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1. Освітня та методична діяльність
1.1. Контингент студентів
У 2017 р. в університеті на 4 факультетах (тренерський; спорту та
менеджменту; здоров’я, фізичного виховання та туризму; заочного
навчання) здійснювалась підготовка здобувачів вищої освіти з галузей знань
01 «Освіта/Педагогіка», 22 «Охорона здоров'я», 02 «Культура і мистецтво»,
24 «Сфера обслуговування» за спеціальностями 014 «Середня освіта
(Фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 227 «Фізична терапія,
ерготерапія», 024 «Хореографія», 242 «Туризм» та за спеціалізаціями для
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» для освітнього ступеня
бакалавра (тренерська діяльність в обраному виді спорту; менеджмент у
спортивній діяльності; фітнес та рекреація; фізичне виховання в освітній і
виробничій сферах) та для освітнього ступеня магістра (олімпійський спорт;
теорія і методика спортивної підготовки в олімпійських видах спорту; теорія
і методика спортивної підготовки у легкій атлетиці; теорія і методика
спортивної підготовки у плаванні; теорія і методика спортивної підготовки у
веслуванні академічному; професійний, неолімпійський та адаптивний
спорт; менеджмент і логістика у спорті; менеджмент і маркетинг у спорті;
біомеханіка спорту; психологія спорту; фізіологія спорту; екологія спорту;
спортивна дієтологія; фітнес та рекреація; фізичне виховання у вищих
навчальних закладах; фізична підготовка у військових формуваннях,
правоохоронних структурах та спеціальних службах (для заочної форми
навчання).
Розширення переліку спеціалізацій, зростання обсягів прийому та
поновлення студентів за освітніми ступенями бакалавра і магістра, інші
заходи з профорієнтації дозволили Університету не тільки утримати, а й
збільшити кількість сукупного контингенту студентів у порівнянні з
2016 роком. Також посилилась тенденція до збільшення кількості студентів,
які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб (таблиця 1; діаграма 1).
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Станом на 1 жовтня 2017 року в університеті навчається 4603 студента,
із них за денною формою – 2984 особи, за заочною – 1619 осіб, у т.ч. 419 осіб
здобувають другу вищу освіту. Зокрема за державним замовленням – 1570
студентів (у т.ч. 5 іноземних), а за кошти фізичних і юридичних осіб – 3033
студента, у т.ч. 43 – на денній і 12 – на заочній формах – іноземні громадяни.
Таблиця 1
Динаміка змін сукупного контингенту студентів
для освітніх ступенів бакалавра і магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста
Сукупний контингент

Роки
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
на 1.10.17

У тому числі:
За державним
За кошти фізичних і
всього
замовленням
юридичних осіб
всього денна заочна всього денна заочна всього денна заочна
2852
1799
1053
1582
1326
256
1270
473
797
3017
1861
1156
1559
1313
246
1458
548
910
3086
1902
1184
1483
1244
239
1603
658
945
3521
2129
1392
1464
1231
233
2057
898
1159
3869
2400
1469
1437
1216
221
2432
1184
1248
4603
2984
1619
1570
1355
215
3033
1629
1404

Діаграма 1
Динаміка змін сукупного контингенту студентів
для освітніх ступенів бакалавра і магістра та освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста
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1.2.

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

університету.

Питання

профорієнтаційної роботи розглядались на засіданнях Ректорату та Вченої
ради університету.
В університеті 03 лютого та 11 травня 2017 року було проведено «Дні
вступника», у ході яких презентовано відеофільм про університет, роз’яснено
умови та правила вступу до університету, надано відповіді на всі запитання
вступників та їх батьків стосовно спеціальностей, спеціалізацій та умов
навчання в університеті, ознайомлено з історією, роботою та матеріальнотехнічною базою випускаючих кафедр та університету загалом.
Оголошення про вступ в університет було опубліковано у засобах
масової інформації (газетах, тематичних журналах тощо). Випущено та
поширено рекламну продукцію про освітні послуги університету, 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 університеті.
На сайтах національних федерацій (понад 20 федерацій) з пріоритетних
видів спорту розміщено банери (посилання) на сайт університету, зокрема на
сторінку «Вступнику».
На офіційному сайті університету у 2017 році впроваджено попередню
реєстрацію вступників, які бажають вступати до університету за освітніми
ступенями бакалавра та магістра денної та заочної форм навчання.
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1.3.

Прийом вступників для здобуття освітніх ступенів бакалавра
та магістра

Від вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2017 році
подано 2378 заяв на денну форму навчання, а на заочну – 524. Загалом,
порівняно з 2016 роком, на 16,9 % збільшилась кількість заяв, поданих до
університету для здобуття освітнього ступеня бакалавра.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 липня
2017 року № 1076 університет отримав державне замовлення на підготовку
бакалаврів: «Середня освіта (фізична культура)» – 20 осіб денної та 5 осіб
заочної форм навчання; «Фізична культура і спорт» – 205 осіб денної та 35 –
заочної форм навчання; «Хореографія» – 3 особи денної форми навчання.
Також, погоджено у Міністерстві освіти і науки України максимальний обсяг
державного замовлення на відкриті конкурсні пропозиції за спеціальністю
«Туризм» у кількості 10 осіб та «Фізична терапія, ерготерапія» у кількості 50
осіб.
З урахуванням кількості поданих заяв та визначеного державного
замовлення у 2017 році загальний конкурс в університеті для вступників на
денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра становив
10,0, а на заочну – 14,5. Конкурс на бакалаврські програми у розрізі
спеціальностей був таким: «Середня освіта (фізична культура)» – 7,5 денна і
7,0 заочна форми навчання; «Фізична культура і спорт» – 5,9 та 15,3
відповідно; «Фізична терапія, ерготерапія» – 12,0 на денну форму навчання;
«Туризм» – 39,0 денна форма навчання; «Хореографія» – 19,0 денна форма
навчання.
Внаслідок невиконання вступниками вимог до зарахування (ненадання
оригіналів необхідних документів) за освітнім ступенем бакалавра за денною
формою

навчання

в

університеті

звільнилось

11 місць

державного

замовлення. На ці місця, відповідно до Правил прийому до НУФВСУ у 2017
році, було переведено вступників, які мають спеціальні умови на здобуття
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вищої освіти за державним замовленням та які були зараховані на навчання
за кошти фізичних або юридичних осіб.
За підсумками вступних випробувань для навчання за освітнім
ступенем бакалавра у 2017 році

зараховано до університету 826 осіб,

зокрема за денною формою – 692 (248 – на місця державного замовлення;
444 – за кошти фізичних/юридичних осіб), а за заочною – 120 (37 та 83
відповідно).
На конкурсній основі на вакантні місця державного замовлення було
зараховано на ІІ курс 11 молодших спеціалістів (з них 5 вступників
зараховані за доведеним державним замовленням, яке вперше було надано
для зарахування на ІІ курс за спеціальністю «Фізична реабілітація») та на ІІІ
курс 12 молодших спеціалістів, а за контрактом у межах ліцензійного обсягу
– 69 осіб на денну та 83 особи на заочну форму навчання.
Для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня бакалавра
чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю, на спеціальність «Фізична культура і спорт» зараховано 168
осіб за контрактом.
У 2017 році кількість заяв від вступників за освітнім ступенем магістра
на денну форму навчання становила 798, а на заочну форму – 428. Окрім
випускників, які здобували освітній ступінь бакалавра у НУФВСУ, було
подано заяви від випускників, які закінчили інші заклади вищої освіти,
зокрема на денну – 63 і 87 – на заочну форму навчання.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 липня
2017 року № 1076 НУФВСУ отримав державне замовлення на підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями: «Середня
освіта (фізична культура) – 7 осіб денної форми навчання; «Фізична культура
і спорт» – 115 осіб денної та 10 – заочної форм навчання; «Фізична терапія,
ерготерапія» – 20 осіб на денну форму навчання.
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З урахуванням кількості поданих заяв та визначеного державного
замовлення у 2017 році загальний конкурс в університеті для вступників на
денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня магістра становив
5,6, а на заочну форму – 42,8. Конкурс на спеціальності: «Середня освіта
(фізична культура)» – 6,4 на денну форму навчання; «Фізична культура і
спорт» – 5,6 на денну та 42,8 – на заочну форму навчання; «Фізична терапія,
ерготерапія» – 6,5 на денну форму навчання.
У 2017 році на магістерські програми до університету зараховано
510 студентів, серед яких 358 – на денну (142 – державне замовлення; 216 –
контракт) та 152 – на заочну форму навчання (10 та 142 особи відповідно).
Визначене державне замовлення виконано в повному обсязі.

1.4.

Поновлення, переведення та відрахування студентів

Протягом 2017 року було переведено до університету з інших закладів
вищої освіти України 31 особу за кошти фізичних і юридичних осіб,
поновлено на вільні бюджетні місця 3 особи, за кошти фізичних/юридичних
осіб – 50 студентів.
У 2017 році було відраховано 251 студент, зокрема 185 осіб, які
навчались на денній формі навчання, 66 – 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» (56,2%); «власне бажання залишити
навчання» (19,4%) та «переведення на заочну форму навчання через
матеріальні проблеми» (23,8%), а 78,8% студентів заочної форми відраховані
за невиконання навчального плану та 21,2% – за власним бажанням.
Переведено на державну форму навчання 43 особи.
Отже, відрахування студентів денної форми навчання у 2017 році
незначно збільшилося, у той же час, відрахування студентів заочної форми
навчання має тенденцію до зменшення. Стосовно поновлення студентів слід
відмітити, що воно має стабільні характеристики (таблиця 2; діаграми 2, 3).
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Таблиця 2
Поновлення, переведення та відрахування студентів
Рух контингенту студентів

2012
2013
Денна форма навчання

Відрахування за невиконання
88
74
навчального плану
Відрахування за власним бажанням
22
17
Переведення на заочну форму
36
17
навчання
Поновлення
28
13
Поновлення з інших ЗВО
4
1
Переведений в інший ЗВО
1
3
Переведений з ФЗН
Відрахованийу зв’язку з призовом
1
до збройних сил
Заочна форма навчання
Відрахування за невиконання
60
64
навчального плану
Відрахування за власним бажанням
9
15
Поновлення
40
52
Поновлення з інших ЗВО
3
4

Роки
2014
2015

2016

2017

92

62

82

105

22

22

28

36

22

23

29

27

10
2

24
37
1

9
13
2
2

14
13
2
5

56

78

66

54

14
58
3

14
38
5

22
64
9

14
44
11

Діаграма 2
Динаміка відрахування студентів денної форми
навчання
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Діаграма 3
Динамика відрахування студентів заочної форми
навчання
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1.5.

Організація

освітнього

процесу

та

його

методичне

забезпечення
У 2017 році з метою своєчасної підготовки до 2017-2018 навчального
року провідними фахівцями кожної спеціальності були підготовлені,
затверджені Вченою радою університету (від 22.03.2017 р.) та введені в дію
наказом ректора НУФВСУ (від 24.03.2017 р. № 77-заг) навчальні плани для
студентів І та ІІ курсів освітнього ступеня бакалавра та навчальні плани для
студентів освітнього ступеня магістра з терміном навчання 1,5 року (90
кредитів ЄКТС).
Під час формування навчальних планів було 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 – 10-14, магістра –
10-12, а також право обирати навчальні дисципліни в обсязі не менш як 25 %
від навчального плану. З метою забезпечення цього права в Університеті
розроблено і затверджено окреме Положення, відповідно до якого студенти
на кожному курсі обирають 5 дисциплін по 3 кредити з переліку, що
затверджено у навчальному плані.
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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 підготовлено пакет навчальнометодичної документації для кожної навчальної дисципліни та для
навчальної роботи кафедри.
Для кожної навчальної дисципліни:
 програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної
дисципліни;
 плани-проспекти (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.
Для навчальної роботи кафедри:
 методичні вказівки і тематика контрольних, курсових робіт;
 тематика та методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт,
магістерських дипломних робіт;
 фонд

навчально-методичної

та

довідникової

літератури

для

забезпечення самостійної роботи студентів;
 фонд наочного супроводження навчального процесу та оформлення
методичних кабінетів.
У сучасних умовах особливо гостро стоїть проблема навчання і
виховання

здобувачів

вищої

освіти,

які

б

мали

високий

рівень

професіоналізму, національної свідомості, творчої активності. Визначальна
роль у її вирішенні належить куратору навчальної групи.
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В цілому куратори академічних груп якісно та кваліфіковано
виконують свої обов’язки. Зокрема, слід відзначити якісну роботу таких
кураторів:
 тренерського факультету:
 доцент кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного
спорту М. А. Ярмоленко;
 доцент кафедри спортивних видів гімнастики Ю. А. Максимова;
 доцент кафедри футболу О. В. Байрачний;
 доцент кафедри спортивних ігор О. Л. Шльонська;
 викладач кафедри хореографії і танцювальних видів спорту
Т. О. Толстіков;
 факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму:
 доцент кафедри туризму С. І. Попович;
 доцент кафедри фізичної реабілітації Р. О. Баннікова;
 викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації В. М. Кириченко;
 доцент кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Т. Г. Омельченко;
 викладач

кафедри

теорії

і

методики

фізичного

виховання

Л. І. Кузнецова;


доцент кафедри медико-біологічних дисциплін Л. Г. Станкевич;

 доцент кафедри психології і педагогіки І. І. Смоляр;
 факультету спорту та менеджменту:
 старший викладач кафедри водних видів спорту Л. П. Подосінова
 доцент

кафедри

історії

та

теорії

олімпійського

спорту

Л. О. Радченко;
 викладач кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного
спорту М. М. Левчик;
 старший викладач кафедри спортивних єдиноборств та силових
видів спорту В. І. Костюченко;
 доцент кафедри менеджменту і економіки спорту М. М.Приймак.
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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 та вітчизняного досвіду,
основних положень Болонського процесу та європейських стандартів вищої
освіти.
Протягом

2017

року

на

засіданнях

науково-методичної

ради

розглядалися та обговорювались основні питання з організації освітнього
процесу, а саме: удосконалення змісту підготовки фахівців та розроблення
нових навчальних планів на компетентностній основі, розширення практик,
результати семестрових контролів. Особлива увага приділялась розподілу
оцінок та їх відповідність існуючим рекомендаціям, абсолютній успішності
та якості навчання за окремими дисциплінами.
Проводилося

обговорення

та

ухвалення

переліку

дисциплін

університету та вільного вибору студентів на 2017-2018 навчальний рік
відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту».
З метою розширення освітніх послуг у звітному році, відповідно до
угоди з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, було
запроваджено спільну магістерську програму зі спеціалізації «Спортивна
журналістика».
У зв’язку з переходом на новий Перелік галузей знань і спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266,
університетом у 2017 році були отримані електронна ліцензія (Відомості
щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти), яка розміщена на
сайті Міністерства освіти і науки України, та сертифікати акредитації
спеціальностей 014 «Середня освіта (фізична культура)» та 017 «Фізична
культура і спорт» для освітнього ступеня магістра.
Практика студентів є невід’ємною складовою підготовки фахівців з
вищою освітою і освітніх стандартів. Вона спрямована на закріплення
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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 2017 році в університеті проводились
такі види практик:
ознайомча практика, завданням якої є ознайомлення студентів зі
специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і
навичок; така практика проводилась для студентів І курсу спеціальностей
«Фізична культура і спорт», «Фізична терапія, ерготерапії»;
ознайомча педагогічна практика для студентів ІІ курсу спеціальності
«Середня освіта (фізична культура)», під час якої студенти проводили урок
фізичної культури у якості помічника вчителя;
навчальна практика для студентів І курсу спеціальності «Туризм»;
основною метою якої було ознайомлення майбутніх фахівців з туризму зі
сферою їх професійної діяльності;
технологічна практика для студентів ІІ та ІІІ курсів напряму підготовки
«Туризм»; метою якої 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 проводилася для студентів ІІІ курсу
напрямів підготовки «Фізичне виховання», «Здоров’я людини» та «Спорт»; з
метою якісного проведення цієї практики кафедрою теорії і методики
фізичного виховання були підібрані об’єкти практики (14 шкіл, 2 гімназії і 2
ліцеї м. Києва);
практика за профілем майбутньої роботи була завершальним етапом
підготовки студентів, які здобували освітній ступінь бакалавра; її метою було
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узагальнення і вдосконалення здобутих студентами знань, практичних умінь
та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовність до самостійної
трудової діяльності; така практика проводилась для студентів IV курсу
тренерського факультету, факультету спорту та менеджменту напряму
підготовки «Спорт» (за видами) та для професійного спрямування
«Менеджмент і адміністрування у спортивній діяльності»), факультету
здоров’я, фізичного виховання та туризму з напрямів підготовки «Фізичне
виховання» та «Здоров’я людини» (професійні спрямування «Фізична
реабілітація», «Фітнес та рекреація»);
магістерська практика, метою якої було закріплення теоретичних знань
та отримання практичного досвіду роботи зі спеціальностей «Середня освіта
(фізична культура)», «Фізична культура і спорт», «Фізична реабілітація».
У процесі практики студенти набували вмінь та знань самостійно збирати та
аналізувати інформацію, організовувати та проводити наукові дослідження,
виконувати види робіт, передбачені освітньо-професійною програмою
підготовки здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями та
спеціалізаціями.
Основними завданнями на 2018 рік є отримання сертифікатів
акредитації спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» для освітнього
ступеня магістра, приведення освітніх програм усіх рівнів у відповідність до
освітніх стандартів та вимог НАЗЯВО і розробка на їх базі відповідних
навчальних планів. Ще одним важливим напрямом роботи буде акредитація
спеціальності

242

«Туризм»

для

освітнього

ступеня

бакалавра

та

ліцензування спеціальності 242 «Туризм» для освітнього ступеня магістра.

1.6.

Забезпечення якості вищої освіти

З метою створення в університеті системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти, керуючись статтею 16, пунктом 2 частини 3 статті 32,
пунктом 6 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу освіту»,
підпунктом 6 пункту 8.5.2. підрозділу 8.5. розділу 8 Статуту НУФВСУ, з
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1 вересня 2017 року у структурі університету утворено відділ забезпечення
якості вищої освіти.
Головними завданнями відділу є визначення та реалізація процедур і
заходів

забезпечення

якості

вищої

освіти

в

університеті,

надання

організаційно-методичної допомоги структурним підрозділам університету у
створені системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, моніторинг
рівня відповідності освітньої діяльності університету в цілому та його
структурних підрозділів стандартам

вищої освіти, зокрема ліцензійним

умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, аналіз управлінської
діяльності щодо організації освітнього процесу, ефективності використання
науково-педагогічного потенціалу.
Заходи із забезпечення якості надання освітніх послуг завжди були у
центрі уваги діяльності університету, а з початку 2017/2018 навчального
року, завдяки спільній роботи новоствореного відділу і усіх причетних до
навчального процесу структурних підрозділів університету, цей напрям
роботи почав набувати системного характеру.
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.
Протягом семестру науково-педагогічними працівниками на всіх видах
аудиторних занять (лабораторних, практичних та семінарських) проводиться
поточний контроль рівня знань студентів.
Форми проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань
визначаються відповідною робочою програмою навчальної дисципліни.
Результати

поточного

контролю

(поточна

успішність)

є

основною

інформацією при проведенні заліку і враховуються науково-педагогічним
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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
проводився у формі контрольної роботи, тестування та ін.
Такий вид поточного контролю, як атестація проводиться двічі за
навчальний семестр.
За

рішенням

здійснювалось

ректора

додаткове

чи

деканів

оцінювання

факультетів

знань

університету

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 проводився 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.
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 високу якість підготовки студентів свідчать високі результати,
продемонстровані студентами у ІІ етапі всеукраїнських студентських
олімпіад. Студенти університету брали участь у цьому етапі олімпіади у
2016-2017 навчального року за такими спеціальностями:
«Фізичне виховання» (ІІ етап всеукраїнської студентської олімпіади
проводився у Національному університеті фізичного виховання і спорту
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України, м. Київ) взяло участь 4 студенти НУФВСУ; перше місце посіла
студентка університету – Червотока М.О.;
«Спорт (за видами)» (Національний університет фізичного виховання і
спорту України, м. Київ) взяло участь 3 студенти НУФВСУ; перше місце
посіла

студентка

університету

–

Коханська

С.С.,

третє

місце

–

Мірошниченко Б.;
«Фізична реабілітація» (Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка, м. Суми) взяло участь 3 студенти НУФВСУ; перше
місце посів студент університету – Віноградов М.М.;
«Фітнес і рекреація» (Львівський державний університет фізичної
культури, м. Львів) взяло участь 4 студенти НУФВСУ; перше місце посів
студент університету – Марченко А.В.
Кафедрою української та іноземних мов була проведена відкрита
олімпіада з англійської мови «Студент та олімпійський спорт», яка
проходила у три тури. Фінальний тур олімпіади відбувся 24 березня
2017 року, де активну участь взяли студенти НУФВСУ, Придніпровської
державної академії фізичної культури і спорту, Львівського державного
університету

фізичної культури ім. Івана Боберського, Черкаського

національного університету ім. Богдана Хмельницького та Харківської
державної академії фізичної культури (загалом 11 студентів-конкурсантів).
Конкурсне завдання передбачало як оцінювання мовленнєвих навичок та
вмінь учасників, так і розкриття їх творчого потенціалу у створенні
презентації з теми на вибір. Призові місця посіли такі студенти НУФВСУ:
І місце – Лахман Юлія (ІІ курс, гр. 21-СГ) та Волощук Назарій (ІІ курс,
гр. 21-ФБ1); ІІ місце – Сівіріна Анна (І курс, гр. 13-ФВ1) та Декет Каміла (ІІ
курс, гр. 23-ФР2); ІІІ місце – Нестеренко Єлизавета (ІІ курс, гр. 21-ХТ2).
1.7. Підсумки атестації випускників
Університет у 2017 році закінчило 484 студента, які здобували освітній
ступінь бакалавра, з них 390 осіб денної форми навчання та 94 – заочної.
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Дипломи з відзнакою отримало 16 осіб (4,1 %) денної та 1( 1,1% ) заочної
форм навчання. Всього за державним замовленням у 2017 році випущено 461
особу освітнього ступеня бакалавра – 305 осіб (266 – денної та 39 – заочної
форм навчання). Державне замовлення на випуск виконано у повному обсязі.
У 2017 році було сформовано 5 екзаменаційних комісій для
випускників денної та 2 екзаменаційні комісії – заочної форм 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 випускників, які здобували освітній ступінь
бакалавра, у формі комплексного екзамену або захисту дипломної роботи.
Результати

атестації

наведені

у

таблиці

3–4.

Продемонстрована

випускниками абсолютна успішність та якість навчання свідчить про високій
рівень їх підготовленості.
У зв’язку з переходом підготовки здобувачів освітнього ступеня
магістра з шістдесяти кредитної програми на дев’яносто у 2017 році не було
відповідних випускників.
Таблиця 3.

осіб

%

«А», %

«В, С», %

Якість,
%

Разом
студентів

Оцінки ЕК

З`явились на
екзамен

Абсолютна
успішність,
%

Навчальні
роки

Результати атестації випускників, які здобували
освітній ступінь бакалавра за денною формою навчання

29,1

-

100

70,9

-

-

100

100

«D, E», %

«Fx, F»,
%

складання комплексного екзамену
2016/17

394

394

100

18

52,9

захист дипломної роботи
2016/17

19

19

100

100

-
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Таблиця 4.

Разом
З’явились на
студентів
екзамен
осіб %

Оцінки ЕК

«А», %

«D, E»,
%

«В, С», %

«Fx,
F», %

Абсолютна
успішність,
%
Якість,
%

Навчальні
роки

Результати атестації випускників, які здобували
освітній ступінь бакалавра за заочною формою навчання

складання комплексного екзамену
2016/17

94

94

100

18

52,1

29,9

-

100

70,1

-

-

100

100

захист дипломної роботи
2016/17

1

1.8.

1

1

100

-

Підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців сфери
фізичної культури і спорту

Крім організації навчального процесу для студентів перепідготовки
(другої вищої освіти) та стажування фахівців, центр підвищення кваліфікації
та перепідготовки НУФВСУ здійснює організацію і проведення курсів
підвищення кваліфікації тренерів з видів спорту та інших фахівців у галузі
фізичної культури і спорту. Для проведення курсів підвищення кваліфікації
залучені найкращі фахівці з науково-педагогічного складу університету.
Курси підвищення кваліфікації проводяться:
 для тренерів з видів спорту за шістьма програмами: єдиноборства і
швидкісно-силові

види

спорту,

циклічні

види

спорту,

складнокоординаційні види спорту, спортивні ігри, різні види
спорту (загальна програма) та шахи;
 для викладачів фізичного виховання закладів вищої освіти;
 для фахівців з класичного масажу.
У 2017 році було започатковано дві нові програми курсів:
 для тренерів штатних команд національної збірної команди
України;
 для фахівців з лікувально-реабілітаційного масажу.
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У 2017 році курси підвищення кваліфікації пройшли 311 тренерів з
видів спорту, 28 тренерів штатних команд національної збірної команди
України, 17 фахівців з класичного масажу та

8 фахівців з лікувально-

реабілітаційного масажу.
В університеті, починаючи з листопада 2012 року, пройшли курси
підвищення кваліфікації більше як 3200 спортивних тренерів.
2. Науково-дослідна робота
2.1. Тематика наукових досліджень, які здійснюються на кафедрах
та мають державну реєстрацію
Науково-дослідна
здійснювалась

робота

(НДР)

університету

у

2017

році

згідно з Планом НДР НУФВСУ на 2016-2020 роки,

затвердженим наказом ректора університету 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 2017 року в університеті виконувались 27 науково-дослідних
тем. За підсумками НДР науково-педагогічними та науковими працівниками
університету

підготовлено

та

видано

1035

наукових

публікацій:

13 монографій, 6 підручників, 16 навчальних посібників, 10 методичних
посібників, 668 наукових статей та 321 теза, в т. ч. 131 опубліковано у
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зарубіжних

виданнях;

82

наукових

розробок

підтверджено

актами

впровадження, отримано 1 патент на корисну модель.
У період з 2013 до 2017 року збільшилась кількість публікацій науковопедагогічних

працівників

університету

у

виданнях,

включених

до

міжнародних наукометричних баз.
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 212 працівників університету. Найвищий показник
індексу

Хірша

(h-індекс)

38

в

базі

Google

Scholarу

професора

В. М. Платонова. Індекс цитування від 20 до 10 мають 13 науковців
університету, від 9 до 8 – 17 осіб; від 7 до 5 – 31 особа. У базі даних Scopus
зареєстровані та мають відповідно індекс Хірша 9 науковців університету.
Наступного року необхідно вжити заходів не лише для підвищення
індексу Хірша у базі Google Scholar, але й у базах Scopus та Web of Science.
2.2. Робота науково-дослідного інституту
Науково-дослідна

робота

науково-дослідного

інституту

(НДІ)

університету протягом 2017 року здійснювалась за пріоритетними напрямами
розвитку науки і техніки, що визначені Законом України «Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки». Згідно з тематичним планом наукових
досліджень та розробок, що фінансуються Міністерством освіти і науки
України за рахунок коштів державного бюджету у 2017 році, в університеті
виконувались:
6 фундаментальних тем – «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.; «Структура та
зміст етапу безпосередньої підготовки спортсменів до головних змагань року
(Олімпійських ігор, чемпіонатів світу)», керівник – д. пед. н., професор
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Платонов В. М.; «Історичні та організаційно-методичні засади формування
гендерного підходу у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді»,
керівник – д. фіз. вих., професор Круцевич Т. Ю.; «Молекулярно-генетичні
особливості адаптації серцево-судинної системи до інтенсивних фізичних
навантажень», керівник – д. б. н., доцент Дроздовська С. Б.; «Реалізація
національної ідеї становлення громадянина-патріота України через ціннісний
потенціал олімпізму», керівник – к. фіз. вих., доцент Єрмолова В. М.
5 прикладних тем – «Технологія індивідуалізації тренувального
процесу на основі фізіологічних критеріїв», керівник – д. б. н., професор
Лисенко О. М.;

«Технологія

стимуляції

фізичної

працездатності

та

профілактики перенапруження серцево-судинної системи спортсменів за
допомогою

нетоксичних

ергогенних

засобів»,

керівник

–

к. б. н.

Вінничук Ю. Д.; «Технічна підготовка кваліфікованих спортсменів на основі
раціоналізації техніки виконання змагальних вправ», керівник – к. пед. н.,
професор Гамалій В. В.; «Технологія прогнозування емоційного стресу в
умовах напруженої діяльності», керівник – к. б. н., Федорчук С. 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.
У порівнянні з 2016 роком кількість тем, виконання яких фінансується
Міністерством освіти і науки України за рахунок коштів державного
бюджету, збільшилась з 8 до 11.
Фінансування наукових досліджень і розробок за рахунок коштів
державного бюджету у 2017 році становило – 5 233,300 тис. грн.
Протягом

2017

року

науково-педагогічними

та

науковими

працівниками університету підготовлено та подано на конкурсний відбір до
Міністерства освіти і науки України проекти наукових досліджень і
розробок, виконання яких розпочнеться у 2018 році (за рахунок коштів
державного бюджету):
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4

фундаментальні

теми

(термін

виконання

2018–2020

рр.)

–

«Теоретико-методичні засади реалізації концепції сталого розвитку у
фізичній культурі та спорті», керівник – д. е. н., професор Імас Є. В.;
«Неолімпійський спорт в освітньому та науковому просторі», керівник –
д. фіз. вих., професор Борисова О. В.; «Гуманітарна освіта та гуманістичне
виховання через ціннісний потенціал олімпійського руху», керівник –
д. пед. н., професор Булатова М. М.; «Технологія проектування хмароорієнтованого навчального середовища кафедри вищого навчального закладу
фізичної

культури

і

спорту»,

керівник

–

д. фіз. вих.,

професор

Шинкарук О. А.
1 прикладна тема (термін виконання 2018–2019 рр.) – «Технологія
прискорення відновлення та стимуляції фізичної працездатності спортсменів
шляхом застосування незаборонених фармакологічних засобів кардіотропної
дії», керівник – д. б. н., с. н. с. Гуніна Л. М.
Протягом 2017 року НДІ вперше отримано грант ЮНЕСКО за темою
«Соціальна інклюзія та інтеграція людей з інвалідністю засобами фізичної
культури, фізичної активності та спорту» на суму 660 тис. грн.; укладено:
договір з Національним олімпійським комітетом України щодо розроблення
та вдосконалення методики підготовки спортсменів національних збірних
команд України до участі в Олімпійських іграх, Юнацьких Олімпійських
іграх та інших міжнародних змаганнях за темою «Вдосконалення медикобіологічного забезпечення підготовки спортсменів України» на суму
199,200 тис. грн., договори з надання послуг з обстеження членів збірних
команд України з видів спорту, окремих спортсменів та осіб, які займаються
різними видами рухової активності, на загальну суму 315,252 тис. грн.
(станом на 1 грудня 2017 р.).
Узагальнені результати проведених досліджень дозволили представити
дієву технологію технічної підготовки спортсменів у спортивній гімнастиці,
веслуванні

академічному,

волейболі,

рекомендації

з

проведення

біомеханічного аналізу та кількісної і якісної оцінки техніки, індивідуальні
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моделі техніки виконання фізичних вправ з максимальним руховим ефектом,
програми технічного вдосконалення у названих видах спорту. Одержані
результатиі, що не мають аналогів у світовій практиці, були реалізовані при
підготовці спортсменів збірних команд України до різних офіційних
міжнародних змагань.
У науково-методичне забезпечення збірних команд України з плавання,
легкої та важкої атлетики впроваджено молекулярно-генетичні методи
обстеження спортсменів.
У

результаті

реалізації

фундаментальних

тем

розроблено

та

впроваджено у навчальний процес НУФВСУ нові лекційні курси із
спеціалізованих дисциплін.
НДІ має плідну співпрацю зі збірними командами України з видів
спорту. Так, у 2017 році здійснювалось науково-методичне забезпечення
підготовки команд з 14 олімпійських видів спорту, з яких 10 літніх
(баскетбол, важка атлетика, велосипедний спорт, веслування на байдарках і
каное, веслування академічне, веслувальний слалом, дзюдо, легка атлетика,
стрибки у воду, теніс) та 4 зимових (біатлон, лижні гонки, хокей з шайбою,
стрибки на лижах).
У 2017 році для підвищення якості проведення наукових досліджень
придбано портативний 24-х канальний електроенцефалограф, що сприяє
розширенню нейрофізіологічних досліджень у спорті, реабілітації та
ультразвуковий денситометр з розширеним програмним забезпеченням для
дорослих та дітей.
Співробітниками НДІ у 2017 році підготовлено 3 монографії,
11 підручників і навчальних посібників та 248 публікацій, з яких
103 опубліковано в Україні, 26 – за кордоном та 119 – у журналах, що
входять до міжнародних наукометричних баз; взяли участь у 179 наукових
заходах (88 всеукраїнських та 91 міжнародних конференціях).
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2.3. 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
студентами

працівниками,

університету,

а

також

докторантами,
для

підвищення

аспірантами

та

кваліфікації

та

перепідготовки тренерів.
У минулому році університет отримав ліцензію на освітню діяльність у
сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії у галузях знань 01
«Освіта», 09 «Біологія», 227 «Охорона здоров’я» і відповідно до нового
Переліку

галузей

знань

і

спеціальностей,

затвердженого

наказом

Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року №1151,
підготовка аспірантів здійснюється за спеціальностями:
017 – «Фізична культура і спорт»;
091 – «Біологія»;
227 – «Фізична терапія, ерготерапія»
Відповідно до пункту 38 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23 березня 2016 року № 261, у березні 2016 року Вчена рада
університету ухвалила відкриття докторантури для підготовки здобувачів
ступеня доктора наук зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт.
Станом на 1 грудня 2017 року в аспірантурі навчається 104 аспіранти
(59 з відривом від виробництва, 30 – без відриву від виробництва та 15
іноземних громадянина).
Академічна стипендія Президента України у 2017 році надана
аспірантці другого року навчання кафедри менеджменту і економіки спорту
Смірновій Валерії Вадимівні.
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У 2017 році завершили навчання в аспірантурі 22 особи (15 з відривом
від виробництва, 5 – без відриву від виробництва та 2 іноземних
громадянина).
15 аспірантів (68 % випускників представили на розгляд атестаційної
комісії дисертацію в повному обсязі та пройшли апробацію на кафедрах
університету). Захистили достроково дисертаційні роботи 3 аспіранти.
У 2017 році завершили навчання в докторантурі 3 особи. Апробацію на
кафедрах університету пройшов 1 докторант.
У 2017 р. 5 випускників аспірантури працевлаштовані у структурних
підрозділах університету.
За останні п’ять років збільшилась кількість аспірантів, які навчаються
на умовах контракту: якщо у 2013 р. – 2% , то у 2017 р. – 54% від загальної
кількості аспірантів навчалися за кошти юридичних та фізичних осіб.
2.4. Робота спеціалізованих вчених рад
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 здійснюють 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня
2011 року за № 1170/19908.
У 2017 році у спеціалізованій раді Д 26.829.01 було проведено захист
13 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. З них
8 дисертацій аспірантів НУФВСУ, 3 дисертації співробітників НУФВСУ,
2 дисертації представників інших організацій. У спеціалізованій раді
Д 26.829.02 було проведено захист 1 дисертації на здобуття наукового
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ступеня доктора наук та 13 дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата наук (за спеціальностями: 24.00.02 – 8 дисертацій; 24.00.03 –
6 дисертацій, у тому числі 1 докторська). Серед них 1 дисертація
докторанта НУФВСУ, 4 дисертації аспірантів НУФВСУ, 5 дисертацій
співробітників НУФВСУ, 4 дисертації представників інших організацій.
2.5. Проведення наукових форумів, конференцій, семінарів
У 2017 році на базі університету проведено низку наукових заходів:
17–18 січня – кафедрою фізичної реабілітації спільно з представниками
ізраїльського реабілітаційного центру «Бети Ейнштейн» проведено семінар, у
якому взяло участь понад 200 учасників, серед яких представники науководослідних та медичних установ, закладів вищої освіти України, аспіранти,
студенти НУФВСУ;
3 березня – X Міжнародну наукову інтернет-конференцію «Спорт та
сучасне суспільство» за сприяння Міністерства освіти і науки України та
Спортивного комітету України. У заході взяли участь науково-педагогічні
працівники і студенти НУФВСУ, Придніпровської державної академії
фізичної культури та спорту, а у режимі он-лайн − Латвійської академії
спортивної педагогіки, м. Рига (Латвія), Державного університету фізичного
виховання

та

спорту

Республіки

Молдови,

м. Кишинів

(Молдова),

Екологічного університету м. Бухарест (Румунія), Білоруського державного
педагогічного університету імені Максима Танка, м. Мінськ (Білорусь),
Львівського державного університету фізичної культури імені Івана
Боберського, м. Львів (Україна), Харківської державної академії фізичної
культури, м. Харків (Україна), Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича, м. Чернівці (Україна). У режимі відеоконференція
проведена

зустріч

з

учасниками

програми

«Еразмус+»,

студентами

НУФВСУ, які за програмою академічної мобільності перебували на той час у
Латвійській академії спортивної педагогіки;
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9 березня – підсумкову конференцію за результатами виконання
науково-дослідних робіт науково-дослідного інституту НУФВСУ за кошти
державного бюджету Міністерства освіти і науки України у 2016 році;
18 травня – V Всеукраїнську електронну конференцію «Сучасні
біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» на
базі кафедр інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і
спорті та біомеханіки та спортивної метрології;
24–25травня – Х Міжнародну конференцію «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 конференції взяли участь понад 200 молодих вчених,
аспірантів, студентів з 42 закладів вищої освіти та установ, які представляли
14 країн світу: Білорусь, Болгарія, Венесуела, Вірменія, Грузія, Ірак,
Йорданія, Китай, Латвія, Ліван, Лівія, Молдова, Польща, Україна;
21 червня – круглий стіл «Інтеграція вищої освіти і наукових
досліджень задля підвищення якості підготовки фахівців за спеціальністю
017 «Фізична культура і спорт» за ініціативи кафедри професійного,
неолімпійського та адаптивного спорту. У заході взяло участь широке коло
фахівців державних та громадських структур сфери фізичної культури і
спорту;
15–16 листопада вперше проведена Міжнародна конференція «Сталий
розвиток і спадщина у спорті: проблеми і перспективи», метою якої було
обговорення широкого кола питань з актуальних проблем міжнародної
стратегії та партнерства у галузі екології спорту; природоохоронної
діяльності

у процесі

підготовки і проведення

спортивних

заходів;

інтегрування сталого розвитку у сферу фізичної культури і спорту; історії та
сучасності в розвитку олімпійського спорту; олімпійської освіти у
формуванні стійкого інтересу до олімпійського руху; рухової активності як
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основи якості життя людини. У науковому заході взяло участь понад
300 науковців з 11 країн світу (Азербайджан, Білорусь, Велика Британія,
Йорданія, Ірак, Китай, Казахстан, Лівія, Молдова, Україна, Японія),
12 закладів

вищої

освіти

України,

науково-педагогічні

працівники,

докторанти, аспіранти, студенти НУФВСУ. Важливою подією під час
урочистостей

стало

підписання

Меморандуму

про

партнерство

та

співробітництво між Міністерством екології та природних ресурсів України,
Національним

олімпійським

комітетом

України

та

Національним

університетом фізичного виховання і спорту України. У рамках проведення
Конференції укладено Угоди про партнерство та співробітництво між
Національним університетом фізичного виховання і спорту України та
Славутицькою міською радою, Всесвітньою екологічною організацію
«Екофлаг» та Національним університетом фізичного виховання і спорту
України;
1 грудня – міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні
проблеми сучасної спортивної медицини» за сприяння Міністерства освіти і
науки України, Міністерства молоді та спорту України, Національного
олімпійського комітету України. У науковому форумі взяло участь понад
200 осіб, серед яких: представники наукових установ України та інших
держав, лікарсько-фізкультурних диспансерів, спортивні лікарі збірних
команд України, представники профільних і медичних закладів вищої освіти,
спортсмени, аспіранти, магістранти НУФВСУ;
протягом грудня проведено перший тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018
навчальному році;
5–7 грудня – Всеукраїнський науковий та освітній захід «Дні
студентської науки у НУФВСУ» в межах реалізації проекту «Соціальна
інклюзія та інтеграція людей з інвалідністю засобами фізичної культури,
фізичної активності та спорту», погодженого Секретаріатом ЮНЕСКО в
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рамках Програми участі на 2017 рік. У заході

взяло участь

більш ніж

50 студентів із 9 закладів вищої освіти України.
Студентська наука

2.6.

В університеті діє 21 науковий студентський гурток на кафедрах,
активно працює студентське наукове товариство.
Протягом 2017 року студенти НУФВСУ брали участь у різноманітних
наукових конкурсах. 22–23 лютого 2017 року 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 11 представників НУФВСУ. Всі
вони посіли призові місця: дипломами I ступеню нагороджено 6 студентів,
II ступеню − 1 студент, IІІ ступеню − 4 студенти.
До ІІ етапу конкурсу стипендіальної програми "ЗАВТРА.UA" Фонду
Віктора Пінчука пройшло 9 студентів.
Студентами

університету протягом 2017

року опубліковано в

матеріалах наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів
122 наукові праці, з яких 70 одноосібно.
2. 7. Науково-теоретичні видання
Протягом 2013-2017 рр. було виконано низку вимог (згідно з наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня
2012 року № 1111 «Про порядок формування Переліку наукових фахових
видань України») для забезпечення відповідності наукових журналів
університету нормам фахових видань, серед яких − інтеграція наукових
журналів до наукометричних баз даних. Наукові журнали університету
«Наука

в

олимпийском

спорте»,

«Спортивна

медицина

і

фізична

реабілітація»», «Теорія і методика фізичного виховання» зареєстровані у
наукометричних базах даних Індекс Copernicus, каталозі періодичних видань
Ulrichsweb, каталозі періодичних видань Google Scholar, Національній
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бібліотеці України імені В.І. Вернадського; базі наукової періодики України
«Уран», бібліотеці Міжнародної спортивної інформації.
У 2017 році видано наукові журнали університету «Наука в
олимпийском спорте» (4 номери), «Спортивна медицина і фізична
реабілітація» (2 номери), «Теорія і методика фізичного виховання»
(4 номери).
Наступного року необхідно вжити заходів щодо введення наукових
журналів університету до престижних міжнародних наукометричних баз
даних.
3. Кадрове забезпечення науково-педагогічної та науково-дослідної
роботи
3.1. Якісний склад науково-педагогічних та наукових працівників
Станом на 15 грудня 2017 року в університеті працює 352 науковопедагогічних працівника, з яких зовнішніх сумісників – 76 осіб (у тому числі
7 аспірантів і 1 докторант НУФВСУ). Із науково-педагогічних працівників
мають науковий ступінь доктора наук – 47 осіб (13%), з них сумісників
8 осіб; кандидата наук – 180 осіб (51%), з них сумісників 32 особи. Мають
вчене звання професора – 43 особи (12%), з них сумісники 7 осіб; доцента –
95 осіб (27%), з них сумісники 12 осіб.
Слід відзначити, що відбулися позитивні зміни у якісному складі
науково-педагогічних працівників університету, а саме: якщо співвідношення
у 2013 році становило 10% – докторів наук та 43% – кандидатів наук від
загальної кількості працівників, то у 2017 році уже є 13% докторів наук,
51% – кандидатів наук.
Середній вік штатних професорів, докторів наук – 60 років,
професорів, кандидатів наук – 68 років; доцентів, докторів наук – 45 років,
доцентів, кандидатів наук – 49 років; кандидатів наук – 38 років.
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Питання підвищення якісного складу науково-педагогічних працівників
перебувають у центрі уваги ректорату і Вченої ради університету та
регулярно розглядаються на їх засіданнях. За 2017 рік зі складу штатних
науково-педагогічних працівників здобули науковий ступінь кандидата
наук – 7 осіб. Жоден науково-педагогічний працівник, який працює в
університеті за основним місцем роботи, не отримав вченого звання
професора чи доцента.
Усі кафедри університету (21 одиниця) очолюють завідувачі, які мають
науковий ступінь або вчене звання, з них 11 кафедр очолюють професори,
доктори наук; 3 кафедри – професори, кандидати наук; 3 кафедри – доценти,
доктори наук; 3 – доценти, кандидати наук; 1 – кандидат наук. Середній вік
завідувачів кафедр – 56 років.
Станом на 1 грудня 2017 року в Науково-дослідному інституті
університету працює 60 наукових працівників, з яких 41 за сумісництвом
(31 внутрішні та 10 зовнішніх).
Із числа штатних працівників – 19 особи:
 мають науковий ступінь доктора наук – 3 особи (16 %) та кандидата
наук – 8 осіб (42 %).
 мають вчене звання професора – 2 особи (11 %) та доцента,
старшого наукового співробітника – 2 особи (11 %).
Із числа внутрішніх сумісників – 31 особа:
 мають науковий ступінь доктора наук – 10 осіб (32 %) та кандидата
наук – 11осіб (35 %);
 мають вчене звання професора – 11 осіб (35%) та доцента – 6 осіб
(19 %).
Із числа зовнішніх сумісників – 10 осіб:
 мають науковий ступінь: доктора наук – 4 особи (40 %) та
кандидата наук – 3 особи (30 %);
 мають вчене звання професора – 3 особи (30 %) та доцента,
старшого наукового співробітника – 1 особа (10 %).
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Середній вік наукових працівників становить 47 років, докторів наук –
59 років, кандидатів наук – 45 років, професорів – 62 роки, доцентів –
47 років.
Загальна кількість молодих учених – 14 осіб, 4 з яких мають науковий
ступінь кандидата наук та 1 особа має вчене звання доцента.
Протягом 2017 року науково-педагогічні та наукові кадри залучались
до роботи у державних та громадських організаціях.
Так, до складу 9 комісій НОК України входили 14 представників
НУФВСУ (Імас Є. В., Платонов В. М., Булатова М. М., Дутчак М. В.,
Борисова О. 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).
Перший проректор з науково-педагогічної роботи університету
М. В. Дутчак очолює експертну раду з фізичної культури і спорту Комітету
Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та
туризму.
Протягом звітного року 9 співробітників НУФВСУ очолювали та
42 представника університету входили до складу комплексних наукових груп
Міністерства молоді та спорту України, які взяли участь у розробці програм
та планів підготовки спортсменів.
Слід відзначити роботу з 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 (Національний педагогічний
університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, 11 квітня 2017 р.; Чернігівський
національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 8-9 червня
2017 р.;

Харківська державна академія фізичної культури, 11-12 вересня
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2017 р.; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана
Боберського, 8-10 грудня 2017 р.). На засіданнях секції розглянуто низку
актуальних проблем для сфери фізичної культури і спорту та вищої освіти.
У роботі Експертної ради Міністерства освіти і науки України з питань
захисту дисертаційних робіт з фізичного виховання і спорту беруть участь
4 представника університету (О. А. Шинкарук – голова ради, В. М. Болобан,
О. Б. Лазарєва, О. К. Ніканоров ).
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.
У секторі вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і
науки України головою науково-методичної комісії 017 «Фізична культура і
спорт» є завідувач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації О. В. Андрєєва, а
головою науково-методичної комісії 227 «Фізична реабілітація» – завідувач
кафедри фізичної реабілітації О. Б. Лазарєва.

3.2. Відзначення науково-педагогічних та наукових працівників
державними та галузевими нагородами
У 2017 році за досягнуті успіхи у науково-педагогічній та науковій
діяльності, підготовці висококваліфікованих кадрів та вихованні студентів,
підвищенні їх спортивної майстерності відзначені працівники університету.
Указом Президента України від 28 вересня 2017 року № 286 за значний
особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих
фахівців,

багаторічну

плідну

педагогічну

діяльність

та

високий

професіоналізм Орденом «За заслуги» ІІ-го ступеня нагороджено першого
проректора з науково-педагогічної роботи, професора М. В. Дутчака.
Указом Президента України від 24 серпня 2017 року № 251 за значний
особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-
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технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та
високий професіоналізм Орденом «За заслуги» ІІI-го ступеня нагороджено
директора Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ
Л. В. Пасічняка.
Указом Президента України від 7 березня 2017 року № 56 за значний
особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурноосвітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового
обов’язку та багаторічну сумлінну працю присвоєно почесне звання
«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» доценту
кафедри теорії і методики фізичного виховання О. Д. Кривчиковій.
Указом Президента України від 28 червня 2017 року № 168 за значний
особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науковотехнічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та
високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і
техніки України» завідувачу кафедри менеджменту і економіки спорту,
професору Ю. П. Мічуді.
Почесною грамотою Верховної Ради України нагороджено професора
кафедри спортивної медицини, професора Л. Г. Шахліну.
Почесною

грамотою

Кабінету Міністрів

України

–

головного

наукового співробітника лабораторії біомеханічних технологій в фізичному
вихованні і олімпійському спорті НДІ НУФВСУ, професора В. М. Болобана.
Орденом Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і
спорту – радника ректора, професора В. М. Платонова.
Медаллю Казахстану «Семерис» – завідувача кафедри історії та теорії
олімпійського спорту, професора М. М. Булатову.
Подякою Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної
політики, спорту та туризму – професора кафедри історії та теорії
олімпійського спорту, професора Ю. О. Павленка.
Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник
освіти» – декана факультету заочного навчання, професора М. І. Воробйова.
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Подякою Київського міського голови та Подякою Державної наукової
установи «Енциклопедичне видавництво» – директора науково-дослідного
інституту І. О. Когут.
Диплом Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
та Почесною грамотою Асоціації спортивних журналістів – завідувача
кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту, професора
С. Ф. Матвєєва.
Подякою Вищої суспільно-природничої школи ім. Wincentego Pola,
м. Люблін – завідувача кафедри теорії і методики фізичного виховання,
професора Т. Ю. Круцевич.
Подякою Національного олімпійського комітету України – молодшого
наукового співробітника лабораторії олімпійської освіти С. С. Коханська.
Грамотою

НУФВСУ

–

18

науково-педагогічних

та

наукових

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

університеті

визначається

робочий

обсягом

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.
Формування

навантаження

науково-педагогічних

працівників

відбувається відповідно до «Норм часу навчальної, методичної, наукової та
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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),
введеним 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 2016-2017 навчальному році подано у таблиці 5. Кафедрами
виконано навчальне навантаження та інші види робіт практично у повному
обсязі. Невеликі відхилення від запланованого навантаження обумовлені
об'єктивними причинами.
Таблиця 5.
Заплановано
№
з/п

Кафедра

1.

Соціальногуманітарних
дисциплін
Менеджменту і
економіки
спорту
Української та
іноземних мов

2.

3.

Виконано

Навчальне
наван
таження
5773,25

Інші
види
робіт

Навчальне
навантаження

Інші
види
робіт

8412,0

5736,0

8584,0

Різниця
у виконанні
навчального
навантаження
-37,25

5576,5

8618,0

5554,0

8647,0

14144,0

17870,25

13909,5

Виконано
всього

14320,0

Недовиконання пов’язано
зі святковими датами.

-22,5

14201,0

Недовиконання пов’язано
зі святковими датами.

19253,0

-234,5

33162,5

Недовиконання пов’язано
з неявкою на сесію
студентів заочної форми
навчання та студентів, які
навчалися за
індивідуальним графіком,
святковими датами,
диспансеризацією
студентів.
Недовиконання пов’язано
зі святковими датами та
диспансеризацією
студентів.
Недовиконання пов’язано
зі святковими датами.

4.

Психології і
педагогіки

7308,0

9823,5

7212,75

10582,0

-95,25

17794,75

5.

Професійного,
неолімпійського та
адаптивного
спорту
Історії
та
теорії олімпійського спорту

4198,25

7339,25

4128,75

7024,75

-69,5

11153,5

8300,5

13886,75

8043,0

13872,25

-257,5

21915,25

6.

Примітки

Недовиконання пов’язано з
невідповідністю кількості
запланованої навчальної
роботи та кількості
робочих днів на перший
тиждень вересня 2016 р.
святковими днями,
проведенням планової

38
7.

Інноваційних
та
інформаційних
технологій
у
ФКіС

7466,5

11700,0

7349,75

11492,0

-116,75

18841,75

8.

Теорії
методики
фізичного
виховання

і

11541,0

17798,5

11097,0

17370,75

-444

28467,75

9.

Біомеханіки та
спортивної
метрології

5845,75

9064,0

5690,25

9173,25

-155,5

14863,5

10.

Медикобіологічних
дисциплін

13046,25

17772,0

12829,25

17795,5

-217

30624,75

11.

Фізичної
реабілітації

12783,0

12850,0

18664,0

+67

31514,0

12.

Спортивної
медицини

10449,75

16379,0

10393,25

15767,75

-56,5

26161,0

13.

Спортивних
ігор

7815,5

15328,75

7615,0

17107,0

- 200,5

24722,0

14.

Футболу

6422,0

10269,0

6264,0

10032,5

-158

16296,5

15.

Спортивних
видів
гімнастики

5940,25

7251,5

5370,25

6724,25

-570,0

12094,5

18421,0

диспансеризації студентів.
Недовиконання пов’язано з
тим, що скоротилась
дисципліна «Інформаційні
технології у ФВіС» для
магістрів, святкові та
релігійні свята.
Недовиконання пов’язано
зі зменшенням кількості
студентів на педагогічній
практиці (198 год.); вступні
екзамени магістрів та
дипломні магістерські (132
год.), заняття аспірантів (30
год.) перенесені на
наступний рік; відраховані
аспіранти (84 год.).
Недовиконання пов’язано з
диспансеризацією
студентів (12 год.) та
святковими днями (143,5
год.)
Недовиконання пов’язано з
тим, що 144 години було
передано на погодинну
оплату праці,
диспансеризацію студентів
та святковими днями.
Перевиконання пов’язано з
тим, що був прийнятий 1
аспірант (67 год.)
Недовиконання пов’язано з
диспансеризацією
студентів та святковими
датами
Недовиконання пов’язано з
неявкою студентів заочної
форми навчання на сесію
та студентів, які навчалися
за індивідуальним
графіком, зі зменшенням
кількості студентів на
тренерській практиці,
святковими датами,
диспансеризацією
студентів.
Недовиконання
навантаження пов’язано з
диспансеризацією
студентів та святковими
датами.
Недовиконання пов’язано
з: вибула аспірантка
Коваленко Я. (50 год.),
зменшилась кількість
студентів на педагогічній
практиці (32 год.),
зменшилась кількість
студентів, груп та годин на
ФЗН (48 год.), об’єднання
академічних груп різних
факультетів на одній парі
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16.

Водних
спорту

видів

5808,5

9158,5

5661,0

9375,0

-147,5

15036,0

Хореографії і
танцювальних
видів спорту

3578,25

9216,0

3387,0

5865,0

-191,25

9252,0

17.

18.

Легкої
атлетики,
зимових видів
та
велосипедного
спорту

8961,5

14074,5

8674,0

14158,25

-287,5

22832,25

19.

Спортивних
єдиноборств та
силових видів
спорту

5494,25

8713,5

5191,25

8023,0

-303,0

13214,25

20.

Здоров’я,
фітнесу
рекреації

12243,25

18650,5

12097,25

19078,5

-146

31175,75

Туризму

2895,75

4694,25

2974,25

4444,5

+78,75

7418,75

Всього:

1658592

254440,75

162027,5

253034,25

-3564,25

415061,75

21.

та

(190 год.), вихідні дні
після свят (138 год.),
диспансеризація студентів
(112 год.).
Недовиконання пов’язано з
диспансеризацією
студентів та святковими
датами (147,5 год.).
Недовиконання пов’язано з
тим, що студенти проходили диспансеризацію та
святковими датами (191,25
год.).
Недовиконання пов’язано з
тим, що були відраховані
1 аспірант і 1 здобувач (100
год.), не з’явились за
розкладом студенти денної
та заочної форм навчання
(58 год.), святковими
датами та
диспансеризацією
студентів (128 год.).
Недовиконання пов’язано
з тим, що зменшилось
кількість студентів на
практиці за профілем
роботи (18 год.),
зменшилась кількість
абітурієнтів та співпадали
години прийому екзаменів
з видів спорту, що
викладаються на кафедрі
(40 год.), консультації до
самостійної роботи (45
год.), диспансеризація
студентів, святкові дати
(200 год.).
Недовиконання пов’язано з
тим, що було відраховано 3
магістранта (60 год.), 1
аспірант (50 год.), були
перенесені заняття
аспірантів на наступний рік
(20 год.), диспансеризація
студентів, святкові дні (16
год.)
Перевиконання пов’язано з
викладанням спецкурсу
для магістрів 1 курсу групи
МЗФВ2.
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4.

Студентське

самоврядування

та

організація

дозвілля

студентів
4.1. Взаємодія зі студентською радою
Студентська

рада

університету,

як

орган

студентського

самоврядування, демонструє активну громадянську позицію у питаннях
формування демократичного мікроклімату у студентському колективі,
вдосконалення освітнього процесу, створення належних умов для навчання,
самовдосконалення, змістовного дозвілля, здорового способу життя, сприяє
реалізації державної молодіжної політики, підтримує різні студентські
починання й проекти, здійснює в межах своєї компетенції захист прав та
інтересів студентів.
Студенти активно залучаються до управління університетом. За
поданням студентської ради здобувачі вищої освіти є делегатами конференції
трудового колективу університету, членами Вченої ради університету,
вчених рад факультетів, стипендіальної комісії університету та інших органів
управління.
За погодженням зі студентською радою університету приймаються
рішення про: відрахування студентів та їх поновлення на навчання;
переведення осіб, які навчаються за державним замовленням, на навчання за
рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; переведення осіб, які навчаються
за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним
замовленням; призначення заступника декана факультету та проректорів;
поселення осіб, які навчаються в університеті, у гуртожиток і виселення їх із
гуртожитку; інші питання.
Адміністрація університету не втручається у діяльність студентської
ради. Для належного функціонування студентської ради забезпечуються
належні умови відповідно до їх подання та законодавства.
4 жовтня 2017 року проведено зустріч ректора з представниками
студентської ради та профспілкової організації студентів та аспірантів. У цій
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зустрічі взяли участь проректори, декани та керівники окремих структурних
підрозділів. Обговорювались різні питання. Особлива увага була приділена
перспективним напрямам розвитку студентського містечка. Прийнято
рішення про регулярні такі зустрічі, що стане запорукою довіри,
взаємоповаги та відповідальності студентства та керівництва університету
один до одного.
За поданням студентської ради здійснювалось фінансування участі
студентів у різних заходах всеукраїнського рівня, спортивних змаганнях, а
також на проведення заходів з організації дозвілля студентства.

4.2.

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
сприяло б їхній успішній фаховій діяльності.
Серед резонансних заходів виховної та культурно-просвітницької
спрямованості 2017 року, які були ініційовані та організовані студентською
радою

та/або

профспілковою

організацією

студентів

та

аспірантів,

підтримані адміністрацією університету, слід виділити такі:
14 січня – щедрування студентів та їх вітання з Новим роком
працівників університету;
14 лютого – традиційний «День закоханих», смак романтики добавили
виграшні білети у кінотеатр, тема розіграшу якої «Краща пара НУФВСУ»;
15 лютого – проведення «П'ятихвилинних побачень» у кафе «PapaFeta»
дало змогу студентам знайти «свою другу половинку»;
20 квітня та 29 листопада – конкурс краси «Міс НУФВСУ»;
1 вересня – урочистості з нагоди «Дня знань» та початку нового
навчального року;
вересень – відвідування музею університету студентами 1-го курсу;
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20 вересня – проведення заходів з нагоди «Міжнародного дня
студентського спорту»;
30 жовтня – святкування «Halloween»;
17 листопада – святкування «Міжнародного дня студента» та урочиста
посвята першокурсників.
24 грудня – організація спортивної програми для вихованців дитячого
будинку у місті Боярці.
Зазначені заходи дозволили студентам цікаво й змістовно провести
дозвілля, а також дали змогу представникам студентської ради та профкому
більш повно проявити свої організаційні та творчі здібності, сформувати свої
світоглядні позиції, а також вдосконалювати якості, потрібні фахівцям
фізичного виховання та спорту.

4.3.

Робота студентського містечка

У студентському містечку (гуртожитки № 1, № 2, № 3, № 5) створено
належні умови для проживання здобувачів вищої освіти. Всі студенти та
аспіранти з інших населених пунктів України чи з іноземних держав, хто
виявив бажання проживати у гуртожитку, мають таку можливість. На даний
час у гуртожитках проживає 940 студентів та аспірантів.
Кожен гуртожиток студентського містечка оснащений кімнатою для
навчання та мережею інтернет, а з 2017 року у гуртожитку № 5 студенти
можуть користуватися безкоштовним wi-fi. Також у 2017 році у гуртожитку
№ 5 був проведений повний капітальний ремонт у 10 блоках для проживання
студентів із заміною сантехнічного та електрообладнання. У 2016–2017 роках
був проведений ремонт вхідної групи у гуртожитках № 1 та № 5 із заміною
дверей, фасаду та сходів. У студентському містечку є тренажерний зал з
необхідними тренажерами та інвентарем, а також тенісний клуб. З метою
покращення побутових умов для студентів відкрито пральню. У 2016–2017
роках проводився капітальній ремонт 3-го поверху гуртожитку № 1 з повною
заміною вікон та сантехніки. Кожен рік проводяться поточні ремонти у
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гуртожитках та оновлюється обладнання: заміна вікон, радіаторів, газових
плит, сантехніки та систем каналізації. Також у 2017 році проведена
закупівля нових ліжок, столів та шаф, що дало змогу покращити умови для
проживання студентів.
Протягом останніх двох років у кімнатах для тимчасового проживання,
був проведений повний капітальний ремонт, що дає змогу розміщувати з
більшим комфортом гостей університету: учасників семінарів, конференцій,
учнівських та студентських олімпіад, спортивних заходів.
Окрім господарського, важливим аспектом діяльності студентського
містечка є виховна робота, що сприяє формуванню у студентської молоді
здорового

способу

життя,

громадському,

духовному,

культурному

вихованню молоді шляхом проведення конкурсів, семінарів-тренінгів,
тематичних зустрічей. Також у гуртожитках активно діє студентська рада,
яка спрямовує студентів у русло активного життя. За підтримки профкому
студентів та аспірантів у 2017 році у студентському містечку проведено
змагання з міні-футболу, тенісу, шашок та шахів.
Одним із засобів заохочення студентів є визначення та нагородження
учасників конкурсів на кращу кімнату гуртожитків студентського містечка.
Основними видами виховної роботи у гуртожитках є:

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 після закінчення навчального року; бесіди з дотримання
санітарно-гігієнічних норм проживання в гуртожитках; організація заходів
щодо поліпшення інтер'єру гуртожитків; допомога у прибиранні прилеглих
територій біля гуртожитків від листя та снігу; бесіди з утвердження здорового
способу життя (про заборону паління та вживання алкогольних і наркотичних
речовин); бесіди зі студентами 1 курсу про поведінку та зовнішній вигляд у
гуртожитку; проведення індивідуальних бесід зі студентами за їх ініціативою
(з різних особистих питань); допомога у підготовці та оформленні стінгазет
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до Нового Року, 8 березня, Дня вчителя, Дня студента; допомога в
оформленні приміщення гуртожитків до Нового Року (встановлення ялинок,
виготовлення прикрас тощо).

5. Спортивна робота
5. 1. Спортивна робота в університеті та забезпечення участі у
міських та всеукраїнських змаганнях серед студентів
У 2017 році проведено традиційну Спартакіаду НУФВСУ серед
студентів та Спартакіада НУФВСУ «Здоров’я» серед науково-педагогічних
працівників та співробітників університету.
В університеті функціонує комплекс спортивних баз, на яких протягом
2017 року відбулось близько 60 спортивних заходів різного рівня, а саме:
 ХХІІ Спартакіада «Під золотими куполами Печерська» серед
студентів вищих навчальних закладів Печерського району;
 ХХІ Спартакіада «Під золотими куполами Печерська» серед
науково-педагогічного складу та співробітників закладів вищої
освіти Печерського району;
 ХІІІ літня Універсіада м. Києва;
 ХІІІ літня Універсіада України;
 відкриті чемпіонати НУФВСУ серед студентів з більш як
20 видів спорту;
 3 міжнародних змагань зі спортивних танців;
 календарні ігри чемпіонату України з баскетболу, гандболу,
волейболу;
 змагання під егідою Міністерства освіти і науки України,
Міністерства молоді та спорту України та інші спортивні заходи
всеукраїнського і міжнародного рівнів.
У вересні 2017 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 грудня 2015 рокум № 1045 в рамках щорічного оцінювання
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фізичної підготовленості населення України вперше проведено тестування
студентів НУФВСУ, які навчаються на денній формі.
Підвищення спортивної майстерності студентів – невід’ємна частина
роботи науково-педагогічних працівників НУФВСУ, що здійснюється з 20
видів спорту серед 504 студентів.
Заняття проводять 35 фахівців вищої тренерської категорії, з яких:
14 – Заслужені тренери України: Данько Г. В. (боротьба вільна), Кожух
Н. Ф. (плавання), Карленко В. П. (біатлон), Лисенчук Г. А. (футбол),
Омел’янчик-Зюркалова О. О. (гімнастика спортивна), Нагорна В. О.
(більярдний спорт), Капко І. О. (пауерліфтінг), Костюченко В. І. (боротьба на
поясах), Залойло В. В. (футбол), Савенков В. А. (велосипедний спорт),
Бобровник В. І. (легка атлетика), Колот А. В. (легка атлетика),
Добровольський Е. А. (гімнастика спортивна);
3 – Заслужені майстри спорту – Ткаченко М. І. (баскетбол), Назаренко
Л. І. (баскетбол), Аксютін В. В. (кікбоксінг);
2 – Майстри спорту міжнародного класу – Соронович І. М. (спортивні
танці), Бойко О. В. (спортивні танці), Домарадська Г. Г. (легка атлетика),
Саволайнен О. В. (легка атлетика).
У 2017 році у Спартакіаді «Під золотими куполами Печерська» серед
закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації Печерського району м. Києва
у загальнокомандному заліку серед студентів збірна команда НУФВСУ
посіла І місце, включаючи перемоги у змаганнях з: баскетболу; волейболу;
тенісу настільному; плавання; футзалу.
У 2017 році у ХІІІ літній Універсіаді м. Києва студенти НУФВСУ за
підсумками участі у 12 видах спорту (баскетбол (чол. та жін.), баскетбол 3х3
(чол. та жін.), бокс (чол. та жін.), боротьба вільна, боротьба греко-римська,
волейбол (чол. та жін.), важка атлетика, теніс настільний, плавання, футбол)
здобули 6426 очок та посіли І місце у загальному заліку серед закладів вищої
освіти м. Києва. Студенти НУФВСУ стали переможцями змагань у м. Києві в
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2017 році з тенісу настільного, боксу, плавання, боротьби вільної, боротьби
греко-римської.
Головним спортивним заходом студентського спорту всеукраїнського
рівня у 2017 році стала ХІІІ літня Універсіада України. У програмі змагань
було представлено 31 вид спорту, у 28 з них взяли участь студенти
НУФВСУ, що на 9 більше, ніж у 2015 році (у 2016 році – не проводилась), та
здобули 8924 очок і посіли І місце у загальному заліку серед закладів вищої
освіти. Найбільше очок студенти університету здобули з таких видів спорту:
плавання – 2003,5; легка атлетика – 1225; фехтування – 1102,5; гімнастика
спортивна – 917; важка атлетика – 722.
5. 2. Сприяння розвитку спорту вищих досягнень
Більшість студентів спортивно-педагогічних кафедр університету
постійно беруть участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Понад 250 студентів здобули нагороди на чемпіонатах та Кубках України з
різних видів спорту. Понад 60 студентів брали участь у чемпіонатах світу та
Європи, Кубках світу та Європи.
183 студенти університету входять до складу збірних команд України,
зокрема в основний склад – 92 особи, кандидати – 48, резерв – 43.
Для студентів високого рівня спортивної майстерності в університеті
створено належні умови для поєднання навчання та досягнення ними
високих спортивних результатів шляхом їх переведення на навчання за
індивідуальним графіком. Всього за індивідуальним графіком у І семестрі
2017-2018 навчального року навчається 184 студенти з чотирьох факультетів,
що становить 6,3 % від загальної кількості студентів денної форми навчання.
Вони беруть участь у змаганнях із 33-х видів спорту, а саме: баскетболу,
біатлону, більярдного спорту, боксу, боротьби вільної, боротьби грекоримської, важкої атлетики, велосипедного спорту, веслування академічного,
вітрильного спорту, водного поло, гімнастики спортивної, гімнастики
художньої, гольфу, легкої атлетики, лижних гонок, плавання, підводного
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спорту, скелелазіння, сноубордингу, спортивної аеробіки, спортивної
акробатики, спортивних танців, сумо, сучасного п’ятиборства, тенісу, тенісу
настільного, танцювального спорту, фехтування, фігурного катання на
ковзанах, футболу, хокею з шайбою, шорт-треку.
Всього в університеті навчаються спортсмени з більше як 60 видів
спорту, з яких – понад 40 олімпійські (бадмінтон, баскетбол, волейбол,
волейбол пляжний, гандбол, боротьба греко-римська, боротьба вільна, дзюдо,
бокс,

тхеквондо

ВТФ,

лижні

гонки,

біатлон,

велосипедний

спорт,

гірськолижний спорт, сноубординг, теніс, теніс настільний, фрістайл, фігурне
катання на ковзанах, шорт-трек, ковзанярський спорт, регбі, скелелазіння,
плавання, стрибки у воду, синхронне плавання, водне поло, веслування на
байдарках і каное, веслування академічне, вітрильний спорт, веслувальний
слалом, футбол, важка атлетика, фехтування, сучасне п’ятиборство, стрільба
кульова, кінний спорт, хокей з шайбою та інші) та понад 20 неолімпійські
(більярдний спорт, гирьовий спорт, хортинг, бодібілдинг, панкратіон,
рукопашний бій, тхеквондо ІТФ, боротьба самбо, акробатичний рок-н-рол,
спортивне

орієнтування,

спортивні

танці,

танцювальний

спорт,

роликолижний спорт, підводний спорт, футзал, боротьба на поясах,
таїландський бокс, карате, пауерліфтінг та інші).
Головними спортивними студентськими подіями 2017 року стали
ХХVIII Всесвітня зимова та ХХІХ Всесвітня літня Універсіади.
На ХХVIII Всесвітній зимовій Універсіаді, що відбулась у м. Алмати
(Казахстан) з 29 січня 2017 року по 08 лютого 2017 року студенти НУФВСУ
у складі 10 осіб брали участь у змаганнях із 6 видів спорту (біатлон,
гірськолижний спорт, ковзанярський спорт, лижні гонки, фігурне катання на
ковзанах, шорт-трек). Надія Бєлкіна, випускниця НУФВСУ 2016 року,
здобула у біатлоні золоту (у гонці переслідуванні) та 2 бронзові (в
індивідуальній гонці на 15 км та у змішаній естафеті) нагороди, що становить
33 % від усіх здобутих медалей збірної України на Універсіаді та є
найкращим показником серед закладів вищої освіти країни.
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На ХХІХ Всесвітній літній Універсіаді, яка відбулась у м. Тайбей з 19
по 30 серпня 2017 року студенти НУФВСУ були представлені у 9 видах
спорту (гімнастиці спортивній, гімнастиці художній, тхеквондо ВТФ,
стрибках у воду, фехтуванні, дзюдо, легкій атлетиці, футзалі, ушу) та виграли
12 медалей різного ґатунку, а саме:
Верняєв Олег (гімнастика спортивна), аспірант 3-го року навчання, – 1
золоту, 3 срібні та 1 бронзова медалі;
Ромолданова Ірина (тхеквондо ВТФ), студентка 2-го курсу освітнього
ступеня магістра, – 1 золоту медаль;
Чучукало Дмитро (фехтування), студент 1-го курсу освітнього ступеня
магістра, – 1 золоту медаль;
Подрушняк Анастасія (гімнастика художня), студентка 2 курсу, – 1
золоту медаль;
Гудим Валерія (гімнастика художня), студентка 1-го курсу освітнього
ступеня магістра, – 1 золоту медаль;
Геращенко Ірина (легка атлетика), студентка 2-го курсу освітнього
ступеня магістра, – 1 срібну медаль;
Главан Ігор (легка атлетика), випускник 2016 року, – 1 срібну медаль;
Ольховик Ілона (ушу), студентка 2 курсу, – 1 бронзову медаль.
Багато студентів НУФВСУ стали чемпіонами та призерами чемпіонатів
світу та Європи:
Верняєв Олег – срібний призер чемпіонату світу 2017 року з
гімнастики спортивної у вправах на брусах, дворазовий чемпіон та бронзовий
призер чемпіонату Європи 2017 року;
Ромолданова Ірина – бронзова призерка чемпіонату Європи 2017 року з
тхеквондо ВТФ у ваговій категорії до 49 кг;
Левченко Юлія – чемпіонка Європи 2017 року серед молоді з легкої
атлетики (стрибки у висоту), бронзова призерка чемпіонату Європи 2017 р.;
Геращенко Ірина – срібна призерка Європи 2017 року серед молоді з
легкої атлетики (стрибки у висоту);
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Котляр Анна – бронзова призерка чемпіонату світу 2017 року з
більярдного спорту у програмі «Комбінована піраміда»;
Узакова Марія-Магдалина – срібна призерка Кубку Європи 2017 року з
шорт-треку;
Куклін Артем та Діка Аліка – чемпіони Європи WDC AL 2017 року
серед молоді зі спортивних танців;
Добровольський Данило – чемпіон та бронзовий призер Європи WDC
AL 2017 року серед молоді зі спортивних танців;
Поліщук Марія та Резнік Ігор – срібні призери чемпіону Європи WDC
AL 2017 року зі спортивних танців;
Тимошенко Даніїл – срібний призер чемпіону Європи WDC AL 2017
року серед молоді зі спортивних танців.
В

університеті

навчаються

студенти-спортсмени,

які

отримали

визнання як в Україні, так і у світі, а саме:
 Юлію Левченко Європейська асоціація легкоатлетичних федерацій
визнала переможницею у номінації «Зірка, яка сходить» за
підсумками 2017 року;
 Верняєв Олег у квітні та Левченко Юлія у серпні ставали
володарями престижної нагороди Національного олімпійського
комітету України «Спортсмен місяця в Україні»;
 Верняєва

Олега

та

Різатдінову

спортивного року» 31 березня

Ганну

визнано

«Героями

2017 року за версією щорічної

Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року»,
організованої Національним олімпійським комітетом України та
Міністерством молоді та спорту України;
 Верняєва Олега було визнано «Спортсменом року-2016» за версією
національного конкурсу «Людина року»;
 Пацура Віталій (спеціалізація – більярдний спорт) 6 квітня 2017
року став володарем нагороди «Зірка спортивного року» у номінації
«Дебют року».
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5. 3. Співпраця зі спортивними організаціями
Знаковою подією стало підписання 7 лютого 2017 року Меморандуму
між Федерацією футболу України та НУФВСУ щодо створення Інституту
футболу, метою якого є удосконалення підготовки у НУФВСУ здобувачів
вищої освіти ступеня бакалавра зі спеціальності «Фізична культура і спорт»
(спеціалізація «Тренерська діяльність у футболі») та їх працевлаштування;
розробка та впровадження у НУФВСУ магістерської програми «Футбол у
системі резервного спорту», працевлаштування відповідних магістрів;
організаційний супровід створення та функціонування на базі кафедри
футболу НУФВСУ опорного методичного кабінету дитячо-юнацького
футболу та інше.
14 березня 2017 року в Національному університеті фізичного
виховання і спорту України відбулась позачергова конференція Спортивної
студентської спілки України, на якій ректора НУФВСУ, професора Євгенія
Імаса обрано президентом.
У наступну році доцільним видається подання заявки на проведення на
базі університету у 2020 році освітнього Форуму Міжнародної федерації
університетського спорту як глобальної платформи для обговорення проблем
та шляхів розвитку студентського спорту.
20 вересня 2017 року у Національному університеті фізичного
виховання і спорту України відбулась урочиста церемонія підписання
Меморандуму про взаємодію та співпрацю між Національним університетом
фізичного виховання і спорту України та Першим Національним телеканалом
(ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») для забезпечення
можливості висвітлення якомога більшої кількості суспільно-вагомих
показових змагань, популяризації спорту в Україні;
НУФВСУ співпрацює із понад 40 спортивними організаціями,
включаючи Комітет з фізичного виховання і спорту Міністерство освіти і
науки України, Міністерство молоді та спорту України, Національний
олімпійський комітет України, Спортивну студентську спілку України,
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Спортивний комітет України, Олімпійську академію України, Київське
відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і
науки України, структурні підрозділи з питань фізичної культури і спорту
Київської міської та Печерської районної в м. Києві державних адміністрацій,
національні федерації (лижного спорту, біатлону, велосипедного спорту,
ковзанярського спорту, футболу, плавання, каное, з веслування академічного,
з вітрильного спорту, хокею, акробатичного рок-н-ролу, незрячих, глухих,
легкої атлетики, греко-римської боротьби, боротьби на поясах, таїландського
боксу «Муей Тай», важкої атлетики, пауерліфтингу, дзюдо, фехтування,
сучасного п’ятиборства, функціонального багатоборства, баскетболу, тенісу,
настільного тенісу, регбі, гандболу), Всеукраїнську раду спортивних танців,
асоціації

(спортивного

танцю,

боротьби,

бойових

мистецтв

«ICO-

самозахист», професійних видів єдиноборств) та іншими.
Студенти

університету

в

рамках

співробітництва

з

різними

організаціями у якості волонтерів допомагали у проведенні міжнародних,
всеукраїнських,

районних

та

міських

спортивно-масових

заходів,

найбільшими з яких були:
всесвітній флешмоб «#22PushupChallenge» 30 січня 2017 року,
присвячений підтримці ветеранів бойових дій із посттравматичним
синдромом, воїнам АТО і популяризації здорового способу життя;
ІІ Спортивні ігри серед китайських студентів 12 квітня 2017 року на
базі НУФВСУ, які проведено з метою створення умов для обміну досвідом,
налагодження

дружніх

зв’язків,

підвищення

посольством Китайської Народної Республіки

рівня

співпраці

та нашим

між

вишем і

популяризації активного дозвілля серед студентської молоді;
«Національні ігри нескорених» 22 квітня 2017 року, які відбулись
вперше в України. Студенти і викладачі НУФВСУ були залучені у якості
волонтерів;
регулярно студенти та викладачі НУФВСУ брали участь у ранкових
зарядках, флеш-мобах, руханках, фітнес-платформах, що проходили на
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різних площах міста Києва. Одним із найбільших таких заходів стало
відкриття оновленого Київського велотреку 20 травня 2017 року;
20 вересня 2017 року в НУФВСУ відбулися спортивні заходи з нагоди
Міжнародного дня студентського спорту, організовані Міністерством освіти
і науки України спільно зі Спортивною студентською спілкою України.
Свято в Україні відзначалось вперше.

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», Статутом університету. Персональний склад Вченої ради
університету сформовано відповідно до законодавства і затверджено наказом
ректора. Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказами ректора
університету.
За звітний період робота Вченої ради університету була спрямована на
вирішення питань, пов’язаних з основними напрямами діяльності вишу. У
ході

13

планових

засідань

розглянуто

низку

важливих

питань

життєдіяльності університету.
З навчально-методичної роботи: ухвалення навчальних програм та
планів; затвердження Правил призначення академічних стипендій у
Національному університеті фізичного виховання і спорту України; аналіз
підсумків вступної кампанії та заходи щодо її подальшого вдосконалення;
встановлення ліміту стипендіатам, яким буде призначатися академічна
стипендія за результатами першого семестрового контролю 2016/2017
навчального року; обговорення та затвердження кандидатур на здобуття
стипендій Кабінету Міністрів України, персональних та іменних стипендій;
аналіз основних напрямів та механізмів вдосконалення роботи бібліотеки
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університету; утворення в НУФВСУ відділу забезпечення якості вищої
освіти; переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних/юридичних
осіб, на вакантні місця державного замовлення; схвалення стратегії розвитку
університету на період до 2025 року; рекомендування до друку навчальнометодичної та наукової літератури до видання тощо.
З науково-дослідної

роботи та підготовки науково-педагогічних

кадрів: оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
аналіз стану підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації через докторантуру та аспірантуру; звіт про результати НДР
НУФВСУ за 2016 рік та план науково-дослідної роботи НУФВСУ на 2017
рік; висування кандидатів до складу авторського колективу фахівців на
здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року в номінації
«Загальна середня освіта»; затвердження тематичного плану наукових
досліджень та розробок, які виконує Національний університет фізичного
виховання і спорту України; обговорення та затвердження тематичного
плану випуску літератури редакційно-видавничим відділом видавництва
«Олімпійська література» на 2017 рік; затвердження тематики та проведення
першого етапу фундаментальних досліджень, прикладних досліджень,
науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаватимуться на
конкурсний відбір Міністерства освіти і науки України; звіт спеціалізованих
вчених рад Д 26.829.01 і Д 26.829.02 НУФВСУ; затвердження до видання
чергових номерів наукових журналів «Наука в олимпийском спорте», «Теорія
і методика фізичного виховання і спорту», «Спортивна медицина і фізична
реабілітація»; результати атестації аспірантів і докторантів; затвердження
проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок
молодих учених; результати прийому в аспірантуру університету у 2017 році
та

затвердження

кандидатур

до

докторантури

НУФВСУ;

розгляд

23 конкурсних справ на посади завідувачів та професорів кафедр, деканів
факультетів, директора НДІ.
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Зі спортивної роботи – питання про підсумки рейтингу НУФВСУ зі
спортивної роботи у 2016 році.
З

фінансових

питань

–

затверджено

річний

фінансовий

звіт

університету та кошторис на 2017 рік й показники його основних витратних
статей.
Протягом 2017 року надано оцінку науково-педагогічній діяльності
структурних підрозділів: кафедра медико-біологічних дисциплін (червень);
кафедра української та іноземних мов (червень); кафедра водних видів
спорту (вересень); кафедра спортивних ігор (грудень).
Конференцію трудового колективу університету проведено 28 грудня
2017 року, де розглядались питання:
1. Звіт ректора Національного університету фізичного виховання і
спорту України за 2017 рік.
2. Про

Антикорупційну

програму

Національного

університету

фізичного виховання і спорту України.
3. Про внесення змін до складу Вченої ради університету.

6.2.

Ректорат університету

Ректорат НУФВСУ є постійно діючим робочим органом НУФВСУ.
До складу ректорату входять: ректор, проректори, радник ректора,
помічник ректора, директор НДІ, декани факультетів, начальник відділу
кадрів, головний бухгалтер, начальник юридичного відділу, заступник
головного бухгалтера – начальник планово-фінансового відділу, вчений
секретар, голова студентської ради університету. Персональний склад
ректорату затверджений наказом ректора.
За звітний період на засіданнях ректорату розглядались питання щодо
переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних/юридичних осіб,
на вакантні місця державного замовлення, хід виконання попередніх рішень
та доручень ректора тощо.
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6.3.

Організація

правової

роботи

та

дотримання

вимог

антикорупційного законодавства
Протягом 2017 року 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, органах державної виконавчої служби, державної
реєстраційної служби.
У 2017 році надавались роз'яснення і консультації з питань дотримання
положень законодавства, Статуту, колективного договору, внутрішніх
положень університету; 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.
Значна увага приділялась юридичній експертизі проектів договорів,
наказів, розпоряджень та інших рішень.
Зокрема,

у

2017

року

юридичним

відділом

були

вивчені,

проаналізовані, перевірені та завізовані положення університету: про відділ
забезпечення якості вищої освіти, про проведення щорічного оцінювання
фізичної підготовленості студентів, про Інституційний депозитарій, про
рейтинг університету зі спорту вищих досягнень, про рейтинг університету з
масового спорту, про Науково-методичну раду, про конкурс відеороликів
спеціальностей та спеціалізацій, з яких здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти у НУФВСУ, про апеляційну комісію університету, про деканат
НУФВСУ, типове положення про кафедру та інші.
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Також відділом перевірені та завізовані зміни до Положення про
порядок переведення студентів НУФВСУ, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавр за денною формою навчання за кошти
фізичних/юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення;
розглянуто проект договору (публічної оферти) про надання спортивнооздоровчих послуг, Правила відвідування навчально-оздоровчого комплексу
«Олімпійський стиль», Правила перебування пацієнтів у Центрі спортивної
травматології та відновлювальної медицини університету, інструкцію з
охорони праці № 1-17 «Вступний інструктаж для працівників та здобувачів
вищої освіти НУФВСУ», Правила призначення академічних стипендій в
університеті.
Станом на 10 грудня юридичним відділом у 2017 році перевірено та
завізовано: 598 договорів, укладених із суб’єктами господарювання,
договорів про співробітництво; 378 контрактів та додаткових угод до
контрактів з працівниками університету; 1330 договорів про надання освітніх
послуг, про підготовку фахівців з вищою освітою за державним
замовленням, укладених із здобувачами вищої освіти, та додаткових угод до
цих договорів; 929 договорів про надання послуг тимчасового проживання у
студентському містечку університету; 43 проектів рішень Вченої ради
університету; 2019 внутрішніх наказів університету; 53 розпорядження
ректора університету.
Одним з пріоритетних напрямів роботи є здійснення підготовки та
направлення

претензій

суб’єктам

господарювання

щодо

погашення

заборгованості за укладеними господарськими договорами, претензій
здобувачам освітніх послуг щодо погашення заборгованості за договорами
про надання освітніх послуг та позовних заяв до суб’єктів господарювання і
здобувачів освітніх послуг.
Так, протягом 2017 року юридичним відділом підготовлено та
направлено: 29 претензій на загальну суму понад 342 890 грн.; 4 позовні
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заяви до суб’єктів господарювання та здобувачів освітніх послуг на загальну
суму 429713, 40 грн.
Варто зазначити, що робота з підготовки претензій та позовних заяв до
суб’єктів господарювання та здобувачів вищої освіти була значно активована
протягом останніх п’яти років.
Так, за період з 2012 по 2016 роки, було подано 93 претензії на
загальну суму 1 298 012 грн., з них: 2012 рік – 11 претензій на загальну суму
315 484, 35 грн.; 2013 рік – 3 претензії на загальну суму 16576, 24 грн.; 2014
рік – 9 претензій на загальну суму 381495, 61 грн.; 2015 рік – 66 претензій на
загальну суму 555911, 11 грн.; 2016 рік – 4 претензії на загальну суму 28544,
19 грн.
Також за попередні 2012-2016 роки підготовлено та подано до
господарських та районних судів 22 позовні заяви на загальну суму понад
1 172 630 грн., з них: 2012 рік – 1 позовна заява; 2013 рік – 2 позовні заяви на
загальну суму – 307646, 48 грн.; 2014 рік – 5 позовних заяв на загальну суму
503597, 16 грн.; 2015 рік – 7 позовних заяв на загальну суму 102430,11 грн.;
2016 рік - 7 позовних заяв на суму 258958, 40 грн.
За період з 2012 по 2016 роки судами було винесено 22 рішення про
стягнення на користь університету грошових коштів на загальну суму понад
1 173 000 грн.
У

2017

році

юридичним

відділом

здійснено

представництво

університету у 10 судових справах, які розглядались у рамках цивільного,
господарського, адміністративного та апеляційного провадження в судових
органах.
У зв’язку з невиконанням боржниками рішень судових органів у
добровільному порядку юридичним відділом у 2017 році було підготовлено
5 заяв про відкриття виконавчого провадження для примусового виконання
рішень господарських та районних судів щодо стягнення заборгованості на
загальну суму понад 738 130 грн.
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За попередні роки, а саме з 2012 по 2016 рік, подано до органів
Державної виконавчої служби 14 заяв на суму понад 2 110 000 грн., з них:
2012 рік – 3 заяви на загальну суму - 426353,88 грн.; 2013 рік – 2 заяви на
загальну суму 205541,27 грн.; 2014 рік – 3 заяви на загальну суму 502671,94
грн.; 2015 рік – 4 заяви на загальну суму 763944,02 грн.; 2016 рік – 4 заяви на
загальну суму 223761,92 грн.
Також у 2017 році подано: 3 заяви арбітражному керуючому про
задоволення вимог університету, як кредитора на суму 15 662 грн.; 13 заяв, у
тому числі повторно, до районних відділів Державної виконавчої служби
щодо надання інформації про хід виконавчих проваджень.
На цей час 15 наказів про примусове виконання рішень судових
органів, прийнятих на користь університету (на загальну суму 1 732 997 грн.)
залишаються невиконаними боржниками.
Разом з тим варто зазначити, що незважаючи на постійну активну
роботу

університету,

стягнути

заборгованість

з

боржників

дуже

проблематично через неефективну роботу органів Державної виконавчої
служби.
З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії
корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють
проявам

корупції

та

корупційним

правопорушенням

в

університеті

здійснювалось виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії
проявам корупції у НУФВСУ на 2017 рік, який затверджено наказом ректора
від 03.01.2017 року № 2-заг. Відповідно до цього плану уповноваженими
особами з питань запобігання та виявлення корупції в університеті
проводилася організаційна та роз’яснювальна робота серед працівників
університету з дотримання законодавства з питань запобігання корупції.
Уповноваженими особами забезпечується невідкладний розгляд звернень
юридичних та фізичних осіб, вживаються заходи з недопущення реального та
потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб університету та сприяння
його усуненню.
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Уповноваженими особами разом з юридичним відділом розроблений
проект Антикорупційної програми університету, яка подана на розгляд
конференції трудового колективу.
6.4. Бібліотека університету
Бібліотека університету у 2017 році працювала над реалізацією
основних задач: інформаційна підтримка розвитку системи якості підготовки
спеціалістів, забезпечення навчального і наукового процесів університету
традиційними і електронними ресурсами.
Протягом 2017 року бібліотека знаходилась у постійному процесі
взаємодії з різними структурами як університету, так і зовнішніми. Сприяла
поширенню ініціативи Відкритого доступу, зокрема, отриманням доступу
для науковців та користувачів університету до актуальної наукової
інформації Web of Science; реалізовувала проект створення Репозитарію з
метою промоції наукових здобутків університету.
Бібліотека
потреби

активно працювала з кафедрами університету, вивчала

користувачів,

пропонувала

інформаційні

послуги

тощо,

обмінювалась інформацією з іншими бібліотеками вишів, реалізуючи
головну мету бібліотеки – відповідати сучасному рівню освіти, потребам і
запитам користувачів.
Фонд бібліотеки – основне джерело задоволення читацьких потреб.
Робота з комплектування фонду бібліотеки у 2017 році проводилась з
наступних напрямів: вивчення навчально-наукових потреб користувачів
бібліотеки, збір інформації від кафедр, пошук найбільш оптимальних

та

економічно вигідних джерел наповнення фонду необхідними документами.
Відбір необхідних для навчально-наукового процесу видань як на
традиційних, так і на електронних носіях, проводився згідно з тематикотипологічним планом комплектування фондів бібліотеки.
На сьогодні бібліотечний фонд становить близько 249 тис. одиниць
документів з різних галузей знань. Він містить наукову (89671 прим.) і
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навчальну (139476 прим.) літературу, періодичні видання, автореферати
дисертацій (5002 прим.), документи на електронних носіях (98 од.), рідкісні
видання (934 прим.) тощо.
Станом на 10 грудня в бібліотеку протягом 2017 року надійшло 1058
прим. документів на загальну суму 88000 грн. Одним із джерел поповнення
фонду фаховою літературою є видавництво «Олімпійська література», яке є
підрозділом університету і постійно передає в бібліотеку обов'язкові
примірники книг та періодичні фахові видання, а саме – журнали «Наука в
олимпийском спорте», «Спортивна медицина і фізична реабілітація» та
«Теорія і методика фізичного виховання». За зазначений період від
видавництва до бібліотеки надійшло 254 примірники книг на суму 16630 грн.
що складає 24% всіх надходжень.
Для наочного ознайомлення та розкриття надходжень в бібліотеці
кожного місяця проходять Дні інформації. Другий рік у вересні на допомогу
навчальному процесу бібліотека проводить Інформаційний тиждень для
науково-педагогічних працівників. У цьому році

було представлено 160

підручників та науково-методичних посібників, які бібліотека отримала
протягом 2017 року.
Проводилась постійна робота зі створення електронної повнотекстової
бази даних, архів якої налічує вже 7763 документи. Постійно продовжується
робота над електронним каталогом, за звітний рік база поповнилась на 5834
записи. Формується медіатека шляхом придбання та накопичення книг на
електронних носіях інформації. Також електронна база наповнюється через
сканування книг та статей. За 2017 рік – 84 книги, 116 статей. Протягом року
відбувалась інтеграція електронних ресурсів бібліотеки у навчальнонауковий процес: сформовано 19 тематичних дисків для використання
відвідувачами.
Продовжувалась робота з наповнення Електронного архіву бібліотеки.
Складено електронний архів друкованих праць науково-педагогічних та
наукових працівників університету з 2014 року, поповнювалась електронна

61

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.
У 2017 році було організовано та запроваджено в дію інституційний
Репозитарій університету. Проводяться практичні заняття з науковопедагогічними та науковими працівниками щодо правил заповнення та
користування Репозитарієм, розміщуються архівні матеріали співробітників.
У жовтні 2017 році бібліотека отримала від Міністерства освіти і науки
України безкоштовний доступ до реферативної бази даних наукового
цитування Web of Siеnсе. Були організовані та проведені

інформаційно-

навчальні семінари з користування платформою, а також зібрано та
поширено серед науково-педагогічних та наукових працівників інформацію
про додаткові навчальні он-лайн заходи (вебінари) з розміщення матеріалів у
журналах бази.
У 2017 році було оновлено комп’ютерну базу бібліотеки: замінено 8
старих комп’ютерів та 2 принтери на сучасні.
Обслуговування користувачів проводилось у таких структурних
підрозділах відділу обслуговування бібліотеки: абонемент, читальний зал,
зал дисертацій та авторефератів, зал іноземної літератури, зал доступу до
електронних інформаційних ресурсів «Електронна бібліотека».
Бібліотека
інформаційні

університету

послуги,

обслуговуванням

на

які

активно

надає

реалізуються

пунктах

студентам

оперативним

книговидачі,

бібліотечно-

інформаційним

наданням

довідково-

бібліографічних довідок та консультацій, 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.
Інформаційний

центр

«Електронна

бібліотека»

забезпечував

інформаційні потреби користувачів, що реалізовувалось через надання
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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. Всього за
2017 рік інформаційним центром було надано користувачам 15632 послуг.
Бібліотека університету шляхом організації книжково-журнальних
виставок (у 2017 році – 34) є активним учасником освітнього процесу,
виховання у студентів громадської свідомості, прагнення до постійного
професійного росту.
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 навиків з користування
електронними ресурсами бібліотеки для здобувачів ступенів магістра та
доктора філософії. Традиційно особлива увага приділялась студентам 1
курсу. Для першокурсників усіх факультетів був проведений теоретичнопрактичний курс з ознайомлення зі структурними підрозділами бібліотеки, з
основами роботи з традиційним та електронним каталогами.
У

сучасних

умовах

особливої

актуальності

набуває

питання

модернізації бібліотеки університету для підвищення її популярності серед
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та наукових працівників.
Протягом наступного року необхідно розробити та затвердити Вченою радою
університету відповідну концепцію, в якій, зокрема, передбачити: створення
у бібліотеці сучасних комфортних умов для навчання та дозвілля;
оформлення середовища бібліотеки тематичними плакатами з метою
естетичного

та

інформаційного

виховання

молоді;

налагодження

у

читальному залі Wi-Fi простору; запровадження штрих-кодових технологій в
обслуговуванні.
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6.5.

Видавнича діяльність

У 2017 р. видавництвом «Олімпійська література» підготовлено до
видання 12 книг, а видано 10 книг:
О. О. Шевченко, М. М. Левон. Анатомія людини в тестових завданнях.
Навчальний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів
спортивного та біологічного профілю;
В. І. Воронова. Психологія спорту. Видання 3-є без змін. Навчальний
посібник для студентів, аспірантів ВНЗ в галузі фізичного виховання;
Е. В. Имас, Ю. П. Мичуда, Е. В. Ярмолюк. Маркетинг в спорте. У
монографії подано аналіз теорії та практики використання маркетингу в
сучасному спорті. Для дослідників у галузі менеджменту і економіки спорту,
викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ фізичного виховання і спорту;
За редакцією Т. Ю. Круцевич. Теорія і методика фізичного виховання.
Т. 1. Видання друге, перероблене та доповнене. Підручник для студентів і
викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.
За редакцією Т. Ю. Круцевич. Теорія і методика фізичного виховання.
Т. 2. Видання друге, перероблене та доповнене;
В. Ю. Сосіна. Гімнастика. Навчальний посібник;
М. І. Ворбйов, Т. Ю. Круцевич, Т. В. Імас. Практика в системі
фізкультурної освіти. 2-ге видання, перероблене та доповнене.;
В. А. Пастухова, Я. В. Зіневич. Анатомія опорно-рухового апарату.
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів;
Е. В. Имас, О. В. Борисова. Профессиональный теннис. Для фахівців
сфери фізичної культури і спорту, викладачів, аспірантів, студентів закладів
вищої освіти з фізичного виховання і спорту.
Надруковано також 10 часописів: 4 номери журналу «Наука в
олимпийском спорте»; 4 номери журналу «Теорія і методика фізичного
виховання і спорту»; 2 номери журналу «Спортивна медицина і фізична
реабілітація».
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Станом на 10 грудня 2017 року у редакційно-видавничому відділі
знаходяться у стадії редагування підручники: В. Г Олешко «Важка атлетика»;
«Спортивна медицина» за редакцією Л. Я.-Г. Шахліної; монографія М. М.
Ібрагімова «Чи потрібна спорту філософія?»; словник «Система спортивной
тренировки. Основные понятия и термины» колектив авторів.
Протягом

року

працівниками

видавництва

було

відредаговано

186 наукових матеріалів учасників конференції, що проходили у НУФВСУ,
та підготовлено сертифікати і програми для цих конференцій. Відредаговано
6 назв програм з навчальних дисциплін.
Відділом реалізації видавництва за 2017 р. реалізовано продукції на
суму 1 387 720,00 грн.
Видавництво виконує всі розпорядження адміністрації університету
щодо випуску книг. Проте актуальним є залучення науково-педагогічного та
наукового складу до видання підручників та навчально-методичних
посібників у видавництві «Олімпійська література».

7.

Міжнародне співробітництво

У 2017 році в НУФВСУ діяло 32 угоди із закладами вищої освіти і
науковими установами із 17 країн світу (Білорусі, Болгарії, Великобританії,
Венесуели, Італії, Казахстану, Китаю, Латвії, Мексики, Молдови, Об’єднаних
Арабських Еміратів, Польщі, Румунії, Туреччини, Хорватії, Узбекистану,
Чорногорії), з яких 4 угоди було підписано у звітному періоді. Університет
активно працював у напрямах інтенсифікації міжнародного академічного
співробітництва. Найбільшого прогресу було досягнуто у відносинах з
польськими, китайськими та латвійськими партнерами.
У 2017 році 38 провідних фахівців університету, 1 докторант та
1 аспірант взяли участь у 26 міжнародних наукових заходах за межами
України (Білорусія, Болгарія, Греція, Данія, Ізраїль, Китай, Латвія, Литва,
Молдова, Польща, Румунія, Сполучені Штати Америки, Швейцарія). 21
науково-педагогічних працівників НУФВСУ перебували у відрядженнях з
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метою науково-методичного забезпечення участі спортсменів та збірних
команд України у міжнародних змаганнях різного рівня.
Університет у 2017 році відвідали такі делегації та офіційні особи:
фахівці ізраїльського клінічно-реабілітаційного центру «Левінштейн» у
складі інженера Даніеля Барака, голови відділення ортопедичної реабілітації
центру «Левінштейн» Хагай Аміра, виконуючої обов’язки керуючої середнім
медичним персоналом центру Орлі Інон, головного фізіотерапевтом центру
Хана Шнайдера, старшого ерготерапевта центру Адас Шефлера;
представники Латвійської академії спортивної педагогіки, м. Рига
(Латвія); Державного

університету фізичного виховання та спорту

Республіки Молдови, м. Кишинів (Молдова); Екологічного університету
м. Бухарест (Румунія); Білоруського державного педагогічного університету
імені Максима Танка, м. Мінськ (Білорусь);
виконуючий

обов’язки

президента

Європейських

Олімпійських

Комітетів Янез Косьянчич;
представник департаменту освіти посольства Китаю в Україні пан Ван
Цзіньго та пан Лю Тай;
Повноважний Міністр (радник-посланник) Посольства Литви в Україні,
пан Гвідас Кєрушаускас;
Перший радник Посольства Угорщини в Україні, пан Андраш Деак;
делегація чеських і словацьких фахівців з безпеки: Віктор Порада –
словацький фахівець з криміналістики та науки про безпеку, засновник
Поліцейської академії в Братиславі, видатний словацький спортсменмарафонець, директор Інституту кримінології, наук з безпеки та вивчення
негативних факторів Вищої школи фінансів та управління, професор, доктор
юридичних наук; Степан Кована – представник управління пожежної безпеки
південної Богемії (Чеська Республіка), полковник, кандидат наук; Катерина
Гренова – співробітниця університету Павла Йозефа Шафаріка в Кошице
(Словаччина), кандидат наук;
експерт Джорджтаунського Університету США – Мартін Конвей;
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Посол Ізраїлю в Україні – Еліав Бєлоцерковскі;
Генеральний

секретар

Національного

олімпійського

комітету

Азербайджану, президент Олімпійської академії Азербайджану – Абієв
Агаджан гулам Огли;
президент Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і
спорту – Кайрат Кайрулинович Закир’янов;
професор Девід Стаббс (Велика Британія) голова комісії зі сталого
розвитку Оргкомітету «Лондон-2012», професор Університету Східного
Лондону, доповідь за відеоконференц-зв’язком;
професор Манолакі В. Г. (Молдова) ректор Державного університету
фізичного виховання і спору Республіки Молдова;
Гуслістова І. Й (Білорусь) президент Олімпійської академії Республіки
Білорусь, декан спортивно-педадогічного факультету масових видів спорту
Білоруського державного університету фізичної культури.
У рамках міжнародного партнерства університет бере участь у
програмах ЄС «Горизонт 2020», «Еразмус+»

з академічної мобільності

співробітників та викладачів, співпрацює з Європейською мережею
оздоровчої рухової активності Всесвітньої організації охорони здоров’я. У
червні 2017 року в НУФВСУ відбувся 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 закладів вищої освіти;
правила участі у програмах для закладів вищої освіти; можливості пошуку
партнерів у країнах – членах програми Еразмус+.
У 2017 році університет уперше серед профільних закладів вищої
освіти отримав грант ЮНЕСКО для реалізації проекту «Соціальна інклюзія
та інтеграція осіб з інвалідністю засобами фізичного виховання, рухової
активності та спорту», який підготовлено у співпраці з Міністерством молоді
та спорту України.
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У 2017 році у рамках підписаної Міжінституційної

угоди з

Латвійською академією спортивної педагогіки на 2015-2017 роки, яка
передбачає

участь

студентів,

науково-педагогічних

працівників

і

співробітників НУФВСУ у програмах академічної мобільності Еразмус+ за
рахунок коштів, що надаються ЄС, три викладачі НУФВСУ вже пройшли
стажування у Латвійській академії спортивної педагогіки (м. Рига) у травні
цього року. У другому семестрі 2016/2017 навчального року за програмою
академічної мобільності чотири здобувача ступеня магістра першого курсу
пройшли навчання та успішно захистили практику у Латвійській академії
спортивної педагогіки за рахунок грантів ЄС. Четверо науково-педагогічних
працівників Латвійської академії спортивної педагогіки пройшли стажування
в університеті за рахунок грантів ЄС.
Протягом 2017 року у рамках академічної мобільності 4 іноземці
перебували в НУФВСУ з метою підвищення кваліфікації і проходження
наукового стажування на базі університету.
У 2016/2017 навчальному році на підготовчому відділенні університету
навчалося 35 іноземців, з яких 15 вступило до НУФВСУ для здобуття вищої
освіти. Станом на 10 грудня 2017 року на підготовчому відділенні для
іноземців та осіб без громадянства навчається 35 осіб з таких країн: Алжир –
2, Китай – 8, Йорданія – 7 , Марокко – 5 , Ірак – 4, Іран –5, Туркменістан – 1,
Еквадор – 2, Перу - 1. Іноземні слухачі детально ознайомлені з історією
університету, його науковими та спортивними досягненнями, структурою та
напрямами підготовки фахівців 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 основні права, свободи та обов'язки іноземних
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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; Національної опери України; виставки-музею досягнень братів
Кличків.

8.

Фінансове,

матеріально-технічне

та

адміністративно-

господарське забезпечення діяльності університету
8.1. Фінансування та витрати університету у 2016 році за загальним
та спеціальним фондом державного бюджету.
У 2017 році фінансування університету здійснюється за наступними
бюджетними програмами:
2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ та
ІV рівня акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» (Освіта);
2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами та державним
замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних
програм і проектів вищими навчальними закладами

та науковими

установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка об’єктів, що
становлять національне надбання» (Наука);
2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам)
вищих навчальних закладів» (Стипендія).
Для створення сприятливих та належних умов навчального процесу
та ведення господарської діяльності Університет постійно підтримує в
належному санітарно-технічному стані будівлі навчальних корпусів і
гуртожитків, модернізує та збільшує комп’ютерну мережу, поповнює
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матеріально-технічну

базу,

здійснює

в

повному

обсязі

оплату

комунальних послуг та інших господарських потреб.
Для забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель
Університет

застосовує

виключно

електронну

систему

закупівель

«Прозорро», що забезпечує добросовісну конкуренцію серед учасників,
максимальну економію та ефективність, об’єктивну та неупереджену ціну,
а також запобігання корупційним діям і зловживанням.
Загальний
програмою

обсяг

фінансування

Університету

за

бюджетною

Освіта у 2017 році відповідно до кошторису доходів та

видатків зі внесеними змінами складає 176 мільйонів 352 тисячі грн., в
тому числі фінансування із загального фонду – 106 мільйонів 246 тисяч
грн. (що на 89 відсотків більше ніж у 2016 році) та із спеціального фонду –
70 мільйонів 106 тисяч грн. (що на 38 відсотків більше ніж у 2016 році).
У 2017 році кошти за бюджетною програмою Освіта по загальному
фонду було розподілено таким чином:
 заробітна плата з нарахуванням – 52 мільйони 905 тисяч грн. (що на
49 відсотків більше ніж у 2016 році);
 комунальні платежі – 6 мільйонів 642 тисячі гривень;
 стипендії аспірантам – 2 мільйони 749 тисяч гривень;
 виплати дітям-сиротам: компенсація на харчування – 818 тис. грн.,
компенсація на придбання одягу – 15,5 тис. грн.;
 придбання малоцінних предметів – 1 мільйон 163 тисячі гривень;
 придбання

обладнання

довгострокового

користування

–

39

мільйонів 500 тисяч гривень.
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 питання щодо покриття
фінансування, якого не вистачає, шляхом надання платних послуг та
надходжень до спеціального фонду.
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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.
Під час надання платних послуг університет керується «Порядком
надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними
закладами», затвердженим спільним наказом Міністерства освіти і науки
України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від
23 липня 2010 року № 736/902/758.
За 2017 рік доходи спеціального фонду університету за бюджетною
програмою Освіта склали 62 мільйони 800 тисяч гривень (що на 15
мільйонів 800 тисяч гривень більше, ніж у попередньому 2016 році) в
тому числі від оплати за навчання та освітні послуги - 35 мільйонів 500
тисяч гривень, від додаткової (господарської) діяльності - 25 мільйонів
500 тисяч гривень, від плати за оренду приміщень університету
1 мільйон 800 тисяч гривень.
Витрати за кодами економічної класифікації у 2017 році склали:
 заробітна плата з нарахуваннями – 34 мільйони 192 тисячі
гривень;
 комунальні платежі – 6 мільйонів 703 тисячі гривень;
 придбання обладнання, інвентарю та матеріалів – 13 мільйонів
610 тисяч гривень, в тому числі: придбано комп’ютерної техніки
та оргтехніки на загальну суму 2 мільйони 390 тисяч гривень та
меблів на загальну суму 2 мільйони 233 тисячі гривень;
 витрати на відрядження співробітників і студентів – 615 тисяч
гривень;
 сплата податків – 3 мільйони 591 тисяча гривень;
 сплата стороннім організаціям за надання послуг – 3 мільйони
485 тисяч гривень.
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 капітальний ремонт адміністративних і навчальних корпусів та
гуртожитків – 6 мільйонів 802 тисячі гривень.
Одним з джерел фінансування за рахунок коштів державного бюджету
є виконання науково-дослідних робіт. Фінансування цих робіт здійснюється в
обсязі, який відповідає кількості виграних за конкурсом наукових робіт за
бюджетною програмою Наука.
У 2017 році було заплановано і профінансовано за цією програмою з
державного бюджету кошти в сумі 5 мільйонів 233 тисячі гривень.
Зазначені кошти було спрямовано на такі статті витрат:
 заробітна плата з нарахуваннями – 5 мільйонів 17 тисяч гривень;
 комунальні платежі – 166 тисяч гривень;
 витрати на відрядження – 30 тисяч гривень;
 придбання

малоцінних

предметів

(канцелярські

товари,

господарські товари тощо) та сплата стороннім організаціям за
виконання роботи (надані послуги) – 317 тисяч гривень.
У 2017 році забезпечено виконання кошторису по доходах і
видатках, та станом на кінець року відсутня заборгованість з виплат
стипендії, заробітної плати та оплати комунальних послуг. Окрім того,
винайдено додаткові фінансові ресурси для виплати премії до новорічних
свят.
8.2. Діяльність центру спортивної медицини та відновлювальної
медицини
Центр

спортивної

травматології

та

відновлювальної

медицини

НУВФСУ забезпечує надання консультативних, діагностичних, лікувальних
та реабілітаційних послуг для пацієнтів з порушеннями опорно-рухового
апарату,

отриманих

не

лише

внаслідок

спортивно-травматичних

пошкоджень, а й тих, що виникли з побутових причин, залежних від віку
тощо. У 2017 році Центр значно посилив свої позиції на ринку медичних
послуг України у порівнянні з минулими роками. Зокрема, динаміка кількості
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виконаних у Центрі операцій виглядає наступним чином: 2012 р. – 272;
2013 р. – 227; 2014 р. – 337; 2015 р. – 305; 2016 р. – 376; 2017 р. – 538 (станом
на 26.11.2017 р.).
Відзначене посилення ефективності медичної діяльності Центру має
під собою вагоме підґрунтя.
По-перше, це пов’язане зі збільшенням у штаті Центру кількості
досвідчених, кращих у своїй справі фахівців. З 2017 року у Центрі працює
вже 6 лікарів ортопедів-травматологів, три з яких мають вищу кваліфікаційну
категорію, а двоє – заслужені лікарі України. У Центрі також працюють
лікар-анестезіолог

вищої

категорії,

висококваліфіковані

фахівці

з

лабораторної клінічної діагностики, фізичної реабілітації, фізіотерапії,
масажу, психології тощо.
По-друге, закуплено та запроваджено у медичну практику велику
кількість

найсучаснішого

медичного

обладнання

для

проведення

оперативних втручань, здійснення післяопераційного догляду, забезпечення
належного рівня фізіотерапії та фізичної реабілітації (обладнання та
інструментарій для артроскопії, рентген-апарат для операційної, апарати
штучної вентиляції легень, стимулятори нервові, системи автоматичні
інфузійні, прилади для механотерапії колінного, ліктьового та інших суглобів
тощо).
Центр володіє потужними ресурсами для здійснення усього широкого
спектру послуг, необхідних для лікування та відновлення функцій опорнорухового апарату, що робить його одним з найкращих не лише в Україні, а й
конкурентоспроможним для пацієнтів з інших країн.

9.

Діяльність Івано-Франківського коледжу фізичного виховання
Національного університету фізичного виховання і спорту
України

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» та освітнього ступеня «бакалавр» у Івано-Франківському коледжі
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фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і
спорту України у 2017 році здійснювалася відповідно до основних
законодавчих та нормативних актів та положень.
У Коледжі завершується перехід на спеціальність 017 «Фізична
культура і спорт» відповідно до акту узгодження переліку спеціальностей.
Навчальні плани приведені у відповідність до вимог Закону України «Про
вищу освіту».
Як показали результати атестації випускників у 2017 році якість
підготовки фахівців відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг.
Абсолютна успішність за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший
спеціаліст» та освітнім ступенем «бакалавр» склала 100%, а якість
підготовки – відповідно 58% та 65%. За освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст» диплом з відзнакою отримали 13 випускників, що
становить 7,55% від загальної кількості випускників денної форми навчання.
За освітнім ступенем «бакалавр» денної форми навчання захищено на
«відмінно» 3 дипломних роботи. Відповідно троє випускників отримали
диплом з відзнакою (5,88% від кількості випускників).
Освітній процес у Коледжі в 2017 році забезпечували 124 педагогічні
працівники. З них: кандидатів наук – 17 (у тому числі доцентів – 4);
викладачів-методистів – 41. У 2017 році курси підвищення кваліфікації
пройшли 100% від запланованої кількості викладачів.
У 2017 році на базі Коледжу було проведено засідання викладачів
дисципліни «Основ правознавства» вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації Івано-Франківської області, а також фінал олімпіади з хімії серед
студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації ІваноФранківської області, де студент Коледжу Данилишин С. І. зайняв 5-те місце
серед тридцяти навчальних закладів.
Виховна робота в коледжі спрямована на формування гармонійно
розвиненої особистості майбутнього фахівця сфери фізичної культури і
спорту.
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Для підвищення ефективності виховної роботи був розроблений і
затверджений план виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік, у якому
передбачено проведення щотижневих засідань методичного об’єднання
керівників навчальних груп, проведення курсових годин спілкування та
інших заходів.
У Коледжі працює орган студентського самоврядування, створено
волонтерський загін «Промінь надії», налагоджена співпраця із службою
«Карітас», геріатричним пансіонатом та притулком для неповнолітніх.
Протягом 2017 року норматив майстра спорту України виконало десять
студентів коледжу.
Станом на 1 грудня 2017 року у Коледжі навчаються:
 майстер спорту України міжнародного класу – 1;
 майстрів спорту України – 16;
 кандидатів у майстри спорту – 17;
 спортсменів першого розряду – 21;
 призерів чемпіонату світу – 7;
 призерів чемпіонатів Європи – 3.
У чемпіонатах України беруть участь команди Коледжу з футзалу
(перша ліга) та баскетболу (юнацька ліга). У чемпіонатах області – з
баскетболу, волейболу, настільного тенісу, легкої атлетики, боротьби, боксу,
важкої атлетики, плавання, лижного спорту.
У 2017 році здійснювались роботи, спрямовані на зміцнення
матеріально-технічної бази, а саме:
 у навчальному корпусі:
 завершено реконструкцію підсобних приміщень актової зали;
 проведено часткову заміну шиферного покриття гімнастичного та
актової зали;
 у легкоатлетичному манежі:
 замінено віконні блоки у повному обсязі основного спортивного
ядра;
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 завершено роботи з облаштування трибун для глядачів у повному
обсязі основного спортивного ядра;
 виконано

утеплення

фасаду

будівлі

з

боку

спортивних

майданчиків;
 завершено роботи з облаштування санітарного вузла залу важкої
атлетики (роздягальня, душові, трубопроводи опалення та
водопостачання, вентиляція, оздоблювальні роботи);
 проведено додатковий монтаж світильників для освітлення
основного спортивного ядра;
 у плавальному басейні:
 замінено віконні блоки у роздягальнях;
 придбано пилосос-робот для очистки ванни басейну;
 у гуртожитку:
 замінено віконні блоки у житлових блоках 9–Г, 9–В;
 облаштовано душові приміщення у житлових блоках 5–А, 6–А,
6–Б, 8–Б, 9–Г;
 замінено 8 дверних блоків;
 виконано ремонт приміщень загального користування у кількості
55 штук у чотирнадцяти житлових блоках;
 благоустрій території:
 облаштування покриття території Коледжу бруківкою;
 облаштування автобусної зупинки біля Коледжу;
 монтаж частини металевої огорожі біля плавального басейну та
актової зали;
 виготовлено трибуни для глядачів та проведено їх монтаж біля
відкритих майданчиків.

76

Пріоритетні напрями роботи на 2018 рік

10.

Підсумовуючи

зроблене,

слід

підкреслити,

що

наш

колектив

демонструє позитивну динаміку розвитку за всіма напрямами діяльності й
має значні потенційні можливості для подальшого поступу вперед.
Пріоритети наступного року:
1. Здійснення підготовки до підтвердження статусу національного
університету, яке ми повинні проходити відповідно до згаданої постанови
Уряду у 2019 році; є чіткі критерії і нам треба добитися їх максимально
успішного виконання.
2. Початок реалізації затвердженого Вченою радою університету
28 грудня 2017 року Стратегічного плану розвитку університету на 2018 –
2026 роки; він має знайти відображення у відповідних планах нашої роботи
від університету загалом до кожного структурного підрозділу зокрема.
3. Проведення активної профорієнтаційної роботи і як наслідок –
забезпечення зростання не менше як на 5 відсотків цьогорічних показників
щодо зарахування здобувачів вищої освіти; посилення тенденції до зростання
кількості «контрактників».
4.

Проходження

акредитації

спеціальності

«Фізична

терапія,

ерготерапія» для освітнього ступеня магістра та спеціальності «Туризм» для
освітнього ступеня бакалавра, а також ліцензування цієї спеціальності для
освітнього ступеня магістра.
5. 2018 рік має стати в університеті роком наукометричних баз Scopus
та Web of Science; іншого шляху нема як суттєво збільшити кількість
публікацій наших працівників у журналах, що входять до цих баз, а також
треба щоб однин наш журнал увійшов до однієї з цих баз; окрім цього
зберігає актуальність теза про те, що «наша наука повинна навчитись
заробляти».
6. Диверсифікація та збільшення обсягу платних послуг університету;
початок роботи Інституту краси і здоров’я;

привабливою також є ідея

запровадження в університеті інноваційного виду комплексних послуг з
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діагностики стану здоров’я, розробки програм оздоровчих, профілактичних,
реабілітаційних та лікувальних заходів, забезпечення їх реалізації в умовах
центру спортивної травматології та відновлювальної медицини, науководослідного інституту, навчально-оздоровчого комплексу «Олімпійський
стиль», кафедр та інших структурних підрозділів.
7. Подання заявки на проведення на базі університету у 2020 році
освітнього Форуму Міжнародної федерації університетського спорту як
глобальної платформи для обговорення проблем та шляхів розвитку
студентського спорту.
8. Активізація роботи з відкриття на базі університету Музею
спортивної слави з використанням сучасних технологій та експозицій;
покращення матеріально-технічної бази університету, продовження ремонту
приміщень та реалізації заходів з їх енергозбереження, придбання сучасного
навчального, наукового та спортивного обладнання.

Ректор Національного університету
фізичного виховання і спорту України

28 грудня 2017 року

Є. В. Імас

