
Відповідно до наказу Департаменту освіти, науки та молодіжної
політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 03 жовтня
2016 року «Про проведення атестаційної експертизи Івано-Франківського
коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного
виховання і спорту України» з 17 по 31 жовтня 2016 року була проведена
атестаційна експертиза навчального закладу, за результатами якої коледж
атестований для здійснення загальноосвітньої підготовки студентів, які
навчаються на основі базової загальної середньої освіти та має право видачі
документу про повну загальну середню освіту державного зразка.
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У листопаді 2016 року коледж розпочав роботу з підготовки матеріалів
акредитаційної справи за освітнім рівнем бакалавра.
Національно-громадське виховання у 2016 році реалізувалося через
проведення таких заходів як: декада до 25-ї річниці Незалежності України,
160-ї річниці І. Я. Франка, заходи до річниці УПА, вшанування жертв
голодомору, героїв Крут, Небесної сотні, Дню трагедії на Чорнобильській
АЕС та ін.
Студенти коледжу отримують стипендії Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Президента України, голови Івано-Франківської
обласної державної адміністрації та ін.
У 2016 році до атестації було допущено 340 випускників коледжу з них:
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»: 230 осіб (167осіб
– денна форма навчання, 63 особи – заочної); за освітнім ступенем
«бакалавр»: 110 осіб (52 особи – денна форма навчання; 58 осіб – заочна
форма навчання).
На

атестацію

за

освітньо-кваліфікаційним

рівнем

«молодший

спеціаліст» було винесено 2 екзамени: «Теорія і методика фізичного
виховання»; «Теорія і методика викладання легкої атлетики, спортивних ігор,
гімнастики» (комплексний). На атестацію за освітнім ступенем «бакалавр»
винесено: комплексний екзамен з дисциплін професійної підготовки або
захист дипломної роботи (за вибором студента).
Успішно пройшли атестацію 100% випускників. Середній показник
якісної

успішності

випускників

за

освітньо-кваліфікаційним

рівнем

«молодший спеціаліст» становить: денна форма навчання – 72,50%; заочна
форма навчання: 67,46%. 12 випускників освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» денної і заочної форми навчання отримали диплом з
відзнакою. Середній показник якісної успішності випускників за освітнім
ступенем «бакалавр» складає: денна форма навчання – 71,33%; заочна форма
навчання – 58,62%. У 2016 році випускниками освітнього ступеня «бакалавр»
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захищено 6 дипломних робіт. Диплом з відзнакою отримали 6 випускників
освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання.
У коледжі традиційно на високому рівні здійснюється виховна та
спортивно-масова робота, якою охоплено 100% студентів. Функціонує 64
групи з підвищення спортивної майстерності,

заняття проводять 50

кваліфікованих тренерів-викладачів, серед яких п’ять мають почесне звання
«Заслужений тренер України».
Значна увага у 2016 році була приділена зміцненню матеріальної бази та
фінансово-господарській діяльності.
Відповідно до затвердженого кошторису по загальному фонду на суму
13707,5 тис. грн. у 2016 році проведено видатки на: заробітну плату з
нарахуваннями: 9972,3 тис. грн. (72,8%); стипендії: 2837,2 тис. грн. (20,7%);
виплату компенсації на харчування дітям-сиротам: 26,6 тис. грн. (0,2%);
придбання товарів і послуг: 0,2 тис. грн. (0,04%); оплату комунальних
послуг: 811,3 тис. грн.(5,9%).
У 2016 році з врахуванням залишку коштів станом на 01 січня 2016 року
у сумі 595,1 тис. грн. Коледжем проведено видатки по спеціальному фонду
на суму 3144,9 тис. грн. з них на: заробітну плату з нарахуваннями:1488,4
тис. грн. (47,3%); використання товарів і послуг (крім комунальних): 321,8
тис. грн. (10,2%); оплату комунальних послуг: 1754,4 тис. грн. (55,8%);
проведення капітальних видатків: 8,7 тис. грн. (0,3%).
Загалом коледж забезпечує гідну репрезентацію університету на
Прикарпатті й за це велика вдячність його колективу й керівнику.
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10. Пріоритетні напрями роботи на 2017 рік
Підсумовуючи зроблене, слід підкреслити, що наш колектив стійко
демонструє позитивну динаміку розвитку за всіма напрямами діяльності й
має значні потенційні можливості для подальшого поступу вперед.
Пріоритети наступного року:
1. Посилення профорієнтаційної роботи, забезпечення зростання не
менше як на 10 % цьогорічних показників щодо зарахування здобувачів
вищої освіти; посилення тенденції до зростання кількості «контрактників»;
збереження позитивної динаміки підвищення якості освітньої діяльності на
основі імплементації відповідних положень Закону України «Про вищу
освіту» та впровадження інновацій та ай ті технологій у навчальний процес.
2. Продовження роботи зі створення міжнародного центру реабілітації
на основі інтеграції послуг центру спортивної травматології, науководослідного інституту, «Олімпійського стилю», басейну та профільної
кафедри, що дасть додаткові можливості для збільшення практичної
підготовки наших студентів, проведення наукових досліджень, надання
високоякісних послуг для нужденних та збільшення фінансової стабільності
університету.
3. Збереження провідних наукових позицій серед гуманітарних вишів,
започаткування ще однієї науково-практичної конференції, яка має стати
традиційною і буде присвячена актуальній темі «Сталий розвиток і спадщина
у спорті: проблеми та перспективи»; науково-дослідному інституту треба
посилити прикладність та економічну ефективність наукових досліджень, що
фінансуються з державного бюджет, з метою отримання нових наукових
знань для практичних цілей, а також для розробки технологій, методик, іншої
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продукції, що може бути реалізована на ринку: «наша наука повинна
навчитись заробляти».
4. Продовження роботи з відкриття на базі університету Музею
спортивної слави з використанням сучасних технологій та експозицій.
5. Організація роботи консорціуму Федерації футболу України та
університету «Інститут футболу» з метою створення сприятливих умов для
розвитку футболу шляхом кооперації зусиль у трьох основних напрямах:
кадровому, методичному та науковому. На наступний рік в державному
бюджеті уже закладено для інституту часткове фінансування.
6. Забезпечення наскрізного навчання від середньої школи до здобуття
вищої фахової освіти усіх ступенів для обдарованих у спортивному
відношенні дітей та молоді. Для досягнення цієї мети нами порушено
клопотання перед Міністерством освіти і науки про реорганізацію
Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного шляхом приєднання та
утворенням

на

нашій

базі

відокремленого

структурного

підрозділу

Університету з правами та повноваженнями спеціалізованого навчального
закладу спортивного профілю. Така ініціатива схвалена Вченою радою
університету,

підтримана

Прем’єр-міністром

України

на

звернення

президентів національних федерацій з пріоритетних видів спорту, а також
Віце-прем’єр-міністром України Кириленком під час наради представників
центральних органів виконавчої влади, спортивних федерацій з ігрових
олімпійських видів спорту.
7. Покращення матеріально-технічної бази університету, продовження
ремонту та енергозбереження приміщень, придбання сучасного навчального,
наукового та спортивного обладнання.
8. Найважливіше, – це наші студенти, яким ми покликані створити
необхідні

умови

для

формування

їх

загальних

та

професійних

компетентностей, для успішного поєднання навчання та спортивних
досягнень, що примножують спортивну славу університету, а також для
набуття досвіду суспільно-громадської та волонтерської роботи, і головне –
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наші випускники повинні мати високу конкурентну спроможність на
сучасному ринку праці.

