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Вступ
Національний університет фізичного виховання і спорту України, який у
вересні 2015 року відзначив своє 85-річчя, діє відповідно до чинного
законодавства України і, зокрема, Закону «Про вищу освіту», нормативних
документів Міністерства освіти і науки України та статуту НУФВСУ.
25 грудня 2015 року на конференції трудового колективу Національного
університету фізичного виховання і спорту України було заслухано й
обговорено звіт ректора НУФВСУ Імаса Є.В. щодо виконання умов контракту з
Міністерством

освіти

і

науки

України,

виконання

положень

статуту

університету, показників ефективності використання державного майна,
навчально-методичної, науково-дослідної і спортивної роботи, міжнародного
співробітництва, підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та
докторантуру, видання навчально-методичної, наукової та іншої літератури,
фінансової і господарської діяльності та дотримання законодавства у сфері
діяльності вищого навчального закладу.
На тій самій конференції трудового колективу 25 грудня 2015 року
університету було обговорено і затверджено нову редакцію статуту НУФВСУ.
Нині (за станом на кінець грудня 2015 р.) у структуру НУФВСУ входять:
4 факультети (тренерський; спорту та менеджменту; здоров’я, фізичного
виховання та туризму; заочного навчання), 21 кафедра, два центри (підвищення
кваліфікації та післядипломної освіти; спортивної травматології), науководослідний інститут, навчально-оздоровчий комплекс «Олімпійський стиль»,
спортивний комплекс «Олімп» (з басейном), навчальна вело-лижна база (у
Голосіївському лісопарку Києва), навчальна веслова база (на одній із заток
Дніпра в Оболонському районі Києва), бібліотека, видавництво «Олімпійська
література», кілька відділів (навчально-методичний; кадрів; аспірантури і
докторантури;

міжнародних

зв’язків

тощо),

бухгалтерія,

канцелярія,

приймальна комісія, низка адміністративних, технічних, господарських служб
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та інших підрозділів. До складу комплексу Національного університету
фізичного виховання і спорту України також входить Івано-Франківський
коледж фізичного виховання.
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І. Навчальна та навчально-методична робота
У 2015 році в університеті здійснювалася підготовка фахівців галузей
знань 0102 – «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини», 1401 – «Сфера
обслуговування» та 0202 – «Мистецтво».
За освітнім ступенем «Бакалавр» підготовка проводилася за напрямами
підготовки 6.010201 – «Фізичне виховання»; 6.010202 – «Спорт»; 6.010203 –
«Здоров’я людини», 6.140103 – «Туризм», 6.020202 –

«Хореографія». За

освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» в університеті готували фахівців
за трьома спеціальностями для осіб, які здобувають другу вищу освіту,
7.01020201 – «Спорт (за видами)», 7.01020302 – «Фізична реабілітація»,
7.01020303 – «Фітнес та рекреація». За освітнім ступенем «Магістр» – за
чотирма спеціальностями: 8.01020101 – «Фізичне виховання», 8.01020201 –
«Спорт (за видами)», 8.01020302 – «Фізична реабілітація», 8.01020303 –
«Фітнес та рекреація».
З огляду на прийняття Закону України «Про вищу освіту», а саме
відповідно до статті 10 цього закону, наказу Міністерства освіти і науки
України від 26.01.2015 р. № 47 та листа Міністерства освіти і науки України від
13.03.2015 р. № 1/9-126 вченою радою університету було затверджено нову
форму навчального плану та відповідно до неї розроблено навчальні плани для
всіх напрямів підготовки та спеціальностей.
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 – 10-15, магістра –10-12.
Суттєві зміни сталися і при формуванні навчального навантаження
науково-педагогічних працівників. Відповідно до статті 56 Закону України
«Про вищу освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 13.03.2015 р.
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№ 1/9-126 вченою радою університету було затверджено норми робочого часу
науково-педагогічних працівників, та встановлено з 2015-2016 навчального
року максимальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного
працівника в обсязі 600 годин на навчальний рік.
У зв’язку із закінченням 30 червня 2016 року дії акредитації
спеціальностей 8.01020101 – «Фізичне виховання», 8.01020201 – «Спорт (за
видами)» було підготовлено відповідні акредитаційні справи, які у листопадігрудні 2015 року успішно пройшли експертизу та передані для розгляду до
Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.
За станом на 1 грудня 2015 року в університеті навчалося 3067 студентів,
із них за денною формою – 2128 осіб, за заочною – 939 осіб. Зокрема, за
державним замовленням – 1459 студентів, а за кошти фізичних і юридичних
осіб – 1608 студентів, у т.ч. 67 – на денній формі і 17 на заочній формі –
іноземні громадяни, а 409 осіб здобувають другу вищу освіту. На підготовчому
відділенні готуються до вступу у вищі навчальні заклади України 9 іноземних
громадян.
Протягом 2015 року було відраховано 210 студенів, зокрема 122 осіб, які
навчались на денній формі навчання, 88 – на заочній. При цьому, якщо у
студентів денної форми навчання основними причинами відрахування були за
невиконання навчального плану (40,2 %); за власним бажанням залишити
навчання (18,0 %), переведення на заочну форму навчання через матеріальні
проблеми (34,4 %), то у студентів заочної форми навчання 76 % – за
нез’явлення на сесію та 20,5 % – за власним бажанням.
Протягом 2015 року було зараховано з окупованої території Автономної
Республіки Крим та району проведення антитерористичної операції (Донецької
та Луганської областей України) 19 осіб, в т.ч. на денну форму навчання – 8
осіб (6 осіб – на місця за державним замовленням і 2 особи – за кошти фізичних
і юридичних осіб) та 11 – на заочну (всі – за кошти фізичних і юридичних осіб).
Переведено з інших вишів 9 осіб (3 особи – на місця за державним замовленням
і 6 осіб – за кошти фізичних і юридичних осіб). Поновлено на вільні бюджетні
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місця 5 осіб, за кошти фізичних і юридичних осіб – 10 осіб. Крім того, на
другий та третій курси навчання на денній і заочній формах у 2015 році було
прийнято 90 осіб.
Вступна кампанія 2015 року здійснювалася відповідно до «Умов
зарахування до вищих навчальних закладів України» (які затверджено
Міністерством освіти і науки України), Правил прийому до НУФВСУ та інших
нормативно-правових документів.
Декани факультетів та завідувачі випускаючих кафедр з метою залучення
на навчання талановитої молоді протягом року проводили профорієнтаційну
роботу з вітчизняними та іноземними абітурієнтами. Для координації
зазначеної роботи в університеті було утворено спеціальну комісію; випущено
та поширено рекламну продукцію, зокрема – буклети випускаючих кафедр. З
ініціативи науково-педагогічних працівників університету під час проведення
всеукраїнських спортивних змагань проводилася роз’яснювальна робота щодо
особливостей вступу до НУФВСУ та навчання в університеті.
29 січня та 15 травня 2015 року в НУФВСУ було проведено «Дні
відкритих дверей», мета яких – залучити абітурієнтів, відповісти на всі їх
запитання відносно умов вступу, напрямів навчання тощо. Відвідали ці заходи
більш як 260 абітурієнтів та їхні батьки.
Від абітурієнтів для навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» у 2015
році було подано 1792 заяв на денну форму навчання (конкурс – 7,1 на одне
місце), а на заочну – 217 (конкурс – 4,8 на одне місце). Конкурс до НУФВСУ на
бакалаврські програми за окремими напрямами підготовки був таким: фізичне
виховання – 12,8 денна форма і 6,0 заочна; спорт – відповідно, 3,5 та 3,1;
здоров’я людини – відповідно, 11,5 і 14,2; туризм – 77,7 (денна форма);
хореографія – 1,0 (денна форма навчання). Загалом, порівняно з 2014 роком, на
26,4 % збільшилася кількість заяв, поданих до університету для навчання за
освітнім ступенем «Бакалавр», а конкурс збільшився на 25% (у т.ч. у зв’язку зі
скороченням бюджетних місць на денній формі на 9,3% і на заочній – на
4,25%).
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 9 червня
2015 року № 728 НУФВСУ отримав державне замовлення на підготовку
бакалаврів:
• фізичне виховання – 25 осіб денної та 5 осіб заочної форм навчання;
• спорт – 172 осіб денної та 35 заочної форм навчання;
• здоров’я людини – 50 осіб денної та 10 осіб заочної форми навчання;
• туризм – 3 особи (денна форма навчання);
• хореографія – 3 особи (денна форма навчання).
Зазначене державне замовлення виконано в повному обсязі.
За підсумками вступних випробувань для навчання за освітнім ступенем
«Бакалавр» у 2015 році

зараховано до університету 665 осіб, зокрема, за

денною формою – 550 (253 – на місця державного замовлення; 297 – за кошти
фізичних та юридичних осіб), а за заочною – 115 (відповідно, 45 та 70 осіб).
На конкурсній основі на вакантні місця державного замовлення було
зараховано на ІІ та ІІІ роки навчання 20 молодших спеціалістів, а за контрактом
у межах ліцензійного обсягу – 36 на денну форму навчання та 34 особи на
заочну форму. Крім цього, на бакалаврські програми у 2015 році до НУФВСУ
зараховано 16 іноземних громадян, на магістерські – 10 осіб.
На освітній ступінь «Спеціаліст» до НУФВСУ у 2015 році зараховано 246
осіб для здобуття другої вищої освіти, серед яких: 86 – спорт (за видами)
(35,0%); 124 – фізична реабілітація (50,4%) та 36 – фітнес та рекреація (14,6%).
У 2015 році кількість заяв від вступників на освітній ступінь «Магістр» на
денну форму навчання становила 354 (загальний конкурс – 2,9 на одне місце), а
на заочну форму – 45 (5,0 на одне місце). З інших вищих навчальних закладів
було подано 17 заяв на денну і 29 – на заочну форму навчання. Конкурс на
окремі спеціальності становив: фізичне виховання – 3,0 на денну форму і 29 на
заочну; спорт (за видами) – 2,8 на денну форму і 15,6 – на заочну; фізична
реабілітація – відповідно, 2,5 та 9,6; фітнес та рекреація – 4,0 (на денну форму
навчання).
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Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 9 червня 2015
року № 728 для НУФВСУ було визначено таке державне замовлення на
підготовку магістрів:
• фізичне виховання – 15 осіб денної та 1 особа заочної форм навчання;
• спорт – 70 осіб денної та 5 заочної форм навчання;
• фізична реабілітація – 20 та 3 особи відповідно;
• фітнес та рекреація – 16 особи на денну форму навчання.
Зазначене державне замовлення виконано у повному обсязі.
У 2015 році на магістерські програми було зараховано до університету
350 студентів, серед яких 219 – на денну (121 – державне замовлення; 98 –
контракт ), а 131 – на заочну форму навчання (відповідно, 9 осіб та 122 особи).
Під час вступної кампанії у 2015 році було вжито необхідних заходів для
забезпечення відкритості та гласності роботи приймальної комісії НУФВСУ.
Зокрема, налагоджено чітку роботу з Єдиною державною електронною базою
освіти (ЄДЕБО). Крім того, вся необхідна інформація про вступ до університету
своєчасно оприлюднювалася на веб-сайті НУФВСУ.
В університеті працює науково-методична рада, яка координує діяльність,
спрямовану на поліпшення якості підготовки фахівців та підвищення рівня
забезпечення навчально-методичними матеріалами навчальних дисциплін на
кафедрах. З цією метою науково-методична рада університету на початку
кожного навчального року розглядає питання, які стосуються перевірки
наявності навчально-методичних матеріалів та їх відповідності існуючим
вимогам. Результати перевірки аналізуються і за результатами аналізу
кафедрам надаються конкретні рекомендації щодо розробки та оновлення
навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.
З метою запровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних
та інформаційно-комунікаційних технологій в університеті використовуються
115 комп'ютерів – у шести комп'ютерних класах та бібліотеці, а також
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функціонує комп'ютеризований спортивно-тренажерний комплекс, оснащений
30 комп'ютерами.
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: 1) поточний контроль як оцінка навчальних
досягнень студентів за всіма видами аудиторної роботи; 2) змістовий
модульний контроль; 3) проміжний контроль, формою якого є атестація;

4)

підсумковий модульний (семестровий) контроль.
З метою підвищення рівня фахової підготовки студентів у 2015 році було
здійснено державну атестацію (інтегрований іспит), у ході якої виявлено певні
недоліки, які стали предметом обговорення на засіданні вченої ради
університету.
На базі університету 18-20 березня 2015 року в університеті було
проведено ІІ етап всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Фітнес і рекреація», в роботі якої взяли більш як 30 студентів НУФВСУ та
13 інших вищих навчальних закладів України.
Про успішну навчальну та навчально-методичну роботу в університеті
свідчать високі результати, продемонстровані студентами на ІІ етапі
всеукраїнських студентських олімпіад з чотирьох спеціальностей галузі знань
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»: зі спеціальностей «Фізичне
виховання» – перше місце ; «Спорт (за видами)» – перше і третє місця;
«Фізична реабілітація» – друге місце; «Фітнес та рекреація» – перше та друге
місця. Це найкращі показники серед усіх вищих навчальних закладів, студенти
яких брали участь у зазначених олімпіадах у 2015 році.
Університет у 2015 році закінчили 667 студентів, серед яких 302
бакалаври денної форми та 136 – заочної, а також відповідно, 233 та 33
магістри. Диплом з відзнакою отримали 14 (4,6 %) бакалаврів денної форми та
1 бакалавр (0,72 %) заочної форми навчання, а серед магістрів – відповідно, 26
(12,6 %) та 3 (3,8 %).
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За державним замовленням у 2015 році випущено 322 бакалавра (281 –
денної та 41 – заочної форми навчання) та 124 магістра (відповідно, 118 та 6).
За освітнім ступенем «Спеціаліст» підготовлено за кошти фізичних і
юридичних осіб 172 фахівці галузі знань з фізичного виховання, спорту і
здоров’я людини шляхом їх перепідготовки на базі непрофільної вищої освіти.
Тематика випускних робіт була актуальною, мала експериментальний
характер, відповідала напрямам наукових досліджень випускних кафедр.
Роботи свідчать про достатній, часто високий професійний рівень, мають
інноваційне спрямування, їх виконано і захищено із застосуванням засобів
сучасних інформаційних технологій та прикладних комп'ютерних програм.
У центрі підвищення кваліфікації та перепідготовки університету у 2015
році підвищили свою кваліфікацію 612 працівників галузі фізичної культури і
спорту.
Бібліотека Національного університету фізичного виховання і спорту
України у 2015 році працювала над реалізацією таких основних завдань, як
інформаційна підтримка розвитку системи якості

підготовки спеціалістів,

забезпечення навчального і наукового процесів університету традиційними і
електронними ресурсами. Бібліотека докладала зусиль до змін у системі
інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів, формування фонду,
запровадження новітніх технологій, виховання інформаційної культури у
користувачів та підвищення комфортності доступу до інформації незалежно від
її форми.
З метою фахового та обґрунтованого відбору необхідних для навчальнонаукового процесу видань як на традиційних, так і на електронних носіях, було
розроблено і затверджено положення про тематико-типологічний план
комплектування фондів бібліотеки.
Одним з джерел поповнення фонду фаховою літературою є видавництво
«Олімпійська література», яке постійно передає в бібліотеку обов'язкові
примірники книг та періодичні фахові видання ВАК України, а саме – журнали
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«Наука в олимпийском спорте», «Теорія і методика фізичного виховання» та
«Спортивна медицина».
Загалом у фонд бібліотеки університету за 2015 рік надійшло 1215
документів навчально-наукового змісту. Нині бібліотечний фонд складає
близько 250 тисяч одиниць документів з різних галузей знань.
Зростаючий попит на електронний тип навчально-наукових документів
спрямував зусилля бібліотеки на формування фонду якісних електронних
ресурсів. Проводилася постійна робота зі створення повнотекстової бази даних
(ПБД), архів якої налічує вже 5551 документи. Постійно продовжується робота
над електронним каталогом, за звітний рік його база поповнилася на 5293
записи. Формується медіатека – шляхом придбання та накопичення книг на
електронних

носіях

інформації,

перспективою

якої

стане

створення

мультимедійної бібліотеки.
Розпочато роботу над новим інформаційним ресурсом – електронним
архівом бібліотеки, що має стати основою для подальшого переходу до
створення університетського репозитарію – електронного архіву, який
дозволить інтегрувати науково-інформаційні ресурси університету у всесвітній
науково-освітній простір.
Одна з базових функцій бібліотеки – обслуговування користувачів.
Головна мета – задоволення потреб користувачів шляхом надання бібліотечних
послуг. Бібліотека університету активно надає студентам бібліотечноінформаційні

послуги,

які

реалізуються

оперативним

інформаційним

обслуговуванням на пунктах книговидачі, наданням довідково-бібліографічних
довідок та консультацій, віртуальних інформаційних довідок, доступу до
інформаційних ресурсів.
Обслуговування

користувачів

бібліотеки

проводилось

у

таких

структурних підрозділах її відділу обслуговування: абонемент, читальний зал,
зал дисертацій та авторефератів, зал іноземної літератури, зал доступу до
електронних інформаційних ресурсів «Електронна бібліотека».
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В 2015 році у бібліотеці зареєстровано 46290 відвідувань (студенти,
магістранти, аспіранти, викладачі і співробітники університету). Було видано
користувачам 130473 одиниць документів.
Протягом навчального року відбувалася інтеграція електронних ресурсів
бібліотеки у навчально-науковий процес. Проводилися заходи з інформування
студентів та співробітників: своєчасно викладалася інформація на сайті на
сторінках бібліотеки в соціальних мережах, проводилися практичні заняття,
надавалися індивідуальні консультації щодо використання електронних
ресурсів тощо. Інформаційний центр «Електронна бібліотека» забезпечував
інформаційні потреби користувачів, що реалізовувалося через надання доступу
до

власної

інформаційної

системи

(УФД/Бібліотека),

повних

текстів

документів, наявних у локальній мережі, зовнішніх інформаційних систем
відкритого доступу (он-лайнові бази даних EBSCOhost), глобальної системи
Internet у науково-дослідницьких цілях та роботі у текстових редакторах. З
метою поліпшення якості науково-дослідної роботи студентів, на базі
інформаційного центру було проведено поглиблений курс для магістрантів з
оволодіння практичними навичками роботи у програмі «УФД/Бібліотека».
Загалом за 2015 рік інформаційним центром було надано користувачам
16437 послуг. Традиційно особлива увага приділялась студентам 1 курсу. Для
першокурсників усіх факультетів був проведений теоретично-практичний курс
з ознайомлення із структурними підрозділами бібліотеки та основами роботи з
традиційним та електронним каталогами.
Інтереси
університету

бібліотеки
в

завжди

підготовці

були

співзвучними

висококваліфікованих

та

з

пріоритетами

багатосторонньо

розвинених майбутніх спеціалістів галузі фізичної культури та спорту. З цією
метою на кафедрі історії та теорії олімпійського спорту було створений
додатковий сектор бібліотеки – «Олімпійська освіта». У відкритому доступі
представлено близько двохсот рідкісних видань з фізичної культури і спорту,
спортивна періодика та спортивні бюлетені різних років, збірка видань
видавництва «Олімпійська література», іноземна література із зазначеної
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тематики тощо. Книжкову експозицію доповнено предметами з олімпійського
музею університету та з приватних збірок викладачів кафедри.
ІІ. Науково-дослідна робота
Науково-дослідна робота університету здійснювалась

відповідно до

Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 роки,
який було затверджено наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту
України від 20 грудня 2010 року № 4525 та за пріоритетними напрямами, які
було затверджено наказом Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту
України від 7 червня 2011 року № 535 «Про затвердження пріоритетних
тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ».
Протягом 2015 року в університеті виконувались 24 теми: відповідно до
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту
на 2011-2015 роки – 22 теми та 2 – ініціативні теми.
Згідно із тематичним планом науково-дослідних робіт, що фінансуються
за рахунок коштів державного бюджету через МОН України у 2015 році, в
університеті виконувалися:
3 фундаментальні теми – «Теоретико-методологічні основи розвитку
неолімпійського спорту» (керівник – д.е.н., професор Є.В. Імас); «Олімпійська
освіта в системі навчально-виховного процесу підростаючого покоління»
(керівник – д.пед.н., професор Булатова М.М.); «Історичні, теоретикометодологічні засади формування рекреаційної діяльності різних груп
населення» (керівник д.фіз.вих., професор Круцевич Т.Ю.);
5 прикладних тем – «Система олімпійської підготовки спортсменів на
етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей» (керіник – д.пед.н.,
професор Платонов В.М.), «Технологія відбору та орієнтації спортсменівпочатківців в різних видах спорту» (керівник – д.фіз.вих., професор
Шинкарук О.А.), «Критерії оцінки функціонального потенціалу спортсменів
високого класу» (керівник – д.б.н., с.н.с. Лисенко О.М.), «Здоров‘язберігаюча
технологія стимуляції фізичної працездатності кваліфікованих спортсменів»
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(керівник – к.б.н., с.н.с. Гуніна Л.М.), «Технічна підготовка кваліфікованих
спортсменів

на

основі

моделювання

раціональної

рухової

структури

спортивних вправ» (керівник – к.пед.н., професор Гамалій В.В.).
Згідно із договором з Національним олімпійським комітетом України в
університеті виконувалась 1 госпрозрахункова тема – «Вдосконалення медикобіологічного забезпечення підготовки спортсменів України» (керівник –
д.фіз.вих., професор Шинкарук О.А.).
У 2016 році буде продовжуватись виконання 5 тем (2 фундаментальні
теми

(керівники

–

д.е.н.,

професор

Імас

Є.В.,

д.пед.н.,

професор

Булатова М.М.) та 3 прикладні теми (керівники – д.пед.н., професор Платонов
В.М., д.фіз.вих., професор Шинкарук О.А., д.б.н., с.н.с. Лисенко О.М.).
За підсумками НДР підготовлено 6 проміжних і 26 заключних звітів
(зокрема, 5 проміжних і 3 заключних звітів за темами, що фінансувалися за
рахунок коштів державного бюджету через МОН України у 2015 році).
Наукові дослідження науково-педагогічних та наукових працівників
НУФВСУ здійснювалися із активним залученням аспірантів, магістрантів та
студентів.
За підсумками НДР у 2015 році працівниками університету підготовлено
та видано 13 монографій, 7 підручників (з них 3 – з рифом МОН України), 18
навчальних посібників (з яких 15 з грифом МОН України), 18 методичних
посібників.
Кiлькiсть наукових розробок, підтверджених актами впровадження, – 135,
отримано 2 патенти та подана 1 заявку на патент.
У НУВФСУ у 2015 році підготовлено та подано на конкурсний відбір до
МОН України проекти наукових досліджень і розробок, виконання яких
розпочнеться у 2016 році (за рахунок коштів державного бюджету):
–

2 фундаментальні теми (термін виконання 2016–2018 рр.) –

«Формування національної свідомості і людської гідності у дітей та молоді
України через ціннісний потенціал олімпізму» (керівник – к.фіз.вих., доцент
В.М. Єрмолова) та «Історичні та організаційно-методичні засади формування
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гендерного підходу у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді» (керівник –
д.фіз.вих., професор Т.Ю. Круцевич).
– 3 прикладні теми (термін виконання 2016–2017 рр.) – «Технологія
стимуляції фізичної працездатності та профілактики перенапруження серцевосудинної системи спортсменів за допомогою нетоксичних ергогенних засобів»
(керівник – к.б.н., с.н.с. Л.М. Гуніна), «Технічна підготовка кваліфікованих
спортсменів на основі раціоналізації техніки виконання змагальних вправ»,
(керівник – к.пед.н., професор В.В. Гамалій), «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 Ю.О. Павленко).
Фінансування наукових досліджень і розробок за рахунок коштів
державного бюджету у 2015 році склало 3320,218 тис. грн. (з них
фундаментальні – 641,262 тис. грн., прикладні – 2678,956 тис. грн.).
На 2016 рік обсяг фінансування за темами, виконання яких триватиме,
складатиме 2000,098 тис.грн. (з них фундаментальні – 364,51 тис. грн.,
прикладні – 1635,588 тис. грн.). Це – без урахування наукових тем та розробок,
що було подано на конкурс до МОН України.
Відповідно до договору від 21.09.2015 р. за № 2015/09/21-1/477
Національному олімпійському комітету України університетом було надано
послуги щодо наукового дослідження і розробки та вдосконалення методики
підготовки спортсменів національних збірних команд України щодо участі в
Олімпійських іграх, Юнацьких олімпійських іграх та інших міжнародних
змаганнях – за темою «Вдосконалення медико-біологічного забезпечення
підготовки спортсменів України») – на загальну суму 300 000,00 грн.
Враховуючи актуальність та прикладний аспект зазначеної наукової роботи,
планується її продовження протягом 2016 року.
Протягом 2015 року науково-дослідним інститутом НУФВСУ було
укладено договори щодо надання послуг із обстеження як збірних команд
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України з різних видів спорту, так і окремих спортсменів – на загальну суму
297 686,20 грн. (за даними на початок грудня 2015 р.).
Загалом таким чином зароблено коштів на загальну суму 597 686,20 грн.
(на початок грудня 2015 р.).
Слід зазначити, що НДІ НУФВСУ плідно співпрацює із збірними
командами України з видів спорту. Так, у 2015 році НДІ здійснював науковометодичне забезпечення 12 олімпійських видів спорту, з яких 9 літніх (важка
атлетика, велосипедний спорт, веслування на байдарках і каное, гімнастика
художня, легка атлетика, плавання, стрільба кульова, стрибки у воду, теніс) та 3
зимових (біатлон, лижні гонки, хокей з шайбою).
Співробітники НУФВСУ протягом року очолювали та входили до складу
комплексних наукових груп (37 представників університету), які взяли участь у
розробці програм та планів підготовки спортсменів. Разом з цим, 14
представників університету було включено до складу консультативно-наукової
групи за напрямом діяльності з олімпійських видів спорту на 2015 рік.
До складу 9 комісій НОК України входять 14 представників НУФВСУ
(Імас Є.В., Платонов В.М., Булатова М.М., Дутчак М.В., Кашуба В.О.,
Шинкарук О.А., 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 2
очолюють (Імас Є.В. – Комісія «Спорт та навколишнє середовище», Платонов
В.М. – Комісія з підвищення кваліфікації тренерського складу та стратегії
олімпійської підготовки).
Протягом 2015 року у засіданнях експертної ради з питань підготовки та
участі спортсменів України в Олімпійських іграх взяли участь 2 представники
НДІ НУФВСУ (Шинкарук О.А., Лисенко О.М.).
У роботі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій
Міністерства освіти і науки України з фізичного виховання і спорту взяли
участь 4 представники університету (Шинкарук О.А. – голова, Болобан В.М.,
Лазарева О.Б., Ніканоров О.К.).
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Експертом з відбору проектів наукових досліджень і розробок поданих на
конкурс МОН України є представник НУФВСУ – Директор НДІ Шинкарук
О.А.
Слід відзначити роботу щодо організації та проведення в 2015 році у
Києві (двічі) та у Львові засідань секції з фізичного виховання і спорту
Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, яку
очолює ректор НУФВСУ.
Здійснено організаційно-практичні заходи щодо утворення науковокоординаційної ради при Міністерстві молоді та спорту України (наказ
Мінмолодьспорту від 22.05.2015 № 1604), яку очолив ректор НУФВСУ, до
складу якої увійшли 12 представників НУФВСУ. 3 липня 2015 року було
проведено перше засідання, цієї ради.
Університет співпрацює та проводить спільні наукові дослідження з
провідними

науковими

установами

та

громадськими

фізкультурно-

спортивними організаціями України; зокрема – з Національним олімпійським
комітетом України, федераціями з видів спорту, з установами Національної
академії педагогічних наук України Національної академії медичних наук
України, Національної академії наук України,з відділенням фізичної культури і
спорту Української академії наук тощо.
Слід відзначити зростання активності співробітництва та проведення
спільних наукових досліджень з провідними науковими установами України та
публікацій у провідних журналах України та за кордоном.
Протягом 2015 року було проведено низку організаційно-практичних
заходів щодо утворення на базі НУФВСУ наукового парку. Підготовлено
відповідні документи для узгодження їх в установленому порядку в МОН
України. Розроблено наукову тематику відповідно до пріоритетних наукових
напрямів.
В університеті значна увага приділяється підготовці та атестації наукових
і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
18

Сучасна науково-дослідницька база університету дозволяє ефективно
вирішувати завдання, пов’язані із навчальним процесом та проведенням
наукових досліджень викладачами, докторантами, аспірантами, магістрантами
університету, а також для підвищення кваліфікації та перепідготовки тренерів.
Підготовка аспірантів здійснюється за 5 спеціальностями: 24.00.01 –
«Олімпійський і професійний спорт», 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне
виховання різних груп населення», 24.00.03 – «Фізична реабілітація», 03.00.13 –
«Фізіологія людини і тварин», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання
(фізична культура та основи здоров'я)». Підготовку докторантів здійснюють за
3 спеціальностями: 24.00.01 – «Олімпійський і професійний спорт», 24.00.02 –
«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», 24.00.03 –
«Фізична реабілітація».
За станом на 15 грудня 2015 року в аспірантурі навчалося 101 аспірант
(59 – з відривом від виробництва і 27 – без відриву, 15 – іноземних аспірантів);
у докторантурі здійснюється підготовка 9 докторантів.
У 2015 році завершили навчання в аспірантурі 16 аспірантів форми
навчання з відривом від виробництва та 13 аспірантів форми навчання без
відриву від виробництва і 4 іноземних аспіранта.
24 аспіранта (75% випускників аспірантури) представили у 2015 році на
розгляд атестаційної комісії свої дисертації у повному обсязі та пройшли
апробацію на кафедрах університету), з яких 15 – з відривом від виробництва, 9
– без відриву від виробництва, 2 аспіранти захистили дисертації достроково.
Апробацію на кафедрах університету пройшли 3 докторанти (100%).
У 2015 році 8 випускників аспірантури було працевлаштовано у
структурних підрозділах НУФВСУ.
Згідно з наказами МОН України в університеті функціонують дві
спеціалізовані вчені ради 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 –
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«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», 24.00.03 –
«Фізична реабілітація».
За 2015 рік було захищено 28 дисертацій, в тому числі 2 – на здобуття
наукового ступеня доктора наук (Футорний С.М., Ніколаєнко В.В.) та 26 – на
здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту. З
них співробітниками НУФВСУ захищено 11 дисертацій, в тому числі – 2 на
здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту, 9 – на
здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту.
У 2015 році академічну стипендію Президента України було призначено
аспірантці НУФСУ другого року навчання (з відривом від виробництва)
кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Чеверді А.О. Стипендію Кабінету
Міністрів України для молодих учених було призначено доценту кафедри
професійного, неолімпійського та адаптивного спорту Гончаренку Є.В.
У 2015 році на базі університету було проведено 8 наукових заходів,
серед яких:
− 10-11 вересня – за сприяння Міністерства освіти і науки України,
Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету
України, Київської міської державної адміністрації, Національної академії
педагогічних наук України, Олімпійської академії України під патронатом
Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і спорту було VІІІ
Міжнародну конференцію молодих учених «Молодь та олімпійський рух». У
науковому заході взяло участь понад 200 осіб із 13-ти країни світу, серед яких –
Україна, Азербайджан, Білорусь, Венесуела, Ірак, Йорданія, Казахстан, Китай,
Польща, Росія, Румунія, Сирія, Таджикистан. Серед учасників конференції представники понад 30 наукових вищих навчальних закладів України та інших
держав;
− 15-16 жовтня – спільно з Міністерством освіти і науки України,
Міністерством молоді та спорту України, Національним олімпійським
комітетом України, Олімпійською академією України проведено семінари
«Періодизація і зміст процесу підготовки за рік до Олімпійських ігор» та
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«Система підготовки спортсменів до Олімпійських ігор: спортивно-педагогічні
та медичні аспекти», в яких взяли участь понад 200 осіб – тренерів, фахівців у
сфері організації та управління спортом вищих досягнень і олімпійської
підготовки

спортсменів

і

команд,

провідні

науковці

та

викладачі

спеціалізованих вищих навчальних закладів;
− 5 березня – VIІI Загальноукраїнську наукову конференцію «Спорт та
сучасне суспільство» за сприяння Спортивного комітету України, в якій взяло
участь 60 студентів НУФВСУ, Львівського державного університету фізичної
культури, Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і
спорту, Харківської державної академії фізичної культури;
− 26 березня – за підтримки Національного олімпійського комітету
України та Олімпійської академії України було проведено Відкриту олімпіаду з
англійської мови серед вищих спортивних навчальних закладів галузі фізичної
культури і спорту «Студент та олімпійський спорт». В Олімпіаді взяли участь
понад

150

осіб.

Доповіді,

присвячені

різними

напрямами

сучасного

олімпійського руху, представили англійською мовою студенти НУФВСУ,
Львівського державного університету фізичної культури, Дніпропетровського
державного інституту фізичної культури і спорту;
− 27-28 березня – підсумкову конференцію НДІ НУФВСУ за
результатами виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних
робіт, які фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету МОН України;
− 24 квітня – Науково-практичну студентську конференцію з української
мови серед вищих навчальних закладів сфери фізичної культури і спорту
«Лінгвістичні та країнознавчі аспекти вивчення української мови», в якій взяли
участь понад 120 студентів;
− 28 квітня – VІ Всеукраїнський круглий стіл молодих учених, аспірантів
та здобувачів «Філософія спорту як трансдисциплінарна галузь знань»,
приурочений до професійного свята науковців – Дня науки;
− 18 червня – ІІІ Всеукраїнську електронну конференцію «Сучасні
біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті», в
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роботі якої взяли участь представники 4 профільних вищих навчальних
закладів України.
У листопаді проведено І-й етап конкурсу Всеукраїнської благодійної
організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» стипендіальної
програми «Завтра.UA», в якому взяло участь 25 студентів та магістрантів
університету.
19-20 лютого 2015 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. За результатами підсумкової
науково-практичної конференції 7 студентів університету посіли призові місця
(диплом I ступеню − 3, II ступеню − 2 та III ступеню − 2).
У жовтні 2015 року три представники Національного університету
фізичного виховання і спорту України взяли участь у ХІХ міжнародному
науковому конгресі «Олімпійський спорт і спорт для всіх», яка проходила в
Єревані на базі Вірменського державного інституту фізичної культури, а також
у засіданні Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і спорту, яке
у ті ж жовтневі дні відбулося у столиці Вірменії.
У 2015 році 20 працівників НУФВСУ, 2 докторанти, 2 аспіранти та 1
магістрант взяли участь у різних міжнародних наукових заходах за межами
України (Азербайджан, Білорусь, Великобританія, , Вірменія, Греція, Ізраїль,
Італія, Киргизстан, Китай, Литва, Нідерланди, Об’єднані Арабські Емірати,
Польща, Румунія, Таджикистан, Франція, Швейцарія).
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ІІІ. Спортивна робота
Протягом 2015 року, як і раніше, враховуючи спортивну специфіку
вищого навчального закладу, значна увага приділялась розвитку спорту в
університеті, а саме – студентського спорту і спорту вищих досягнень.
Для ефективного та оперативного вирішення питань щодо проведення
спортивно-масових заходів, організації навчання та тренування студентів –
спортсменів високого класу, НУФВСУ активно співпрацював з Міністерством
молоді та спорту України, Комітетом з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України, Спортивною студентською спілкою
України, всеукраїнськими федераціями з видів спорту, Київським міським
відділенням комітету з фізичного виховання і спорту КФВС МОН України,
Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією тощо.
Протягом 2015 року студенти та науково-педагогічні працівники
університету взяли

участь

у змаганнях

XIX спартакіади

«Здоров’я»,

XX спартакіади «Під золотими куполами Печерська» серед вищих навчальних
закладів Печерського району м. Києва.
У

загальнокомандному заліку серед

вищих навчальних

закладів

Печерського району Києва збірна НУФВСУ посіла І місце.
10-12 вересня 2015 року відбувся Київський фестиваль дитячо-юнацького
спорту з нагоди 85-річчя Національного університету фізичного виховання і
спорту України. Організаторами фестивалю виступили: департамент освіти і
науки,

молоді

та

спорту

Київської

міської

державної

адміністрації,

Національний університет фізичного виховання і спорту України та федерації з
видів спорту

м. Києва. Спортсмени змагались за програмою з десяти видів

спорту – боксу, легкої атлетики, греко-римської та вільної боротьби, спортивної
акробатики, плавання, важкої атлетики, футзалу (жінки), баскетболу (чоловіки),
гандболу (чоловіки). У змаганнях взяли участь 832 спортсмени, які
представляли 61 дитячо-юнацьку спортивну школу, спеціалізовані дитячо23

юнацькі школи олімпійського резерву та спортивні клуби м. Києва і Київської
області, а також такі спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, –
Броварське вище училище фізичної культури та Олімпійський коледж ім. Івана
Піддубного.
Комплексними заходами Комітету з фізичного виховання і спорту
Міністерства освіти і науки України передбачено проведення літніх, зимових
Універсіад та спортивних студентських ігор України.
Програма ХІІ літньої Універсіади України передбачала участь у 19 видах
спорту.
За підтримки керівництва університету у конкурентній боротьбі студенти
НУФВСУ вибороли перше загальнокомандне місце серед команд вищих
навчальних закладів на ХІІ літній Універсіаді України 2015 року.

Місце

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Сума очок

Результати ХІІ літньої Універсіади України 2015 року серед команд вищих
навчальних закладів

8451,7

1

Львівський державний університет фізичної культури

8301,1

2

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

5280,3

3

Тернопільський національний економічний університет

5137,5

4

Харківська державна академія фізичної культури

4317,5

5

Сумський державний університет

4288,5

6

Національний університет "Львівська Політехніка"

3588,9

7

Дніпропетровський державний інститут фізкультури і спорту

3582,5

8

Національний технічний університет "ХПІ" Харків

2702,0

9

Національний університет кораблебудування ім.адм.Макарова

2022,0

10

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

1928,0

11

Вінницький державний педагогічний університет ім.Михайла Коцюбинського

1876,5

12

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

1502,5

13

Одеський національний політехнічний університет

1442,5

14

Вінницький національний технічний університет

1126,0

15

Хмельницький національний університет

1125,6

16

Тернопільський національний педагогічний університет

1118,5

17

Запорізький національний університет

1060,0

18

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

989,0

19

ВНЗ

24

Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка

948,0
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Найбільшу кількість очок у загальну перемогу НУФВСУ внесли команди
з плавання – 2253, легкої атлетики – 1259, фехтування – 1193, академічного
веслування – 549,2, художньої гімнастики – 461,5, футболу (чоловіки) – 456,
баскетболу (жінки) – 432.
30 студентів НУФВСУ у складі збірної команди України взяли участь у
XXVIII всесвітній літній Універсіаді 2015 року у м. Кванджу (Республіка
Корея).
Медалі, завойовані студентами НУФВСУ на XXVIII всесвітній літній
Універсіаді 2015 року у м. Кванджу (Республіка Корея)
Золоті медалі:
Веслування академічне (четвірка розпашна без стернового) на дистанції
2000 м Довгодько Наталія;
Гімнастика спортивна – Верняєв Олег (двічі – у гімнастичному
багатоборстві) та вправах на брусах;
Гімнастика художня – Різатдінова Ганна (вправа з булавами), Грідасова
Олександра, Гомон Євгенія, Гудим Валерія, Дмитраш Олена, Мульміна
Анастасія (вправи з булавами та обручем).
Легка атлетика (спортивна ходьба на 20 км – команда) – Главан Ігор;
Срібні медалі:
Волейбол (чоловіки) – Дрозд Максим, Мороз Микола;
Гімнастика художня: Різатдінова Ганна (багатоборство); Різатдінова
Ганна (вправи з м`ячем); Грідасова Олександра, Гомон Євгенія, Гудим Валерія,
Дмитраш Олена, Мульміна Анастасія (групові вправи 3+2); Грідасова
Олександра, Гомон Євгенія, Гудим Валерія, Дмитраш Олена, Мульміна
Анастасія (групові вправи зі стрічкою).
Гімнастика спортивна: Верняєв Олег (вільні вправи).
Веслування академічне: Довгодько Наталія – одиночка; Хмара Ігор –
двійка парна; Довгодько Іван, Іванов Юрій, Хмара Ігор – вісімка.
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Фехтування: команда – шпага: Станкевич Володимир, Жарський Валерій,
Тараненко Юрій; команда – шабля: Стаценко Євген, Раскосов Дмитро;
Бронзові медалі:
Гімнастика спортивна: Верняєв Олег – командна першість; опорний
стрибок; вправи на кільцях;
Гімнастика художня: Різатдінова Ганна – вправа зі стрічкою.
У Всесвітній зимовій Універсіаді 2015 р. у складі команди України взяли
участь 8 студентів НУФВСУ (табл.3) з яких четверо – потрапили до вісімок
кращих: Яременко Костянтин (лижні гонки(естафета 4х7,5 км) – 6 м-те місце);
Бєлкіна Надія (біатлон, естафета 3000 м) – 7-ме місце; (12,5 км мас старт) – 8-ме
місце, Михальчук Діана (біатлон, естафета 3000 м) – 7-ме місце., Власова Софія
(біатлон, естафета 3000 м) – 7-ме місце.
44 студентів та випускників університету здійснюють підготовку до Ігор
ХХХІ Олімпіади, яка пройде у 2016 році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Серед них: 13 спортсменів, віднесених до елітної групи, 6 спортсменів –
до провідної групи та 11 спортсменів – до перспективної групи.
Елітна група:
– студенти та аспіранти: Андрейцев Валерій (вільна боротьба) Беринчик
Денис (бокс), Верняєв Олег, Грибук Володимир, Петренко Олександр
(спортивна гімнастика), Оляновська Людмила (легка атлетика),

Геращенко

Ірина (легка атлетика), Голодна Ольга (легка атлетика), Главан Ігор (легка
атлетика), Махиня Аліна (боротьба вільна), Іван Довгодько (академічне
веслування), Ганна Різатдінова, Вікторія Мазур, Євгенія Гомон, Олександра
Грідасова, Валерія Гудим (художня гімнастика), Дарина Зевіна (плавання).
– випускники: Мохнюк Анастасія (легка атлетика), Пигида Наталія (легка
атлетика), Дмитренко Руслан (легка атлетика), Анна Кисельова, Анастасія
Красько (вітрильний спорт).
Провідна група:
– студенти та аспіранти: Кримаренко Юрій (легка атлетика);
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– випускники: Герасимчук Леся (академічне веслування), Ус Вікторія
(веслувальний слалом), Шемберев Максим, Сущик Володимир (плавання),
Ромолданова Ірина (тхеквондо).
Перспективна група:
– студенти та аспіранти: Дерун Катерина (легка атлетика), Ничипорчук
Олександр (легка атлетика), Полешко Артем (легка атлетика), Прокоф’єва
Євгенія (легка атлетика); Аракелян Армен (вільна боротьба), Заволокін Олексій
(велосипедний спорт);
– випускники: Бураков Володимир (легка атлетика), Виноградов Євген
(легка атлетика), Косинський Дмитро (легка атлетика), Рус Ігор (легка
атлетика), Неледва Тарас (легка атлетика), Коваленко Ірина (легка атлетика),
Іванов Юрій (академічне веслування), Мазур Микола (академічне веслування),
Матвійчук Роман (академічне веслування), Галаган Дар’я (академічне
веслування), Красношлик Ганна (стрибки у воду).
Студенти університету у 2015 році стали переможцями і призерами
міжнародних змагань:
– чемпіонатів світу: зі спортивної гімнастики – Верняєв Олег (2 місце),
тхеквондо – Ромолданова Ірина (2 місце), з легкої атлетики – Оляновська
Людмила (3 місце), з кікбоксингу – Корчак Віталій (3 місце);
– Європейських ігор:

вільна боротьба Махиня Аліна (1 місце);

Андрейцев Валерій (3 місце); Різатдінова Ганна, Мазур Вікторія, Гомон
Євгенія, Грідасова Олександра, Гудим Валерія (2, 2, 3 місця);
– етапів Кубків світу: з плавання – стала Зевіна Дарина (1, 3 місця);
художня гімнастика – Різатдінова Ганна, Мазур Вікторія, Гомон Євгенія,
Грідасова Олександра, Гудим Валерія (1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3. місця);
– чемпіонатів світу серед юнаків: з тайського боксу Отверченко Антон (1
місце); Шевельов Данило (2 місце); Гадомський Дмитро (3 місце).
Спортивна діяльність в університеті здійснювалась у 2015 році за такими
напрямами:
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– організація та проведення спортивно-масових заходів серед студентів і
викладачів та співробітників університету;
– організація та проведення занять з підвищення спортивно-педагогічної
майстерності;
– організація навчально-тренувального процесу з підготовки членів
збірних команд з видів спорту до участі в районних, міських, всеукраїнських та
міжнародних змаганнях,
– організація навчання студентів – спортсменів високого класу за
індивідуальними графіками;
– розвиток матеріально-технічної бази та її використання для проведення
навчально-тренувального процесу, організації та проведення змагань різного
рівня.
Підвищення спортивної майстерності студентів
у навчальному процесі
Відповідно

до

затвердженого

розкладу

спортивно-педагогічними

кафедрами університету проводилися заняття із підвищення спортивної
майстерності студентів з таких видів спорту: художня гімнастика, спортивна
гімнастика, спортивна акробатика, стрибки на батуті, спортивні танці, регбі,
баскетбол, волейбол, більярд, настільний теніс, футбол, футзал, легка атлетика,
плавання, академічне веслування, бокс, кікбоксинг, вільна боротьба, грекоримська боротьба, тайський бокс, фехтування, важка атлетика, лижні гонки,
біатлон, гірськолижний спорт, велоспорт.
В університеті культивуються загалом понад 50 видів спорту, визнаних в
України. Заняття з підвищення спортивної майстерності з видів спорту
проводяться 42 науково-педагогічними працівниками університету.
Організація та проведення масових спортивних заходів серед студентів та
викладачів університету
Формування збірних команд університету з видів спорту та участь їх у
змаганнях, а також організація масових спортивних заходів як серед студентів,
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так і викладачів покладається на відділ спорту вищих досягнень та відповідні
спортивно-педагогічні кафедри НУФВСУ.
В університеті у 2015 році було проведено понад 50 спортивних змагань,
спартакіади НУФВСУ серед студентів і науково-педагогічних працівників та
співробітників університету.

29

РЕЗУЛЬТАТИ
XІХ спартакіади «ЗДОРОВ’Я» серед науково-педагогічних працівників
та співробітників університету у 2014 – 2015 навчальному році
Кафедри
Кафедра спортивних ігор
Кафедра легкої атлетики, зимових видів та
велосипедного спорту
Кафедра футболу
Кафедра спортивних єдиноборств та силових видів
спорту
Кафедра водних видів спорту
Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації
Кафедра спортивних видів гімнастики
Кафедра хореографії і танцювальних видів спорту
Кафедра анатомії, фізіології і спортивної медицини
Кафедра
професійного,
неолімпійського
та
адаптивного спорту
Кафедра теорії та методики фізичного виховання
Кафедра теорії і методики спортивної підготовки і
резервних можливостей спортсменів
Кафедра історії спортивного та олімпійського руху
Кафедра біології спорту

Волейбол
600
540

Види спорту та набрані очки
Плавання
Шахи
Теніс
настільний
195
200
190
185
160
165

Всього

Місця

450
425

1635
1475

I
II

Футзал

510
570

165

175
-

185
80

500
475

1370
1290

III
IV

880
865
-

195
190
195
85

85
95
90
90
125

80
85

200
200
-

965
865
490
480
365
295

V
VI
VII
VIII
IX
X

-

190
-

85
100

95

-

275
195

XI
XII

-

90
-

-

80
100

-

170
100

ХІІ
ХІІІ

РЕЗУЛЬТАТИ
XX спартакіади НУФВСУ серед студентів у 2014 – 2015 навчальному році
Кафедри
Кафедра легкої атлетики,
зимових видів та велосипедного спорту
Кафедра спортивних ігор
Кафедра водних видів спорту
Кафедра футболу
Кафедра теорії та методики фізичного
виховання
Кафедра спортивних єдиноборств та силових
видів спорту
Кафедра здоров’я, фітнесу та рекреації
Кафедра історії спортивного та олімпійського
руху
Кафедра фізичної реабілітації
Кафедра спортивних видів гімнастики
Кафедра туризму
Кафедра професійного, неолімпійського та
адаптивного спорту
Кафедра менеджменту і економіки
Кафедра теорії і методики спортивної
підготовки
і
резервних
можливостей
спортсменів

Види спорту та набрані очки
Баскетбол
Волейбол

Всього

Місця

475

3280

I

200
160
180
–

450
–
500
–

3200
3110
2955
2620

II
III
IV
V

390

–

500

1890

VI

850
375

480
540

–
290

–
–

1775
1460

VII
VIII

160
100
150
–

450
650
300
275

330
–
360
450

290
290
190
250

–
–
–
–

1365
1040
1000
975

IX
X
XI
ХІІ

–
95

–
–

–
–

–
–

425
–

425
95

ХІІІ
ХІV

Плавання

Шахи

Футзал

420

Теніс
настільний
290

895

250

950

250
1335
175
555

100
–
250
–

1000
775
800
925

1200
840
1050
1140

475

175

350

200
–

245
255

135
–
–
–
–
–
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Формування збірних команд університету та
виступи їх на всеукраїнських змаганнях
В університеті сформовано команди з видів спорту, що беруть участь у
змаганнях різного рівня, в тому числі всеукраїнських.
Протягом 2015 року близько 600 студентів НУФВСУ взяли участь у
всеукраїнських та міжнародних змаганнях з різних видів спорту:
Спортивна гімнастика

Греко-римська боротьба

Художня гімнастика

Вільна боротьба

Спортивна акробатика

Тхеквондо (ВТФ)

Стрибки на батуті

Спортивні танці

Черліденг

Танцювальний спорт

Футзал

Акробатичний рок-н-рол

Шахи

Велоспорт

Баскетбол

Шорт-трек

Волейбол

Фігурне катання на ковзанах

Гандбол

Лижні гонки

Настільний теніс

Гірськолижний спорт

Теніс

Сноуборд

Хокей з шайбою

Веслування на байдарках і каное

Регбі

академічне веслування

Футбол

Веслувальний слалом

Фехтування

Плавання

Бокс

Синхронне плавання

Кікбоксинг

Важка атлетика

Бодібілдинг

Гирьовий спорт

Самбо

Біатлон

Джиу-джитсу

Тайський бокс (Муей Тай)

Легка атлетика

Карате

Пауерліфтинг

Панкратіон

Рукопашний бій
Дзюдо
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Розвиток спорту вищих досягнень та участь спортсменів університету
у змаганнях міжнародного рівня
З метою створення належних умов для поєднання навчання в
університеті та навчально-тренувального процесу спортсменам високого
класу – членам національних збірних команд України та перспективним
спортсменам надано можливість навчання за індивідуальними графіками. За
ними нині навчаються 180 студентів НУФВСУ.
Види спорту та кількість студентів, які навчаються у НУФВСУ за індивідуальними
графіками
№№
з/п

Вид спорту

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Гандбол (чоловіки)
Гольф
Легка атлетика
Фехтування
Плавання
Регбі-7 (жінки)
Баскетбол (жінки)
Футбол (чоловіки)
Футбол (жінки)
Спортивні танці
Гімнастика спортивна
Важка атлетика
Веслування академічне
Веслування на байдарках та
каное
Гімнастика художня
Теніс
Боротьба вільна
Водне поло (жінки)
Бокс
Дзюдо
Лижні гонки
Велоспорт
Черліденг
Підводний спорт
Баскетбол (чоловіки)
Регбі-15
Гірськолижний спорт
Шорт-трек
Біатлон
Стрибки на батуті
Спортивна аеробіка
Спортивна акробатика
Сноуборд
Сучасне п`ятиборство
Вітрильний спорт

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Кількість студентів

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

18
20
22
4
5
4
6
5
4
8
7

1
21
13
28
3
8
5
5
4
7
10

3
4
7
5
1
5
3
2
6
3
3
2
1
2
2
2

4
1
5
6
3
3
4
2
2
1
2
1
2
1
3
1
3
2

% очок за участь
у XII
всеукраїнській
універсіаді

Зайняте місце
на
всеукраїнській
універсіаді

3,9

2

14,9
14,11
26,6

1
1
1
3
1
3

5,1
5,4
0,3

6,5

1

5,5
3,5

3
2

3,4

4

3,1

2
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Боротьба греко-римська
Стрибки у воду
Теніс настільний
Веслувальний слалом
Тхеквондо
Шашки
Боулінг
Спортивне орієнтування
Скелелазіння
Волейбол (чоловіки)
Волейбол пляжний (жінки)
Хокей з шайбою
Фігурне катання на ковзанах
Всього:
Кількість студентів денної
форми навчання

3
2
1
2
1
3
15
2
184
1840
10%

2
4
1
1
1
2
19
180
2061
9%

3,5

5

2,1

5

Серед студентів та аспірантів університету 9 заслужених майстрів
спорту, 13 майстрів спорту міжнародного класу, 105 майстрів спорту.
До складу національних збірних команд України входять 180 студентів
НУФВСУ, з яких: основний склад – 83 чол.; кандидати - 67 чол.; резерв – 30
чол.
Понад 350 нагород здобули студенти університету протягом 2015 року
на чемпіонатах України з різних видів спорту (у різних вікових категоріях та
видах програм).
Кадрове забезпечення спортивної діяльності в університеті
В університеті на спортивно-педагогічних кафедрах працюють 80
науково-педагогічних працівників, серед яких 13 заслужених тренерів
України: Бобровник В.І. (легка атлетика); Колот А.В. (легка атлетика);
Ліщинський І.І. (легка атлетика); Карленко В.П. (біатлон); Савенков В.А.
(велосипедний спорт); Кожух Н.Ф. (плавання); Залойло В.В. (футбол);
Лисенчук Г.А. (футбол); Ткаченко М.І. (баскетбол); Добровольський Е.А.
(спортивна гімнастика); Омел`янчик-Зюркалова О.О. (спортивна гімнастика);
Данько Г. В. (вільна боротьба); Бойко В.Ф. (вільна боротьба).
Представники спортивно-педагогічних кафедр НУФВСУ є членами
всеукраїнських

федерацій

з

різних

видів

спорту.

Вони

проводять

консультації, семінари та інші заходи.
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Велика увага в університеті приділяється популяризації славної історії
спортивних

досягнень

вихованців

вищого

навчального

закладу

на

Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи та інших міжнародних
змаганнях. На це спрямовано не лише експозицію музею спортивної слави
НУФВСУ. У вестибюлі корпусу № 1 університету 16 грудня 2015 року
урочисто – із присутністю членів МОК, керівництва НОК України,
представників міністерств, відомств і спортивних федерацій України та
олімпійських чемпіонів різних часів – було відкрито стелу, на якій наведено
імена і прізвища всіх тих студентів і випускників КДІФК, УДУФВС,
НУФВСУ, які на Олімпійських іграх 1952-2012 рр. завоювали золоті, срібні
та бронзові медалі.
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IV. Міжнародне співробітництво
У Національному університеті фізичного виховання і спорту України
велика

увага

приділяється

розвитку

міжнародного

співробітництва.

Перспективні плани розвитку університету завжди враховують постійні
зміни, які відбуваються в освітніх процесах в Україні, в Європі, світові
тенденції тощо.
Основними напрямками міжнародної діяльності у НУФВСУ є:
презентація університету на міжнародному рівні та у міжнародних
організаціях; пошук партнерів, підготовка й укладання договорів про
співробітництво з зарубіжними університетами, навчальними та науковими
установами й організація співпраці з ними; робота з посольствами і
консульствами іноземних держав в Україні; підготовка фахівців для державпартнерів; участь у підготовці і виконанні міжнародних освітніх і наукових
проектів та програм; рекламна та інформаційна діяльність на міжнародному
рівні; пошук засобів фінансування у міжнародних організаціях; координація
участі різних підрозділів університету у міжнародних симпозіумах,
конгресах, конференціях.
Протягом 2015 року університет продовжував підтримувати тісне
ділове співробітництво з Міжнародної асоціацією університетів фізичної
культури і спорту, одним із засновників та активним членом якої він є.
На базі НУФВСУ діє Олімпійська академія України та Міжнародний
центр олімпійських досліджень та олімпійської освіти, , які підтримують
плідні зв’язки з Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним
центром олімпійської освіти і Олімпійським музеєм у Лозанні, Міжнародною
олімпійською академією.
У 2015 році завідувача кафедри історії і теорії олімпійського спорту
НУФВСУ,

президента

Олімпійської

академії

України

професора
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М.М. Булатову було відзначено нагородою Міжнародного олімпійського
комітету – Трофеєм президента МОК Томаса Баха.
У 2015 році в НУФВСУ діяли 34 угоди

з вищими навчальними

закладами і науковими установами з 18 країн світу – Білорусі, Болгарії,
Великобританії, Венесуели, Італії, Казахстану, Китаю, Латвії, Мексики,
Молдови,

Об’єднаних

Арабських

Еміратів,

Польщі,

Росії,

Румунії,

Туреччини, Хорватії, Узбекистану, Чорногорії.
Університет

активно

працював

у

напрямках

інтенсифікації

міжнародного академічного співробітництва. Найбільшого прогресу було
досягнуто у відносинах з польськими, китайськими та латвійськими
партнерами.
Університет відвідали делегації

Вищого навчального закладу

публічної та індивідуальної безпеки «Апейрон» міста Кракова (Республіка
Польща), Національного олімпійського комітету Польщі, Посольства Японії
в Україні, федерацій футболу і гандболу Японії, Посольства Туркменістану в
Україні тощо.
У рамках міжнародного партнерства університет бере участь у
програмах Європейського Союзу «Горизонт-2020» та «Еразмус+» –

з

академічної мобільності співробітників та викладачів, співпрацює з
Європейською мережею рухової активності Всесвітньої організації здоров’я
в країнах Центральної та Східної Європи та СНД.
У червні 2015 року в НУФВСУ відбувся семінар «Міжнародні наукові
проекти за програмою ЄС «Еразмус+» у сфері вищої освіти». Під час
проведення цього семінару було висвітлено напрями програми «Еразмус+» у
сфері вищої освіти, що відкриті для участі українських вищих навчальних
закладів; правила участі у програмах для вищих навчальних закладів;
можливості пошуку партнерів в країнах – членах програми «Еразмус+».
У жовтні 2015 року під час проведення в Єревані ХІХ міжнародного
наукового конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх» та засідання
Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і спорту, в яких взяли
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участь представники Національного університету фізичного виховання і
спорту України, головний редактор міжнародного науково-теоретичного
журналу «Наука в олимпийском спорте» професор НУФВСУ В.М.Платонов
був нагороджений Олімпійським орденом Національного олімпійського
комітету Вірменії, а завідувача кафедри історії і теорії олімпійського спорту
НУФВСУ професора М.М.Булатову було обрано почесним професором
Вірменського державного інституту фізичної культури.
27 жовтня 2015 року університетом було підписано Міжінституційну
угоду 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 Європейським Союзом.

В рамках цієї

угоди завідувач відділу міжнародних зв’язків НУФВСУ Д.М.Ніконоров
пройшов стажування у Латвійській академії спортивної педагогіки (м. Рига)
у листопаді 2015 року.

В другому семестрі 2015-2016 навчального року

планується направити до Латвійської академії спортивної педагогіки
чотирьох студентів НУФВСУ на навчання і двох науково-педагогічних
працівників на стажування за рахунок грантів ЄС.
Протягом 2015 року в рамках академічної мобільності 8 іноземців,
у тому числі з країн ЄС (Португалія, Латвія), перебували в НУФВСУ з метою
підвищення кваліфікації і проходження наукового стажування на базі
університету.
За станом на 1 грудня 2015 року загальна кількість іноземних студентів
і аспірантів НУФВСУ становила 112 осіб з 24 держав (Азербайджан,
Білорусь, Венесуела, Грузія, Еквадор, Єгипет, Ізраїль, Ірак, Іран, Йорданія,
Казахстан, Канада, Китай, Лівія, Литва, Марокко, Молдова, Німеччина, Росія,
Румунія, Сирія, Таїланд, Туреччина, Туркменістан), а також з Палестинської
Автономії; з них 67 іноземців є студентами денної форми навчання, 17 –
студентами факультету заочного навчання.
В аспірантурі та у докторантурі НУФВСУ навчаються 20 іноземців.
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Кількість іноземців, зарахованих у 2015 році на 1 курс навчання в
НУФВСУ за освітнім ступенем бакалавра – 15 осіб; кількість іноземців,
зарахованих у 2015 році в магістратуру, – 10 осіб.
На навчання в аспірантуру зараховано 8 осіб з 5 країн (Ірак, Йорданія,
Казахстан, Китай, Лівія).
Одним з відображень здійснюваного НУФВСУ міжнародного
співробітництва стала подія, яка відбулася 16 грудня 2015 року в актовому
залі університету, де у присутності колективу вищого навчального закладу і
численних гостей відбулося вшанування президента Асоціації національних
олімпійських комітетів (АНОК) і члена Міжнародного олімпійського
комітету шейха з Кувейту Ахмада Аль-Фахад Аль-Сабаха, якого вченою
радою НУФВСУ було обрано почесним доктором Національного
університету фізичного виховання і спорту України. Шейх Ахмад Аль-Фахад
Аль-Сабах, ознайомившись із різними структурами НУФВСУ, високо оцінив
діяльність вищого навчального закладу, відзначивши, зокрема, здобутки
міжнародного центру олімпійських досліджень і олімпійської освіти, який
плідно функціонує в університеті.
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