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1. Освітня та навчально-методична діяльність 

 

1.1.  Контингент студентів 

У 2018 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 ступеня бакалавра 

(тренерська діяльність в обраному виді спорту; менеджмент у спортивній 

діяльності; фітнес та рекреація; фізичне виховання в освітній і виробничій 

сферах). Для  ступеня магістра спеціальностей 017 «Фізична культура і 

спорт» (спеціалізації: фізичне виховання; олімпійський спорт і освіта; спорт; 

менеджмент у спорті; фітнес та рекреація; фізична реабілітація), 014 

«Середня освіта (фізична культура)», 091 «Біологія» (спеціалізації: фізіологія 

рухової активності; спортивна дієтологія), 242 «Туризм» (спеціалізація: 

туризмознавство). 

Розширення переліку спеціалізацій, зростання обсягів прийому та 

поновлення студентів за ступенями бакалавра і магістра, інші заходи з 

профорієнтації дозволили університету не тільки утримати, а й збільшити  

кількість    контингенту  студентів  у  порівнянні з 2017 роком. Також 

покращилась тенденція до збільшення кількості студентів, які навчаються за 

кошти фізичних/юридичних осіб (таблиця 1). 

Станом на 1 жовтня 2018 року в університеті навчається 4953 студента, 

з них за денною формою – 3336 осіб, за заочною – 1617 осіб, у т.ч. 206 осіб 

здобувають другу вищу освіту. За державним замовленням навчається 1578 

студентів (у т.ч. 5 іноземних), а за кошти фізичних/юридичних осіб – 3375 

студентів, у т.ч. 45 – на денній і 15 – на заочній формах – іноземні громадяни. 
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Таблиця 1 

Динаміка змін контингенту студентів для ступенів вищої освіти 

бакалавра і магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
 

 

Роки 

Сукупний контингент У тому числі: 

всього 
За державним 
замовленням 

За кошти фізичних і 
юридичних осіб 

всього денна заочна всього денна заочна всього денна заочна 
2012/13 2852 1799 1053 1582 1326 256 1270 473 797 
2013/14 3017 1861 1156 1559 1313 246 1458 548 910 
2014/15 3086 1902 1184 1483 1244 239 1603 658 945 
2015/16 3521 2129 1392 1464 1231 233 2057 898 1159 
2016/17 3869 2400 1469 1437 1216 221 2432 1184 1248 
2017/18 4603 2984 1619 1570 1355 215 3033 1629 1404 

01.10.2018 4953 3336 1617 1578 1370 208 3375 1966 1409 

 

1.2. Профорієнтаційна робота 

Деканати факультетів, завідувачі та викладачі кафедр з метою 

залучення на навчання до університету випускників закладів загальної 

середньої освіти, молодших спеціалістів та бакалаврів для здобуття вищої 

освіти відповідного ступеня протягом року проводили профорієнтаційну 

роботу. Для її координації в університеті функціонує спеціальна комісія, яка 

щомісячно аналізує відповідну роботу кафедр та коригує завдання щодо 

популяризації освітніх послуг університету. Питання профорієнтаційної 

роботи розглядались на засіданнях Ректорату та Вченої ради університету. 

В університеті 25 січня та 17 травня 2018 року були проведені «Дні 

вступника», у ході яких презентовано відеофільм про університет, 

оприлюднено умови та правила вступу до університету, надано відповіді на 

всі запитання вступників та їх батьків стосовно спеціальностей, спеціалізацій 

та умов навчання в університеті, ознайомлено з історією, роботою та 

матеріально-технічною базою кафедр та університету загалом. 

Оголошення про вступ до університету було опубліковано в 

інтернетресурсах та  засобах масової  інформації (газетах, тематичних 

журналах тощо). Здійснено друк  та поширення рекламної продукції про 
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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 та посилання на сайт університету, зокрема 

на сторінку «Вступнику». 

На офіційному сайті університету у 2018 році функціонувала  

попередня реєстрація вступників, які бажають здобувати в університеті 

ступені бакалавра та магістра за денною та заочною формами навчання. Дало 

можливість покращити комунікацію та своєчасно інформувати вступників 

про важливі події вступної кампанії.  

Удосконалення та підвищення ефективності профорієнтаційної роботи 

серед школярів та випускників бакалавратів з метою вступу до університету 

для здобуття відповідних ступенів вищої освіти – наш пріоритет і на 

наступний рік.  Для цього традиційні заходи необхідно доповнити «Днями 

Університету» у закладах загальної середньої освіти, ДЮСШ, спортивних 

клубах тощо, проведенням спортивних змагань, пробних творчих конкурсів 

та інших заходів з потенційними вступниками. А також треба сформувати 

систему роботи рекрутерів Університету в суб’єктах сфери фізичної 

культури і спорту України. 

 

1.3. Прийом вступників для здобуття ступенів бакалавра та 

магістра 

Від вступників для здобуття ступеня бакалавра у 2018 році було подано 

2597 заяв на денну форму навчання, 769 - на заочну. Загалом, порівняно з 

2017 роком, кількість заяв збільшилась  на 16% . 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 липня 

2018 року № 795 університет отримав державне замовлення за закритими 

конкурсними пропозиціями на підготовку бакалаврів за спеціальністю 017  
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«Фізична культура і спорт» – 190 осіб денної та 22 особи – 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 1 особи та «Фізична терапія, ерготерапія» у кількості 35 

осіб. Крім цього, на 1 курс зі скороченим терміном навчання на конкурсній 

основі  на місця державного замовлення було зараховано на денну форму 

навчання 5 осіб за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія». 

З   урахуванням   кількості   поданих   заяв  та  визначеного державного 

замовлення у 2018 році загальний конкурс в університеті для вступників на 

денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра становив 10,4, а на 

заочну – 27,4 особи на місце. Конкурс на бакалаврські програми у розрізі 

спеціальностей був таким: «Середня освіта (фізична культура)» – 11,7 денна і 

6,8 заочна форми навчання; «Фізична культура і спорт» – 8,8 та 27,3 

відповідно;  «Фізична  терапія,  ерготерапія» – 11,2 на денну форму навчання;  

«Туризм» – 261,0 денна форма навчання; «Хореографія» – 20,0 денна форма 

навчання. 

Внаслідок невиконання вступниками вимог до зарахування (ненадання 

оригіналів необхідних документів) за освітнім ступенем бакалавра в 

університеті звільнились місця державного замовлення (8 місць денної форми  

та 1 місце заочної форми навчання). На ці місця, відповідно до Правил 

прийому до НУФВСУ у 2018 році, було переведено вступників, які мали 

спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та які 

були зараховані на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб.  

За підсумками вступних випробувань для навчання за освітнім 

ступенем бакалавра у 2018 році зараховано до університету 965  осіб,  

зокрема за денною формою – 752 (254 – на місця державного замовлення;  

498 – за кошти фізичних/юридичних осіб), а за заочною – 234 (28 та 206 

відповідно). 
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У 2018 році за кошти фізичних/юридичних осіб в межах ліцензійного 

обсягу на базі молодшого спеціаліста було зараховано на II курс 158 осіб  (70 

на денну та 88 на заочну форми навчання), на III курс – 14 осіб (11 на денну 

та 3 на заочну форми навчання). 

Для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на основі здобутого 

ступеня бакалавра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого 

за іншою спеціальністю, на спеціальність «Фізична культура і спорт» 

зараховано 78 осіб за кошти фізичних/юридичних осіб. 

У 2018 році кількість заяв від вступників за ступенем магістра на денну 

форму навчання становила 692, а на заочну форму – 398. Окрім випускників, 

які здобували вищу освіту ступеня бакалавра у НУФВСУ, було подано заяви 

від випускників, які закінчили інші заклади вищої освіти, зокрема на денну – 

176 і 68 – на заочну форму навчання. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 липня 

2018 року № 795 університет отримав державне замовлення на підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями: «Середня 

освіта (фізична культура) – 10 осіб денної форми навчання; «Фізична 

культура і спорт» – 117 осіб денної та 10 – заочної форм навчання; «Фізична 

терапія, ерготерапія» – 30 осіб денної форми навчання. Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 09.08.2018 р. № 891 «Про затвердження змін до 

обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою 

освітою для закладів вищої освіти та робітничих кадрів для професійно-

технічних навчальних закладів у 2018 році, що знаходяться у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України» було збільшено квоту для 

спеціальності «Фізична культура і спорт» на 8 державних місць на денну 

форму навчання. 

З  урахуванням кількості поданих заяв та визначеного державного 

замовлення у 2018 році загальний конкурс в університеті для вступників на 

денну форму навчання для здобуття ступеня магістра становив 3,28, а на 

заочну форму – 32,0. Конкурс на спеціальності: «Середня освіта (фізична 
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культура)» – 3,1 на денну форму навчання; «Фізична культура і спорт» – 3,1 

на денну та 32,0 – на заочну форму навчання; «Фізична терапія, ерготерапія» 

– 4,0 на денну форму навчання.  

У 2018 році на магістерські  програми  до  університету  зараховано  

626 студентів, серед яких 446 осіб – на денну (165 – державне замовлення; 

281 – за кошти фізичних/юридичних осіб) та 180 осіб – на заочну форму 

навчання (10 та 170 осіб відповідно). Встановлене державне замовлення 

виконано у повному обсязі. 

 

1.4. Поновлення, переведення та відрахування студентів 

Протягом 2018 року було переведено до університету з інших закладів 

вищої освіти України 24 особи за кошти фізичних/юридичних осіб (12 осіб 

денної та 12 осіб заочної форм навчання). Переведено на вакантні бюджетні 

місця 63 особи (46 осіб денної та 17 осіб заочної форм навчання). 

У 2018 році було відраховано 341 студента, зокрема 218 осіб, які 

навчались на денній формі навчання, 123 – на заочній. Основними причинами 

відрахування студентів денної форми навчання були: «невиконання 

навчального плану» 137 осіб (62,84%); «за власним бажанням» 78 осіб 

(35,78%) та «переведення на заочну форму навчання через матеріальні 

проблеми» 37 осіб (16,97%), а 94 студента заочної форми (76,43%) 

відраховані за «невиконання навчального плану» та 29 (23,58%) – «за 

власним бажанням». 

Таким чином, відрахування студентів як денної, так і заочної форм 

навчання у 2018 році набуло тенденцію збільшення. Стосовно поновлення 

студентів слід зазначити, що воно має стабільний характер (таблиця 2). 
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Таблиця 2 

Поновлення, переведення та відрахування студентів 

Рух контингенту студентів 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Денна форма навчання 

Відрахування за невиконання 

навчального плану 
74 92 62 82 105 137 

Відрахування за власним бажанням 17 22 22 28 36 78 

Переведення на заочну форму 
навчання 17 22 23 29 27 37 

Поновлення 13 10 24 9 14 44 
Поновлення з інших ЗВО 1 2 37 13 13 9 
Переведений в інший ЗВО 3  1 2 2 3 

Переведений з ФЗН    2 5 2 

Заочна форма навчання 

Відрахування за невиконання 
навчального плану 

64 56 78 66 54 94 

Відрахування за власним бажанням 15 14 14 22 14 29 
Поновлення 52 58 38 64 44 39 
Поновлення з інших ЗВО 4 3 5 9 11 12 
Переведення на денну форму  1 2 1 - - 6 

  

1.5. Організація освітнього процесу та його методичне забезпечення 

Протягом звітного періоду ми отримали ліцензію МОН на підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями «Туризм» та 

«Біологія» (освітньо-професійні програми «Дієтологія спорту» та «Фізіологія 

рухової активності»), а також акредитували спеціальність «Туризм» на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. У цьому навчальному році 

нам необхідно акредитувати «Хореографію» для бакалаврів.  

Треба відмітити, що завдяки активній позиції завідувача кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії, професора Лазарєвої О. Б. затверджено стандарт 

вищої освіти за спеціальністю «фізична терапія, ерготерапія» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, підготовлено та подано до Міністерства 

освіти і науки такі ж стандарти для другого (магістерського) та третього 

(освітньо-наукового) рівнів. Вирішено питання про внесення змін до 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Охорони 
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здоров’я» шляхом доповнення розділу «Професіонали» двома позиціями 

«Фізичний терапевт» та «Ерготерапевт». Отже, наші випускники замість 

рівня «медсестри», «медбрата» тепер займатимуть гідне місце у медичних 

закладах.  

Також завдячуючи представникам  нашого університету завершується 

робота із затвердження стандартів вищої освіти за спеціальністю «Фізична 

культура і спорт» на всіх рівнях вищої освіти.      

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист 

від 28.04.2017 р. № 1/9–239) були підготовлені та затверджені рішенням 

Вченої ради університету (протокол № 10 від 20 квітня 2018 р.), введеним в 

дію наказом ректора університету від 20.04.2018 р. № 92-заг., освітньо-

професійні програми для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.  

У 2018 році з метою своєчасної підготовки до 2018-2019 навчального 

року провідними фахівцями кожної спеціальності були підготовлені та 

затверджені рішенням Вченої ради університету (протокол № 11 від 31 

травня 2018 р.), введеним в дію наказом ректора університету від 01.06.2018р. 

№ 127-заг., навчальні плани для відповідних рівнів вищої освіти денної та 

заочної форм навчання. 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 права здобувачів ступенів вищої освіти 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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Відповідно до статті 32 Закону України «Про вищу освіту», пункту 38 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347), 

листа МОН України від 09.07.2018 р. №1/9-434 на Науково-методичній раді 

університету (протокол № 14 від 20 серпня 2018 р.) було розглянуто та 

затверджене наказом НУФВСУ від 23.08.2018 р. № 193-заг.  Положення про 

структуру та зміст, порядок розроблення та затвердження Робочої програми 

навчальної дисципліни. 

З метою якісного забезпечення освітньої діяльності кожна кафедра  

університету має пакет навчально-методичної документації 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 
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виховання здобувачів вищої освіти, які б мали високий рівень 

професіоналізму, національної свідомості, творчої активності. Визначальна 

роль у її вирішенні належить куратору навчальної групи. 

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  Т. А. Кропивницька; 

• доцент кафедри спортивних видів гімнастики Ю. А. Максимова; 

• викладач кафедри футболу Т. Г. Чопілко; 

• доцент кафедри спортивних ігор В. О. Нагорна; 

• викладач  кафедри спортивних ігор  Н. О. Константиновська; 

 факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму: 

• доцент кафедри туризму С. І. Попович; 

• доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії  Р. О. Баннікова; 

• викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації  

В. М. Кириченко; 

• старший викладач  кафедри  теорії і  методики  фізичного  

виховання Л. М. Заяць; 

• доцент кафедри медико-біологічних дисциплін С. В. Бабак; 

• доцент кафедри психології і педагогіки В. І. Ковальчук; 

 факультету спорту та менеджменту: 

• доцент  кафедри водних видів спорту О. М. Русанова; 

• старший викладач кафедри водних видів спорту Н. О. Євпак; 

• доцент кафедри історії та теорії олімпійського спорту  

Л. О. Радченко; 

• викладач кафедри легкої атлетики, зимових видів та 

велосипедного спорту М. М. Левчик; 
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• старший викладач кафедри спортивних єдиноборств та силових 

видів спорту І. П. Шевельов; 

• старший викладач кафедри спортивних єдиноборств та силових 

видів спорту В. І. Костюченко; 

• доцент кафедри менеджменту і економіки спорту  

О. І. Попрозман; 

•  старший викладач  кафедри менеджменту і економіки спорту                 

О. М. Вареник. 

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 та 

європейських стандартів вищої освіти. 

Протягом 2018 року на засіданнях Науково-методичної ради 

розглядалися та обговорювались основні питання з організації освітнього 

процесу, а саме: про результати навчання та підсумкове оцінювання 

здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра у межах окремої 

дисципліни, особлива увага приділялась розподілу оцінок та їх відповідності 

існуючим рекомендаціям, абсолютній успішності та якості навчання; про 

навчальні дисципліни університету та вільного вибору студента; облік роботи 

науково-педагогічних працівників університету тощо. 

Проводилося обговорення організації виконання наказу НУФВСУ від 

17.04.2018 р. № 87-заг «Про Положення про повторне вивчення навчальних 

дисциплін та/або проходження практик здобувачами вищої освіти у 

Національному університеті фізичного виховання і спорту України», на 

виконання якого з метою удосконалення внутрішньої системи забезпечення 

якості вищої освіти відповідні підрозділи університету здійснюють 

організацію повторного вивчення навчальних дисциплін та/або проходження 

практик. 
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Практика студентів є невід’ємною складовою підготовки фахівців з 

вищою освітою і освітніх стандартів. Вона спрямована на закріплення 

теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і 

удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю. 

Метою практики є формування та розвиток у студентів професійних 

вмінь приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, 

оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями 

праці їх майбутньої спеціальності. 

Згідно з навчальними планами та графіком навчального процесу 

(проходження практик)  у 2018 році в університеті проводились такі види 

практик: 

практика зі спортивного туризму та орієнтування для студентів І 

курсу ступеня бакалавра спеціальностей: «Фізична культура і спорт», 

«Середня освіта (фізична культура)»; 

ознайомча практика, завданням  якої є ознайомлення студентів зі 

специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і 

навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін. Така практика 

проводилась для студентів І курсу ступеня бакалавра спеціальності «Фізична 

терапія, ерготерапія»; 

навчальна практика для студентів І курсу ступеня бакалавра 

спеціальності «Туризм». Основною метою цієї практики було ознайомлення 

майбутніх фахівців туризму зі сферою їх професійної діяльності; 

професійно-орієнтована практика для студентів ІІ курсу ступеня 

бакалавра спеціальностей: «Фізична культура і спорт», «Середня освіта 

(фізична культура)»; 

клінічна практика для студентів ІІ курсу ступеня бакалавра 

спеціальності «Фізична реабілітація»; 

технологічна практика для студентів ІІ та ІІІ курсів ступеня бакалавра 

спеціальності «Туризм». Метою цієї практики було формування чіткого 

уявлення студентів про основні сегменти сучасної туристичної індустрії. 



14 
 

Базами практики були вибрані підприємства та організації, що є лідерами 

туристично-екскурсійно-готельного бізнесу України, Болгарії, Кіпру та 

Туреччини; 

педагогічна практика в школі проводилась для студентів ІІІ курсу 

напрямів підготовки «Фізичне виховання», «Здоров’я людини» та 

спеціальності «Фізична культура і спорт». З метою якісного проведення цієї 

практики кафедрою теорії і методики були підібрані об’єкти практики (14 

шкіл, 2 гімназії і 2 ліцеї м. Києва). З викладачами університету та вчителями 

закладів загальної середньої освіти проводились методичні і практичні 

заняття; 

практика за профілем майбутньої роботи є завершальним етапом 

підготовки студентів, які здобувають ступінь бакалавра з метою узагальнення 

і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, 

оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової 

діяльності, а також збору матеріалів для виконання дипломної роботи. Така 

практика проводилась для студентів IV курсу напряму підготовки «Спорт» 

(професійне спрямування: тренувальна діяльність, менеджмент і 

адміністрування у спортивній діяльності), для студентів IV курсу факультету 

здоров’я, фізичного виховання та туризму напрямів підготовки «Фізичне 

виховання» та «Здоров’я людини» (професійне спрямування: фізична 

реабілітація, фітнес та рекреація); 

виробнича практика для студентів IV курсу напряму підготовки 

«Туризм»; 

магістерська практика  проводилась для студентів ІІ курсу ступеня 

магістра спеціальностей: «Фізична культура і спорт» (спеціалізації: 

професійний, неолімпійський та адаптивний спорт; олімпійський спорт; 

теорія і методика спортивної підготовки в олімпійських видах спорту; 

менеджмент і маркетинг у спорті; менеджмент і логістика у спорті; 

біомеханіка спорту; теорія і методика спортивної підготовки у легкій 

атлетиці; теорія і методика спортивної підготовки у плаванні; теорія і 
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методика спортивної підготовки у веслуванні академічному; фізіологія 

спорту; спортивна дієтологія; фітнес та рекреація; психологія спорту; фізичне 

виховання у вищих навчальних закладах; екологія спорту); «Фізична терапія, 

ерготерапія»; «Середня освіта (фізична культура)». 

У процесі практики студенти набували вмінь, знань та навичок 

самостійно збирати, аналізувати інформацію, організовувати та проводити 

наукові дослідження, виконувати види робіт, передбачені освітньо-

професійною програмою підготовки здобувачів ступеня магістра. 

Серед найбільших проблем освітнього процесу слід відзначити 

недостатню ефективність роботи з підвищення мотивації студентів до 

здобуття необхідних загальних та професійних компетентностей. Це 

проявляється у значній кількості пропущених аудиторних занять, а також у 

критичному рівні знань, умінь та навиків, якими володіють наші студенти. 

Обґрунтування нових підходів та інструментів до вирішення означеної 

проблеми – пріоритет номер один для всього навчально-методичного блоку.  

 

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 

1 вересня 2017 року у структурі університету створено 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 



16 
 

діяльності щодо організації освітнього процесу, ефективності використання 

науково-педагогічного потенціалу. 

Відповідно до вимоги частини другої статті 16 Закону України «Про 

вищу освіту» з 2018/2019 навчального року в університеті створена і діє 

внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності.                                                                                                                 

З метою вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності  в університеті розробляється Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості вищої освіти. Для цього відділом проводиться 

ґрунтовна всебічна підготовка. Зокрема вивчається законодавча та 

нормативно-правова база, досвід вітчизняних і зарубіжних закладів вищої 

освіти та відповідних інституцій. Начальник відділу забезпечення якості 

освіти О. І. Рудешко взяв участь у відкритій сесії проекту QUAERE «Система 

забезпечення якості освіти в Україні: розробка на базі стандартів та 

інструкцій ENQA», яка пройшла 27 вересня 2018 року в МОН України. 

На засіданнях Вченої ради університету систематично розглядаються 

питання функціонування і розвитку окремих елементів внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти в університеті. 

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. 
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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 оцінювання рівня 

знань визначаються відповідною робочою програмою навчальної дисципліни. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною 

інформацією при проведенні заліку і враховуються науково-педагогічним 

працівником при визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з 

дисципліни. 

Одним з видів поточного контролю є змістовий модульний контроль. 

Це контроль знань студентів після вивчення логічно завершеної частини 

(змістового модуля) програми навчальної дисципліни. Цей контроль 

проводився у формі контрольної роботи, тестування та ін. 

Такий вид поточного контролю, як атестація проводиться двічі на 

навчальний семестр. 

За рішенням ректора чи деканів факультетів університету 

здійснювалось додаткове оцінювання знань студентів у вигляді 

факультетського чи ректорського контролю. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання. Він включає семестровий контроль та атестацію здобувачів вищої 

освіти. 

Семестровий контроль з певної дисципліни 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. 
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Про високу якість підготовки студентів свідчать високі результати, 

продемонстровані студентами у всеукраїнських студентських олімпіадах. 

Щорічно кафедрою української та іноземних мов проводиться в три 

етапи відкрита Олімпіада НУФВСУ з англійської мови «Студент та 

олімпійський спорт» серед студентів спеціальностей: 017 «Фізична культура і 

спорт», 014 «Середня освіта (фізична культура)», 227 «Фізична реабілітація». 

З 29 січня до 3 лютого 2018 року відбувався І тур Олімпіади, в якому 

учасники змагалися у виконанні конкурсного літературного перекладу тексту 

з англійської на українську мову та мали змогу виявити свої творчі здібності, 

відчуття стилю та вміння володіти писемним мовленням.  

ІІ тур Олімпіади відбувся 27  лютого 2018  року. У цьому турі взяли 

участь студенти І та ІІ курсів. Завдання ІІ туру – перевірити рівень володіння 

лінгвістичними навичками та виявити найкращих конкурсантів шляхом 

виконання ними лексико-граматичного тестування з англійської мови.  

23 березня 2018 року відбувся ІІІ тур Олімпіади (конференція).  

Активну участь у заході взяли студенти Національного університету 

фізичного виховання і спорту України,  Львівського державного університету 

фізичної культури. 

 Кількість безпосередніх учасників становила 9 студентів-конкурсантів 

НУФВСУ, а також представник закладу вищої освіти спортивного профілю зі 

Львова. Конкурсне завдання останнього етапу Олімпіади передбачало як 

оцінювання мовленнєвих навичок та вмінь учасників, так і розкриття їх 

творчого потенціалу у створенні презентації з теми на вибір.  

Переможці та учасники відкритої Олімпіади НУФВСУ були 

нагороджені почесними грамотами та призами, наданими НУФВСУ та 

Олімпійською академією України. 

Студенти нашого університету взяли участь у II турі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Фітнес та рекреація», яка відбулася з 

28 по 30 березня 2018 року у м. Львові. Перше місце здобув студент нашого 
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університету Парасочка Сергій, призерами також стали студенти Береза І., 

Блецько А. та Рашевська А. 

4-6 квітня 2018 року на базі Національного університету фізичного 

виховання і спорту України пройшов II етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності 014 “Середня освіта (фізична культура)». Перше 

місце посів студент нашого університету Покас Ярослав. Взяли участь в 

олімпіаді 6 студентів нашого вишу. 

18-20 квітня 2018 року в Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України відбулась Всеукраїнська студентська олімпіада зі 

спеціальності «Фізична культура і спорт». Програма Олімпіади включала три 

конкурсні випробування: тестування знань з дисциплін «Загальна теорія 

підготовки спортсменів в олімпійському спорті» та «Професійний спорт», а 

також конкурс усних доповідей з дисципліни «Історія олімпійського руху».  

Участь в Олімпіаді взяли 49 представників із 17 закладів вищої освіти 

нашої країни. І місце посів студент Національного університету фізичного 

виховання і спорту України Сивко Роман, студент Харченко Андрій отримав 

диплом «Кращий знавець з дисципліни «Професійний спорт». 

19-20 квітня 2018 року на базі Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С. Макаренка відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Фізична реабілітація». Студенти університету 

продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки та практичних 

навичок. За підсумками виконання всіх конкурсних завдань Ярош Юлій посів 

1 місце, а Денисенко Сергій – 3 місце, відповідно. Від нашого вузу  взяли 

участь 5 студентів.  

У серпні 2018 року затверджено Положення про проектні групи та 

групи забезпечення спеціальності, а також їх персональний склад. 

 

1.7. Підсумки атестації випускників 

Випускниками університету 2018 році стало  345 студентів, які 

здобували ступінь магістра, з них 234 особи денної форми навчання та 111 – 
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заочної. Дипломи з відзнакою отримало 28 осіб (11,97 %) денної та 16 

(14,42%) заочної форм навчання. Всього за державним замовленням 

здійснено випуск  за ступенем магістра – 128 осіб (121 – денної та 7 – заочної 

форм навчання). 

Атестація проводилася у формі комплексного екзамену та захисту 

магістерської дипломної роботи. Результати атестації наведені у таблицях  

3–4. Продемонстрована випускниками абсолютна успішність та якість 

навчання свідчить про високій рівень їх професійно-теоретичної та 

практичної підготовки. 

Таблиця 3. 

Результати атестації випускників, які здобували 

освітній ступінь магістра за денною формою навчання 
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Я
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% 

 

«D, E», % 

 

«Fx, 

F», 

% 

 

осіб 

 

% 

складання комплексного екзамену 
2017/18 234 234 100 32,9 52,5 14,6 - 100 85,4 

захист магістерської дипломної роботи 
2017/18 234 234 100 38,8 54,6 6,6  100 93,4 

 

Таблиця 4. 

Результати атестації випускників, які здобували 

освітній ступінь магістра за заочною формою навчання 
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складання комплексного екзамену 

2017/18 111 111 100 36,0 43,2 20,8 - 100 79,2 

захист магістерської дипломної   роботи 

2017/18 111 111 100 31,5 53,1 15,4 - 100 84,6 
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Випускниками  університету 2018 році стали 585 студентів, які 

здобували ступінь бакалавра, з них 419 осіб денної форми навчання та 166 – 

заочної. Дипломи з відзнакою отримало 33 особи (4,1 %) денної форми 

навчання.  

Всього за державним замовленням у 2018 році здійснено випуск  304 

осіб ступеня бакалавра (264 – денної та 40 – заочної форм навчання). 

Державне замовлення на випуск виконано у повному обсязі. У 2018 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 таблицях 5–6. Продемонстрована 

випускниками абсолютна успішність та якість навчання свідчить про високій 

рівень їх підготовленості. 

 

Таблиця 5. 

Результати атестації випускників, які здобували 

освітній ступінь бакалавра за денною формою навчання 
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% 

складання комплексного екзамену 
2017/18 419 419 100 18,7 50,0 31,3 - 100 68,7 

захист дипломної роботи 
2017/18 20 20 100 100 - - - 100 100 
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Таблиця 6. 
Результати атестації випускників, які здобували 

освітній ступінь бакалавра за заочною формою навчання 
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осіб      % «А», % «В, С», % 
«D, E»,  

% 

«Fx, 

F», 

 % 

складання комплексного екзамену 
2017/18 166 166 100 21,8 41,5 36,7 - 100 63,3 

захист дипломної роботи 
2017/18 - - - - - - - - - 

У 2018 році маємо перших випускників спільної з Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка магістерської програми 

зі спеціалізації «Спортивна журналістика».   

 

1.8.  Підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців сфери 

фізичної культури і спорту 

В центрі підвищення кваліфікації та перепідготовки другу вищу освіту 

зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт здобувають 206 студентів.  

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 провідні фахівці з науково-педагогічного складу університету. 

Курси підвищення кваліфікації проводяться: 

 для тренерів з видів спорту за п’ятьма програмами: єдиноборства і 

швидкісно-силові види спорту, циклічні види спорту, складно-координаційні 

види спорту, спортивні ігри, різні види спорту (загальна програма); 

 для викладачів фізичного виховання закладів вищої освіти; 

 для фахівців з класичного масажу. 

У 2018 році курси підвищення кваліфікації пройшли 794 особи  (437 
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тренерів з видів спорту, 16 тренерів національних збірних команд України, 15 

фахівців з класичного масажу, 40 викладачів фізичного виховання закладів 

вищої освіти, 286 науково-педагогічних та наукових працівників НУФВСУ). 

В університеті, починаючи з листопада 2012 року, пройшли курси 

підвищення кваліфікації більше як 3700 спортивних тренерів. 

 

2. Науково-дослідна робота 

 

2.1. Тематика наукових досліджень, які здійснюються на 

кафедрах та мають державну реєстрацію 

Науково-дослідна робота (НДР) університету у 2018 році 

здійснювалась згідно з Планом НДР НУФВСУ на 2016-2020 роки, 

затвердженим наказом ректора університету від 4 квітня 2016 року  

№ 72-заг., за такими 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 2018 року в університеті виконувались 28 науково-

дослідних тем. За підсумками НДР науково-педагогічними та науковими 

працівниками університету підготовлено та видано 1233 наукові публікації 

(на 17% більше, ніж у 2017 р), серед яких: 29 монографій, 5 підручників,  

6 навчальних посібників, 16 методичних посібників, 747 наукових статей та 

430 тез, в т. ч. 124 опубліковано у зарубіжних виданнях. 108 наукових 
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розробок підтверджено актами впровадження, отримано 8 патентів на 

корисну модель, 1 патент на винахід та 10 авторських свідоцтв. 

У період з 2014 до 2018 року збільшилась кількість публікацій 

науково-педагогічних працівників університету у виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз. 

Кількість науково-педагогічних працівників, які мають не менше 

п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які включено до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science становить 11. 

22 науково-педагогічних працівника нашого університету мають  

п’ять і більше здобувачів наукових ступенів, які захистилися під їх 

керівництвом. 

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) 41 в базі Google Scholarу професора  

В. М. Платонова. Індекс цитування від 25 до 10 мають 20 науковців 

університету (на 35% більше, ніж у 2017 р), від 9 до 6 – 32 особи. У базі 

даних Scopus зареєстровані та мають відповідно індекс Хірша 17 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. 

Необхідно підвищити показники академічних та дослідницьких 

результатів відповідно до основних критеріїв (включаючи статті, 

індексовані в Web of Science), які були розроблені Шанхайським 

університетом Цзяо Тун для можливості подальшого включення нашого 

університету до Академічного рейтингу всесвітніх університетів (Academic 

Ranking of WorldUniversities, ARWU), більш відомого як Шанхайський 

рейтинг. 
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З метою визначення порядку дотримання академічної доброчесності, 

яким мають керуватися науково-педагогічні, наукові працівники та здобувачі 

вищої освіти університету під час освітньої та наукової діяльності  було 

розроблено Кодекс академічної доброчесності Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, який було затверджено Конференцією 

трудового колективу НУФВСУ. 

 

2.2. Робота науково-дослідного інституту 

Науково-дослідна робота НДІ НУФВСУ протягом 2018 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 за рахунок коштів державного бюджету МОН у 2018 році, в 

університеті виконувались:  

4 фундаментальні теми – «Структура та зміст етапу безпосередньої 

підготовки спортсменів до головних змагань року (Олімпійських ігор, 

чемпіонатів світу)», керівник – д. пед. н., професор 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. 

2 прикладні теми – «Технологія індивідуалізації тренувального процесу 

на основі фізіологічних критеріїв», керівник – д. б. н., професор 

Лисенко О. М.; «Технологія прогнозування емоційного стресу в умовах 

напруженої діяльності», керівник – к. б. н., Федорчук С. В. 

Зміна підходів до оцінювання наукових проектів, що фінансуються за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету, коли значну 
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кількість балів, передбачено за такими показниками, як кількість статей у 

журналах, що входять до науково-метричних баз Scopus, WoS; участь у 

міжнародних грантах, закордонних стажуваннях тощо, призвела до 

відсутності фінансування у 2018 році всіх наукових проектів сфери фізичної 

культури і спорту. Тому у порівнянні з 2017 роком кількість тем зменшилась 

з 11 до 6. 

З урахуванням сучасних тенденцій науково-педагогічними та 

науковими працівниками НУВФСУ підготовлено та подано на конкурсний 

відбір до МОН України проекти наукових досліджень і розробок, виконання 

яких розпочнеться у 2019 році (за рахунок коштів державного бюджету):  

5 прикладних тем (термін виконання 2019–2020 рр.) – «Сучасний 

неолімпійський спорт: європейський та вітчизняний контекст», керівник – 

д. е. н., професор Імас Є. В.; «Технологія оцінки ризику травматизму 

спортсменів за електронейроміографічними і психофізіологічними 

показниками», керівник – д. б. н., професор Лисенко О.М.; «Формування 

громадянської та соціальної компетентностей через ціннісний потенціал 

олімпійського руху», керівник – д. пед. н., професор Булатова М. М.; 

«Технологія проектування інформаційного середовища закладу вищої освіти 

з фізичної культури і спорту», керівник – д. фіз. вих., професор 

Шинкарук О. А.; «Програмування рухової активності осіб з різним рівнем 

фізичної підготовленості в залежності від їхнього ліпідного профілю», 

керівник – к. б. н., Ковельська А.В. 

Фінансування наукових досліджень і розробок за рахунок коштів 

державного бюджету у 2018 р. становило – 3 655,648 тис. грн.  

Протягом 2018 р. НДІ НУФВСУ було укладено: договір з 

Національним олімпійським комітетом України щодо розроблення 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», договори щодо 
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надання послуг із обстеження членів збірних команд України з видів спорту, 

окремих спортсменів та осіб, які займаються різними формами рухової 

активності, на загальну суму 821,562 тис. грн., що у порівнянні з минулим 

роком збільшилась на понад 300 тис. грн.  

Розроблено та впроваджено в роботу нову методику індивідуалізації 

тренувань для людей з надмірною масою тіла та ожирінням, основану на 

оцінці генотипу; запропоновано новий сервіс, що дозволить підвищити 

рівень здоров`я населення. Представлена дієва технологія індивідуалізації 

тренувального процесу спортсменів, яка була апробована у веслуванні на 

байдарках і каное, легкій атлетиці, боксі, біатлоні, лижних гонках на 

основі оцінки реакції функціональних систем організму спортсменів на 

фізичні навантаження. Створено індивідуальні моделі структури 

функціональної підготовленості спортсменів, які найбільш сприятливі для 

досягнення високого спортивного результату. Одержані дані, що не мають 

аналогів у світовій практиці, були реалізовані при підготовці спортсменів 

збірних команд України до різних чемпіонатів та Олімпійських ігор. 

НДІ НУФВСУ плідно співпрацює зі збірними командами України з 

видів спорту. Так, у НДІ протягом 2018 року здійснювалось науково-

методичне забезпечення національних збірних команд України з  

10  олімпійських видів спорту, з яких 8 літніх (важка атлетика, велосипедний 

спорт, веслування на байдарках і каное, веслування академічне, легка 

атлетика, стрільба кульова, стрибки у воду, теніс) та 2 зимових (лижні гонки, 

хокей з шайбою).   

Наукові працівники НДІ НУФВСУ значно збільшили науковий доробок 

за 2018 рік, акцентуючи увагу на підготовці монографій (2017 р. – 3 монографії, 

а в 2018 р. – 7 монографій) та статей в журналах, що входять до науково-

метричних баз Scopus та Web of Science (2017 р. – 10 публікацій, а в 2018 р. – 

18 публікацій). Загалом, науковцями НДІ НУФВСУ у 2018 р. підготовлено  

7 монографій, 5 навчальних та методичних посібників, 207 публікацій, з яких 

155 опубліковано в Україні, 52 – за кордоном та 90 – у міжнародних 
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наукометричних базах даних (серед яких в Scopus та Web of Science – 18), взято 

участь у 79 наукових конференціях (31 – всеукраїнські та 48 – міжнародні). 

 

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 науково- 

дослідницька база університету дозволяє ефективно вирішувати завдання, 

пов’язані із навчальним процесом та проведенням наукових досліджень 

науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та 

студентами університету, а також для підвищення кваліфікації та 

перепідготовки тренерів. 

Підготовка аспірантів здійснюється за спеціальностями: 

24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт;  

24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;  

24.00.03 – Фізична реабілітація. 

Відповідно до нового Переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року  

№ 1151, підготовка аспірантів здійснюється за спеціальностями: 

017 – Фізична культура і спорт; 

227 – Фізична терапія, ерготерапія; 

091 – Біологія. 

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 лютому 2018 року 

Вчена рада університету ухвалила відкриття докторантури для підготовки 

здобувачів ступеня доктора наук зі спеціальності 227 – Фізична терапія, 

ерготерапія. 
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Підготовка докторантів здійснюється за спеціальностями: 

017 – Фізична культура і спорт; 

227 – Фізична терапія, ерготерапія. 

Станом на 1 грудня 2018 року в аспірантурі навчається 95 аспірантів 

(55 – з відривом від виробництва, 32 – без відриву від виробництва та 8 

іноземних громадянина) та 4 докторанти. 

Академічна стипендія Президента України у 2018 році була надана 

аспірантці другого року навчання кафедри професійного, неолімпійського 

та адаптивного спорту Чебановій Катерині Вікторівні. 

У 2018 році завершили навчання в аспірантурі 22 особи (15 – з 

відривом від виробництва, 3 – без відриву від виробництва та 4 іноземних 

громадянина). 

17 аспірантів (75% випускників представили на розгляд атестаційної 

комісії дисертацію в повному обсязі та пройшли апробацію на кафедрах 

університету). 

У 2018 році завершили навчання в докторантурі 3 особи. Достроково 

захистився 1 докторант (Сушко Р. О.), 2 докторанти успішно пройшли 

апробацію на кафедрах університету (Гончарова Н. М., Маслова О. В.). 

Відповідно до попередніх рішень Вченої ради та Статуту НУФВСУ 

щодо необхідності омолодження професорсько-викладацького складу 

університету було вжито заходи щодо залучення випускників аспірантури 

до роботи в підрозділах університету. Згідно з наданою завідувачами кафедр 

інформації про розподіл випускників аспірантури, працевлаштовані 3 особи 

на кафедри та структурні підрозділи НУФВСУ, а саме: кафедру спортивних 

ігор (Гопей М.М.), кафедру теорії та методики фізичного виховання 

(Михальчук А.Д.), кафедру фізичної терапії та ерготерапії (Івановська О.Е.). 

За останні п’ять років збільшилась кількість аспірантів, які 

навчаються на умовах контракту: якщо у 2013 р. – 2% , то у 2018 р. – 40% 

від загальної кількості вітчизняних аспірантів навчалися за кошти 

юридичних та фізичних осіб. 
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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 2018 році у спеціалізованій раді Д 26.829.01 було проведено захист 

2 дисертацій на здобуття  наукового ступеня доктора наук та 11 дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук, з яких: 2 дисертації 

докторантів НУФВСУ, 11 дисертацій аспірантів та співробітників 

НУФВСУ. У спеціалізованій раді Д 26.829.02 було проведено захист 2 

дисертацій на здобуття  наукового ступеня доктора наук та 15 дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук (за спеціальностями: 24.00.02 – 

10 дисертацій, у тому числі 1 докторська; 24.00.03 – 7 дисертацій, у тому 

числі 1 докторська). Серед них 1 дисертація докторанта НУФВСУ, 10 

дисертацій аспірантів та співробітників НУФВСУ, 6 дисертацій 

представників інших організацій. 

 

2.5. Проведення наукових форумів, конференцій, семінарів 

У 2018 році на базі університету проведено низку наукових заходів:  

14 березня – підсумкову конференцію за результатами виконання 

науково-дослідних робіт НДІ НУФВСУ за кошти державного бюджету 

Міністерства освіти і науки України у 2017 році; 

23 березня – відкриту олімпіаду з англійської мови «Студент та 
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олімпійський спорт» на базі НУФВСУ за підтримки Олімпійської академії 

України; 

29 березня – ХI Міжнародну студентську інтернет-конференцію 

«Спорт та сучасне суспільство» за сприяння Міністерства освіти і науки 

України та Спортивного комітету України. Співорганізаторами конференції 

стали Львівський державний університет ім. І. Боберського, Харківська 

державна академія фізичної культури, Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича. На конференції були присутні 250 осіб. 

З метою розширення аудиторії учасників форум проводився у режимі 

відеоконференції, в якій взяли участь Латвійська академія спортивної 

педагогіки (м. Рига, Латвія); Державний університет фізичного виховання та 

спорту Республіки Молдови  (м. Кишинів, Молдова); Білоруський 

державний університет фізичної культури (м. Мінськ, Білорусь); Полоцький 

державний університет (м. Новополоцьк, Білорусь); Військовий інститут 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (м. Київ, Україна); 

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана 

Боберського (м. Львів, Україна); Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна); Харківська державна 

академія фізичної культури (м. Харків, Україна); Придніпровська державна 

академія фізичної культури і спорту (м. Дніпро, Україна); Вінницький 

державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. 

Вінниця, Україна); Кам’янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна); Міжнародний 

економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука 

(м. Рівне, Україна); Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки (м. Луцьк, Україна); Національний університет фізичного 

виховання і спорту України (м. Київ, Україна). На Конференції представлені 

доповіді з особливостей підготовки висококваліфікованих спортсменів; 

історичних, соціально-гуманістичних, організаційно-правових, економічних 

аспектів розвитку професійного, неолімпійського та адаптивного спорту; 
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10-12 квітня – ХІ Міжнародну конференцію «Молодь та 

олімпійський рух» за сприяння Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського 

комітету України, Олімпійської академії України, під патронатом 

Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і спорту. У 

науковому заході взяли участь понад 450 учасників − почесні гості, науково-

педагогічні працівники спеціалізованих закладів вищої освіти (ЗВО), молоді 

науковці, аспіранти, студенти, які представляють 40 ЗВО та установ з 9 

країн світу (Білорусь, Венесуела, Ірак, Іран, Китай, Ліван, Росія, Хорватія, 

Україна). Відповідно до програми Конференції робота заходу проводилася у 

формі пленарного засідання та 6 секційних засідань за наступними 

напрямами: правові, соціально-економічні, екологічні та організаційно-

управлінські основи олімпійського спорту; олімпійська освіта в системі 

виховання дітей і молоді: досвід, проблеми та перспективи. Історичні 

аспекти олімпійського руху; сучасні підходи до підготовки спортсменів; 

паралімпійський та дефлімпійський спорт, спеціальні олімпіади; спорт для 

всіх; медико-біологічні аспекти олімпійського спорту; сучасні аспекти 

спортивної медицини; фізична терапія та ерготерапія. 

18 квітня – студентську науково-практичну конференцію з української 

мови «Лінгвістичні та країнознавчі аспекти вивчення української мови», в 

якій взяли участь понад 200 студентів, а також професорсько-викладацький 

склад НУФВСУ. У програмі конференції було 13 наукових доповідей, 

тематика яких була присвячена як суто лінгвістичним питанням – розвитку 

та функціонуванню української мови, так і питанням спорту, країнознавства 

тощо;  

19 квітня – І Всеукраїнську електронну конференцію з міжнародною 

участю «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, 

фізичній терапії та ерготерапії» на базі кафедри інноваційних та 

інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті із залученням 

науковців: декана факультету інформаційних технологій Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка, сертифікованого 

проектного менеджера рівня «А» Міжнародної асоціації управління 

проектами Теслі Ю. М., доцента кафедри математики Інституту педагогіки 

НАПН України Лапінського В. В., доцента Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Іларіонова О. Є., асистента кафедри 

технологій управління, координатора проектів програми інформатизації 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Хлевної Ю. Л. В рамках конференції було проведено круглий стіл «Сучасні 

напрями використання інформаційних та інноваційних технологій у 

практиці фізичної культури і спорту»; 

17 травня – І Всеукраїнську електронну науково-практичну 

конференцію з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної 

культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, 

психофізіологічні та метрологічні аспекти» на базі кафедри біомеханіки та 

спортивної метрології із залученням науково-педагогічних працівників 

кафедри фізичної реабілітації НУФВСУ. Співорганізаторами заходу 

виступив Загребський Університет, Факультет Кінезіології (University of 

Zagreb, Faculty of Kinesiology). В рамках конференції було проведено 

круглий стіл «Практичні аспекти застосування біомеханічних технологій у 

фізичному вихованні та спорті»; 

12 вересня – конференцію «Сучасна система підготовки гімнастів: 

міжнародний досвід», присвячену вшануванню пам’яті українського 

спортсмена, 7-разового олімпійського чемпіона, абсолютного чемпіона 

Європи та  світу Бориса Шахліна; 

21 вересня – круглий стіл кафедри спортивних ігор «Сучасні погляди 

на тренерську діяльність: проблеми, перспективи та практичні 

рекомендації» з метою сприяння підвищенню рівня підготовки 

кваліфікованих тренерів у дитячо-юнацькому спорті;  

11 жовтня – круглий стіл кафедри спортивних ігор «Характеристика 

професійної компетенції тренера. Інноваційні підходи підготовки успішного 
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тренера» з метою сприяння підвищенню рівня підготовки кваліфікованих 

тренерів у дитячо-юнацькому спорті; 

21–22 листопада – Міжнародну конференцію «Сталий розвиток і 

спадщина у спорті: проблеми та перспективи» за сприяння Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, 

Національного олімпійського комітету України, Національної академії 

педагогічних наук України, Олімпійської академії України. Конференція 

проходила під патронатом Міжнародної асоціації спортивної кінетики та 

Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і спорту. 

Відеозвернення  учасникам заходу надіслав голова комісії МОК «Сталий 

розвиток і спадщина» Його Величність принц Монако Альбер ІІ. 

Конференція була присвячена назрілим питанням сьогодення: спорт та 

реалізація цілей сталого розвитку; екологія спорту, природоохоронна 

діяльність у процесі підготовки і проведення спортивних заходів; сучасний 

олімпійський спорт: проблеми сталого розвитку; олімпійська освіта як вектор 

ціннісних орієнтацій підростаючого покоління; рухова активність як основа 

якості життя людини; стратегія розвитку освіти як фактор сталого розвитку 

галузі фізичної культури і спорту.  

У науковому заході взяло участь понад 500 осіб із 20 країн світу 

(Аргентина, Білорусь, Греція, Болгарія, Грузія, Індія, Іран, Китай, Казахстан, 

Латвія, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Словенія, США, 

Туреччина, Узбекистан, Україна, Хорватія), а також ректори й провідні 

науковці з 14 закладів вищої освіти, науково-педагогічні працівники, 

докторанти, аспіранти, студенти НУФВСУ. 

Важливою подією під час урочистостей стало підписання Загальної 

двосторонньої угоди між Сіаньським університетом фізичного виховання 

(Китай) та Національним університетом фізичного виховання і спорту 

України. В рамках проведення Конференції укладено Угоду про наукове 

співробітництво між Університетом міста Ряшів (Польща) та Національним 

університетом фізичного виховання і спорту України; 
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28-29 листопада – Міжнародну конференцію «Актуальні проблеми 

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. Відповідно до програми 

Конференції робота заходу проводилася у формі пленарних та секційних 

засідань за наступними напрямами: синдром перетренованості в спорті; 

хронічне фізичне перенапруження у спортсменів (серцево-судинної 

системи, опорно-рухового апарату); спортивні травми та їх профілактика; 

фізична реабілітація в спорті. 

 

2.6. Студентська наука 

В університеті діє 21 науковий студентський гурток, активно 

працює студентське наукове товариство. 

Протягом 2018 року студенти НУФВСУ брали участь у 

різноманітних наукових конкурсах. 22–23 березня 2018 року на базі 

Придніпровської державної академії  фізичної культури і спорту  відбувся 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт галузі наук 

«Фізичне виховання та спорт», в якому взяли участь 9 представників 

НУФВСУ. Всі вони посіли призові місця: дипломами I ступеню 

нагороджено 5 студентів,  IІІ ступеню − 2 студенти. 

До ІІ етапу конкурсу стипендіальної програми "ЗАВТРА.UA" 

Фонду Віктора Пінчука пройшло 10 студентів. 

22 листопада 2018 р. студенти НУФВСУ взяли участь у 

Міжнародному студентському олімпійському форумі «Олімпійський рух, 

студентський спорт, комунікації та освіта», який відбувся на базі 

Білоруського державного університету фізичної культури, м. Мінськ, та 
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отримали відзнаку за високий рівень підготовки.  

Студентами університету протягом 2018 року опубліковано в 

матеріалах наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського 

рівнів 188 наукові праці, з яких 77 одноосібно. 

 

2. 7. Науково-теоретичні видання 

Протягом 2014-2018 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 бібліотеці України імені В. І. Вернадського; базі наукової 

періодики України «Уран», бібліотеці Міжнародної спортивної інформації. 

У 2018 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. 
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3. Кадрове забезпечення науково-педагогічної та науково-

дослідної роботи 

 

3.1. Якісний склад науково-педагогічних та наукових 

працівників 

Станом на 1 грудня 2018 року в університеті працює 296 штатних 

науково-педагогічних працівників, зовнішніх сумісників – 90 осіб.   

    Із науково-педагогічних працівників мають науковий ступінь  доктора  

наук  –  47  осіб  (16%),  з  них  сумісників – 7 осіб; кандидата наук – 204 

особи (69%), з них сумісників – 43 особи. Мають вчене звання професора – 

43 особи (12%), з них сумісники – 8 осіб; доцента –  98 осіб (33%), з них 

сумісники – 12 осіб. 

Слід відзначити, що відбулися позитивні зміни у якісному складі 

науково-педагогічних працівників університету, а саме: у  2017 році 13% –

докторів наук,  51% – кандидатів наук, то у 2018 році уже 16% докторів наук, 

69% кандидатів наук. 

Середній вік штатних професорів, докторів наук – 60 років,  

професорів, кандидатів наук – 68 років; доцентів, докторів наук – 50 років, 

доцентів, кандидатів наук – 52 років; кандидатів наук – 40 років. 

Питання підвищення якісного складу науково-педагогічних 

працівників перебувають у центрі уваги ректорату і Вченої ради університету 

та регулярно розглядаються на їх засіданнях. За 2018 рік зі складу штатних 

науково-педагогічних працівників здобули  науковий  ступінь  кандидата 

наук – 10 осіб,  1 особа отримала науковий ступінь – доктора наук. 

Отримали: вчене звання професора  2 особи,  доцента – 1 особа. 

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; 2 кафедри – доценти, 

доктори наук; 4 – доценти, кандидати наук; 1 – кандидат наук.  Середній вік 

завідувачів кафедр – 56 років. 
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Станом на 1 грудня 2018 року в Науково-дослідному інституті 

університету працює 48 наукових працівників, з яких 32 за сумісництвом   

(19 внутрішні та 13 зовнішніх). 

Із числа штатних працівників – 16 осіб 

 мають науковий ступінь доктора наук – 3 особи (21%) та 

кандидата наук – 7 осіб (50%). 

 мають вчене звання професора – 4 особи (29%) та доцента, 

старшого наукового співробітника – 1 особи (7%). 

Із числа внутрішніх сумісників – 18 осіб: 

 мають науковий ступінь доктора наук – 8 осіб (44%) та кандидата 

наук – 5 осіб (28%); 

 мають вчене звання професора – 7 осіб (39%) та доцента – 4 

особи (22%). 

Із числа зовнішніх сумісників – 13 осіб: 

 мають науковий ступінь: доктора наук – 4 особи (30%) та 

кандидата наук – 4 особи (30%); 

 мають вчене звання професора – 4 особи (30%) та доцента, 

старшого наукового співробітника – 1 особа (8%). 

 Середній вік штатних наукових працівників становить 43 роки, 

докторів наук – 51 рік, кандидатів наук  –  44  роки,  професорів  –  54 роки,  

доцентів  –  43 роки. 

Загальна кількість молодих учених – 14 осіб, 4 з яких мають науковий 

ступінь кандидата наук та 1 особа має вчене звання доцента. 

Протягом 2018 року науково-педагогічні та наукові кадри залучались 

до роботи у державних та громадських організаціях. 

Особливим цей рік став для суттєвого підвищення міжнародного 

престижу університету – завідувач кафедри історії та теорії олімпійського 

спорту, президент Олімпійської академії України, професор Булатова М. М. у 

серпні повторно призначена до складу комісії «Культура та олімпійська 

спадщина» Міжнародного олімпійського комітету, у вересні обрана першим 
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віце-президентом Європейської Олімпійської академії, а кілька днів тому – 

віце-президентом Національного олімпійського комітету України. Це 

історична подія – вперше жінка обрана на високий пост в НОК України. 

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). 

Ректор університету, професор Імас Є. В. – член Акредитаційної комісії 

Міністерства освіти і науки України, входить до складу колегії Міністерства 

освіти і науки України, президент Спортивної студентської спілки України.  

Перший проректор з науково-педагогічної роботи університету, 

професор Дутчак М. В. є членом Атестаційної колегії Міністерства освіти і 

науки України та Комісії з реформування сфери фізичної культури і спорту 

Міністерства молоді та спорту України, 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 2018 

році обрано Почесним членом Національної академії педагогічних наук 

України). У цьому році відбулось два засідання секції (на базі Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ, на базі 
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Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,  

м. Луцьк). 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, професори  

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, професор  

О. В. Андрєєва, а головою науково-методичної комісії 227 «Фізична 

реабілітація» – завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії, професор 

О. Б. Лазарєва. 

 

3.2. Відзначення науково-педагогічних та наукових працівників 

державними та галузевими нагородами 

У 2018 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 23 серпня 2018 року № 241/2018 «Про 

відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності 

України» за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм орденом "За заслуги" І 

ступеня нагороджено ректора, професора  Є. В. Імаса. 

 Указом Президента України від 7 березня 2018 року № 59/2018 за 
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значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання 

службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю присвоєно   почесне   

звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» 

проректору з науково-педагогічної роботи, професору О. В. Борисовій. 

Указом Президента України від 1 грудня 2018 року № 404/2018 «Про 

відзначення державними нагородами України з нагоди 27-ї річниці 

підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення 

незалежності України 1 грудня 1991 року» за значний особистий внесок у 

державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держави,  вагомі трудові 

досягнення, багаторічну сумлінну працю присвоєно почесне звання 

«Заслужений діяч науки і техніки України» завідувачеві кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, професору Є.А. Пінчуку. 

Указом Президента України від 23 серпня 2018 року № 241/2018 «Про 

відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності 

України» за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-

економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, 

вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм присвоєно   почесне   

звання  «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» доценту 

кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту В. В. Аксютіну. 

Завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання,   професор 

Круцевич Т. Ю. нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради  України, 

а старший викладач кафедри водних видів спорту Домбровський Вадим 

Олександрович нагороджений Грамотою Верховної Ради України. 

Нагороджені відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства 

молоді та спорту України п’ять науково-педагогічних працівників. 

 Відзначені відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства 

освіти і науки України за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, 

особисті заслуги в розвитку спортивної науки та підготовку кваліфікованих 
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кадрів для галузі  десять  науково-педагогічних працівників. 

Подякою Київського міського голови  відзначені п’ять працівників.  

Раднику ректора, професору В. М. Платонову присвоєне звання 

почесного доктора Грузинського державного навчального університету 

фізичного виховання та спорту. 

Грамотою НУФВСУ нагороджено двадцять науково-педагогічних та 

наукових працівників університету. 

 

3.2. Нормування робочого часу науково-педагогічних 

працівників. Виконання навантаження з навчальної та інших видів 

робіт 

В університеті робочий час науково-педагогічного працівника 

визначається обсягом його навчальних, методичних, 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 

організаційної роботи науково-педагогічних працівників з 2018-2019 н.р. 

Національного університету фізичного виховання і спорту України,  

затверджених наказом ректора університету від 29.05.2018 р. № 117-заг. 

Навчально-методичним відділом постійно контролюється планування  

та виконання науково-педагогічними працівниками всіх видів робіт.  

Навчальне навантаження та інші види робіт виконано кафедрами практично у 
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повному обсязі. Невеликі відхилення від запланованого навантаження 

обумовлені об'єктивними причинами.  У таблиці 5 подано виконання 

навантаження у 2017-2018  навчальному році. 

                                                                                              Таблиця 5. 

 
 

№ 

з/п 

 

Кафедра 

Заплановано Виконано Різниця 

у вико-

нанні нав-

чального 

наван-

таження 

 

Викона- 

но 

всього 

 

Нав-

чальне 

наванта- 

ження 

 

Інші 

види 

робіт 

 

Нав-

чальне  

наванта- 

ження 

 

Інші 

види 

робіт 

1. Соціально-гуманітарних 

дисциплін 

5826,0 8761,0 5841,0 8273,5 +15 14114,5 

2. Менеджменту і економіки 

спорту 

6554,0 10144,0 6441 9330,5 -113 15771,5 

3. Української та іноземних мов 13039,0 18565,5 12822,0 18559,5 -217 31381,5 

4. Психології  і педагогіки 7800,0 10956,0 7584,75 11272,0 -215,25 18856,75 

5. Професійного, 

неолімпійського та 

адаптивного спорту 

4500,0 6885,0 4401,75 6346,0 -98,25 10747,75 

6.  Історії  та теорії 

олімпійського спорту 

10023,75 15161,75 9554,25 15111,75 -469,5 24666,0 

7. Інноваційних та 

інформаційних технологій у 

ФКіС 

7800,0 11934 7534,75 11364,5 -265,25 18899,25 

8. Теорії і методики фізичного 

виховання 

12290,0 17240,25 12068,0 18220,75 -222,0 30288,75 

9. Біомеханіки та спортивної 

метрології 

7800,0 11773,0 7708,75 11718,25 -91,25 19427,0                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10. Медико-біологічних 

дисциплін 

15750,0 19920,0 15748,75 21653,0 -1,25 37401,75 

11. Фізичної терапії та 

ерготерапії 

20965,0 26721,0 20457,0 22955,0 -508,0 43412,0 

12. Спортивної медицини 12561,5 31400,5 12562,75 14921,25 +1,25 27484,0 

13. Спортивних ігор 6299,0 9621,75 6070,0 8436,25 -229 14506,25 

14. Футболу 7343,5 10632,0 7175,5 9871,25 -168 17046,75 

15. Спортивних видів гімнастики  4350,0 6655,5 4383,25 6576,75 +33,25 10960,0 

16. Водних видів спорту 7500,0 8950,5 7479,5 9719,25 -20,5 17198,75 

17. Хореографії і танцювальних 

видів спорту 

5095,75 12903,0 5155,75 6502,0 +60 11657,75 

18. Легкої атлетики, зимових 

видів та велосипедного 

спорту 

8320,0 12873,5 8181,75 13154,5 -138,25 21336,25 

19. Спортивних єдиноборств та 

силових видів спорту 

8518,0 13023,5 8271,5 11404,75 -246,5 19676,25 

20. Здоров’я, фітнесу та рекреації 17400,0 18137,25 16362,25 24264,5 -683,25 40626,75 

21. 

 

Туризму 4350,0 6655,5 4325,5 6046,5 -24,5 10372,0 

  

Всього: 194085,5 

 

288914,5 

 

 

190129,75 

 

 

265701,75 

 

 

 

455831,5 
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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. 

За поданням студентської ради здійснювалось фінансування участі 

студентів у різних заходах всеукраїнського рівня, спортивних змаганнях, а 

також на проведення заходів з організації дозвілля студентства. 
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У 2018 році уже традиційно на високому організаційному рівні 

відбулись загальні прямі вибори голови студентської ради. Обрано студентку 

третього курсу факультету спорту та менеджменту Анну Кузьму. 

Студентська рада та профспілкова організація активно працюють в багатьох 

напрямах життя університету, займаються пошуком нових креативних 

шляхів для розвитку і популяризації університету. Ректорат щиро вдячний 

студентству й сподівається на подальшу тісну співпрацю. 

 

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 культурно-

світоглядних, соціально-політичних та морально-духовних якостей, що 

сприяло б їхній успішній фаховій діяльності. 

Ефективність виховної роботи в нашому університеті великою мірою 

залежить від її організації на факультетах. Зміст, форми і методи культурно-

просвітницької роботи на факультетах визначають деканати. Організацію, 

поточний контроль та координацію виховної роботи за дорученням декана 

здійснює його заступник, який звітує про стан і перспективи роботи на раді 

факультету. 

Серед заходів виховної та культурно-просвітницької спрямованості 

2018 року, які були ініційовані та організовані студентською радою та  

профспілковою організацією студентів та аспірантів і підтримані 

адміністрацією університету, слід виділити такі:  

 урочистості з нагоди «Дня знань» та початку нового навчального 

року; 

 участь у легкоатлетичному кросі у Голосіївському лісі з нагоди  Дня 

фізичної культури і спорту; 

 відзначення кращих студентів з нагоди міжнародного дня студента; 

 конкурс краси «Міс  НУФВСУ»;  
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 вечір знайомств для учасників  II етапу Всеукраїнської олімпіади зі 

спеціальності 014 «Середня освіта (фізична культура)»; 

 турнір з шахів та настільного тенісу серед студентів студмістечка 

університету;  

 кубок ректора університету з футзалу;  

 турнір зі встановлення національного рекорду України зі стрибків 

на скакальці;  

 турнір з кібергспорту серед студентів університету «Dotas» та 

«League of Legends”; 

 участь у Брейн-ринзі «Fair Play в житті студента»; 

 участь у відкритті меморіальної дошки пам’яті семиразового 

чемпіона Олімпійських ігор  Б. А. Шахліна; 

 участь у звітному концерті кафедри хореографії  і танцювальних 

видів спорту; 

 участь у святкуванні Міжнародного дня студентського спорту; 

 участь у прес-конференції по електронному спорту «Ukranian 

University Open 2018». 

Студентство є одним із найважливіших ресурсів волонтерської 

діяльності.      Волонтерська діяльність в університеті сприяє професійному 

становленню студентів, формує певні життєві позиції, сприяє саморозвитку 

та самореалізації студентів, дає можливість засвоювати соціальний досвід та 

виступає одним з напрямів культурно-просвітницької роботи. Студенти 

нашого вузу беруть активну участь у волонтерському русі. Так, студенти 

брали участь у якості волонтерів в суддівстві змагань з баскетболу 

Печерського району, на Кубку Девіса між командами України та Португалії 

та інших змаганнях. Окрім цього, вони залучались в якості волонтерів до 

організації й проведення багатьох масштабних заходів, серед яких 

Олімпійський день, Олімпійський урок, Спортивне Сузір’я, «Герої 

спортивного року»  тощо.  
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4.3. Робота студентського містечка  

Студенти з інших регіонів України та різних країн світу 

забезпечуються проживанням у студентському містечку (гуртожитки № 1, 2, 

3, 5). Станом на 15 грудня 2018 року у гуртожитках проживає 1040 студентів 

та аспірантів.  Кожен гуртожиток оснащений навчальною кімнатою та 

мережею інтернет, а  у гуртожитку № 5 студенти можуть користуватися 

безкоштовним wi-fi. Також у 2018 році у цьому гуртожитку  був проведений 

ремонт холів та коридорів та відремонтований дах у його спортзалі. У 

студентському містечку є тренажерний зал з необхідними тренажерами та 

інвентарем, а також тенісний клуб. З метою покращення побутових умов  для 

студентів працює пральня. У 2018 році проводився капітальній ремонт 

загальної чоловічої душової гуртожитку №1 з повною заміною сантехніки та 

електрообладнання. Проведено капітальний ремонт загальних кухонь на 

поверхах. Щорічно проводяться поточні ремонти у гуртожитках та 

оновлюється обладнання: заміна вікон, радіаторів, газових та електро плит, 

сантехніки та систем каналізації. У 2018 році проведена закупівля нових 

ліжок, столів, шаф, матраців та постільної білизни, що дає змогу покращити 

умови проживання студентів.  

Протягом останніх років, у кімнатах для тимчасового проживання, 

поступово проводяться капітальні ремонти, що дають змогу розміщувати 

гостей університету: учасників семінарів, конференцій, учнівських та 

студентських олімпіад, спортивних заходів з більшим комфортом. 

Окрім господарського, важливим аспектом діяльності студентського 

містечка є виховна робота, яка сприяє формуванню у студентської молоді 

здорового способу життя, громадському, духовному, культурному 

вихованню молоді шляхом проведення конкурсів, семінарів-тренінгів, 

тематичних зустрічей. У гуртожитках активно діє студентська рада, яка 

спрямовує студентів у русло активного життя. За підтримки студентської 

ради кожен рік проводяться змагання з футболу, баскетболу, волейболу, 

тенісу та шахів. 
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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; 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 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 

Спортивна робота в університеті є однією із пріоритетних та 

розвивається за двома напрямами: спортивно-масова робота та спорт вищих 

досягнень. В університеті функціонує комплекс спортивних баз, на яких 

протягом 2018 року відбулось близько 50 спортивно-масових заходів різного 

рівня, а саме: спартакіади серед студентів та професорсько-викладацького 

складу і співробітників вищих навчальних закладів Печерського району;           

м. Києва серед студентів; відкриті чемпіонати НУФВСУ серед студентів з 

більш ніж 20 видів спорту;  міжнародні змагання 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. 



49 
 

У вересні 2018 року в рамках щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України вдруге проведено тестування студентів 

НУФВСУ, які навчаються на денній формі навчання. В оцінюванні взяли 

участь 1816 студентів (56 % від загальної кількості, у 2017 році – 40%), з них 

високий рівень продемонстрували – 96 осіб (5 % проти 3 % у 2017 році).  

Підвищення спортивної майстерності студентів здійснюється із 18  

видів спорту (у 2017 році – з 20 видів спорту) серед 620 студентів (у 2017 

році – 504). Заняття проводять 35 спеціалістів вищої тренерської категорії, з 

яких: 13 – Заслужені тренери України, 3 – Заслужені майстри спорту; 5 – 

Майстри спорту України міжнародного класу. 

Традиційно у щорічних змаганнях Спартакіади: 

 м. Києва студенти НУФВСУ за підсумками участі у 12 видах спорту 

посіли І місце у загальному заліку серед закладів вищої освіти                      

м. Києва. Найкращими студенти НУФВСУ у 2018 році у м. Києві 

стали  у таких видах спорту: теніс настільний, бокс, плавання, 

боротьба вільна, боротьба греко-римська. 

 Печерського району м. Києва у загальнокомандному заліку серед 

студентів закладів вищої освіти  збірна команда НУФВСУ також 

посіла І місце, включаючи перемоги у змаганнях з бадмінтону, 

баскетболу, волейболу, тенісу настільному, плавання, шахів, 

футзалу. 

Головним спортивним заходом студентського спорту всеукраїнського 

рівня у 2018 році стали чемпіонати України серед студентів з різних видів 

спорту, у програмі змагань яких було представлено 28 видів спорту та  у 19 з 

яких взяли участь студенти НУФВСУ, здобувши понад 50 медалей різного 

ґатунку. 

Понад 200 студентів здобули нагороди у чемпіонатах та кубках 

України з різних видів спорту. Понад 40 студентів брали участь у 

Паралімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, кубках світу та Європи, 

в яких здобули 27 медалей різного ґатунку. 
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Однією з головних подій студентського спорту став чемпіонат світу 

серед студентів з футзалу (жінки). Збірна команда України, до складу якої 

увійшли 4 студентки кафедри футболу НУФВСУ (Дичко Яна, Романюк 

Яніна, Шевченко Юлія та Роздобудько Вікторія), посіла ІІ місце. 

223 студенти (у 2017 році – 183) входять до складу збірних команд 

України, з яких: основний склад – 89 осіб, кандидати – 56, резерв – 78. 

Всього в університеті навчаються представники з 61 виду спорту, з 

яких – 35 олімпійські та 26 неолімпійські. Кращі результати студентів 

НУФВСУ на міжнародній арені у 2018 році: 

 Яременко Ілля (плавання) – ІІІ місце на Паралімпійських іграх; 

 Шух Аліна (легка атлетика) – І місце на чемпіонаті світу серед 

юніорів; 

 Скробало Світлана (веслування академічне) – І місце на чемпіонаті 

Європи серед юніорів; 

 Мусієнко Костянтин та Оніпченко Максим (веслування академічне) 

– І місця на чемпіонаті Європи серед молоді до 23 років; 

 Мижерицька Діана, Ханіна Валерія, Юзьвяк Валерія (гімнастика 

художня) – ІІІ місця на чемпіонаті світу та 2 срібні медалі на 

чемпіонаті Європи; 

 Бихно Аліна, Кобець Дар’я (гімнастика художня) – 2 срібні медалі 

на чемпіонаті Європи; 

  Верняєв Олег (гімнастика спортивна) – ІІ місце на чемпіонаті світу; 

 Давиденко Антон (стрибки на батуті) – ІІІ місце на чемпіонаті 

Європи; 

 Бакастова Юлія (фехтування) – ІІ місце на чемпіонаті Європи; 

 Станкевич Володимир (фехтування) – ІІ місце на командному кубку 

Європи; 

 Пацура Віталій (більярдний спорт) – І місце на чемпіонаті Європи; 



51 
 

 Логач Сергій, Васильєв Михайло, Іващенко Давид, Будько Кирило 

(хокей з шайбою) – І місце на чемпіонаті світу серед юніорів (І 

дивізіон, група 1Б); 

 Резнік Ігор та Поліщук Марія (спортивні танці) – ІІІ місце на 

чемпіонаті Європи та ІІІ місце на чемпіонаті світу; 

 Савицький Денис (спортивні танці) – ІІІ місце на чемпіонаті 

Європи; 

 Алексєєв Богдан  (спортивні танці) – ІІІ місце на чемпіонаті світу 

серед молоді; 

 Тимошенко Даніїл (спортивні танці) – І та ІІ місце на чемпіонаті 

Європи серед молоді; 

 Щербак Марк (спортивні танці) – два ІІ місця на чемпіонаті світу 

серед молоді; 

 Григорчук Нікіта (спортивні танці) – ІІІ місце на чемпіонаті світу 

серед молоді. 

Вдесяте Національний олімпійський комітет України визнав кращим 

спортсменом місяця в Україні аспіранта НУФВСУ Верняєва Олега. 

Наступний рік – рік Універсіад. Наше завдання незмінне – посісти 

перше місце серед закладів вищої освіти на Всеукраїнській Універсіаді та 

зробити найбільший внесок у медальну скарбничку збірної команди України 

на літній Всесвітній Універсіаді.    

НУФВСУ співпрацює з понад 46 спортивними організаціями, 

включаючи Міністерство молоді та спорту України, Національний 

олімпійський комітет України, Комітет з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України, Спортивну студентську спілку України, 

Спортивний комітет України, Олімпійську академію України, Київське 

відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Печерської районної в 

м. Києві державної адміністрації, національні федерації й асоціації з видів 

спорту та іншими. 
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Виконком Міжнародної федерації студентського спорту у лютому 

поточного року прийняв рішення про проведення у 2022 році вперше в 

Україні на базі нашого університету освітнього Форуму цієї авторитетної 

міжнародної організації (у таких заходах зазвичай беруть участь більше 

двохсот студентів з понад шістдесяти країн світу). Переконаний, що ми 

докладемо необхідних зусиль для проведення цього заходу на найвищому 

рівні. Підготовчу роботу треба розпочинати уже в наступному році. 

 

6. Організаційне та інформаційне забезпечення 

 

6.1. Вчена рада університету 

У своїй діяльності Вчена рада університету керується нормативно-

правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, 

Положенням про Вчену раду НУФВСУ.  Персональний склад Вченої ради 

університету затверджений наказом ректора. Рішення Вченої ради 

університету вводяться в дію наказами ректора університету.  

За звітний період робота Вченої ради університету була спрямована на 

вирішення питань, пов’язаних з основними напрямами діяльності 

університету. У ході 12 планових засідань було розглянуто низку важливих 

питань життєдіяльності НУФВСУ. Зокрема, з навчально-методичної роботи: 

 ухвалення освітньо-професійних програм та навчальних планів; 

 аналіз підсумків вступної кампанії та заходи щодо її подальшого 

вдосконалення; 

 встановлення ліміту стипендіатам, яким буде призначатися 

академічна стипендія за результатами першого й другого 

семестрового контролю 2017/2018 навчального року; 

 затвердження тематичного плану випуску навчальної літератури 

редакційно-видавничим відділом видавництва «Олімпійська 

література» НУФВСУ на 2018 рік; 
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 ухвалення річного звіту про виконання критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного за 2017 рік НУФВСУ; 

 затверджено Положення  про підготовку та видання навчальної 

літератури у НУФВСУ; 

 затвердження навчально-методичної літератури до видання; 

 обговорення та затвердження кандидатур на здобуття  іменних 

стипендій; 

 переведення здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра/магістра 

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

вакантні місця державного замовлення тощо. 

З науково-дослідної  роботи та підготовки науково-педагогічних 

кадрів: 

 дана оцінка науково-педагогічної діяльності 9-ти структурних 

підрозділів; 

 звіт про результати  НДР НУФВСУ за 2017 рік та план науково-

дослідної роботи НУФВСУ на 2018 рік; 

 обговорення та затвердження тематичного плану випуску науково-

періодичної літератури редакційно-видавничим відділом 

видавництва «Олімпійська література» на 2018 рік; 

 затвердження тематики та проведення першого етапу 

фундаментальних,  прикладних досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок, що подаватимуться на конкурсний 

відбір Міністерства освіти і науки України; 

 про діяльність НДІ НУФВСУ та перспективи її вдосконалення; 

 звіт спеціалізованих вчених рад Д 26.829.01 і Д 26.829.02 НУФВСУ; 

 про використання стилю Vancouver style при оформленні 

бібліографічного опису списку використання джерел у дисертаціях 

на здобуття наукових ступенів доктора наук, доктора філософії 

(кандидата наук) в НУФВСУ; 
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 затвердження Положення про підготовку та видання наукової 

літератури у НУФВСУ; 

 затвердження до видання чергових номерів наукових журналів 

«Наука в олимпийском спорте», «Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту», «Спортивна медицина і фізична реабілітація»; 

 про проект Кодексу академічної доброчесності НУФВСУ; 

 про утворення Комісії з питань академічної доброчесності 

НУФВСУ; 

 результати атестації аспірантів і докторантів; 

 затвердження проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих учених; 

 результати прийому в аспірантуру університету у 2018 році та 

затвердження кандидатур до докторантури НУФВСУ тощо. 

Зі спортивної роботи розглянуто питання про підсумки рейтингу 

НУФВСУ зі спортивної роботи у 2017 році.   

Про фінансове забезпечення – затверджено річний фінансовий звіт  

університету за 2017 рік та кошторис на 2018 рік й показники його основних 

витратних статей. 

 Протягом 2018 року Вченою радою обрано за конкурсом 3-х 

завідувачів кафедр, 15 професорів та директора Івано-Франківського коледжу 

фізичного виховання НУФВСУ, розглянуто атестаційні справи щодо 

присвоєння вченого звання професора кафедри медико-біологічних 

дисциплін Пастуховій Вікторії Анатоліївни, професора кафедри медико-

біологічних дисциплін Ковальчуку Олександру Івановичу,  вченого звання 

доцента кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації Воробйовій Анастасії 

Володимирівні. Присвоєно звання почесного доктора університету 

зарубіжним фахівцям –  президенту Європейської асоціації студентського 

спорту Адаму Рочеку (Польща) та президенту Міжнародної федерації 

учнівського спорту (ISF) Лорану Петринка (Франція). 
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6.2. Конференції трудового колективу 

   Проведено дві конференції трудового колективу університету, на яких  

розглядались питання:  

4 травня 2018 року 

1. Про затвердження Кодексу академічної доброчесності НУФВСУ. 

2. Про висунення науково-педагогічних працівників до відзначення 

державними нагородами. 

28 грудня 2018 року 

1. Звіт ректора Національного університету фізичного виховання і 

спорту України за 2018 рік. 

2. Про затвердження нової редакції Статуту Національного 

університету фізичного виховання і спорту України. 

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

представників із числа науково-педагогічних працівників. 

 

6.3. 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, про преміювання співробітників 

університету за рахунок коштів спеціального фонду, попередніх рішень та 

доручень ректора тощо. 
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6.4. Організація правової роботи 

Протягом року юридичним відділом здійснювалася організація 

правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне 

дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших 

нормативних актів університетом, його працівниками під час виконання 

покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також 

представлення інтересів університету в судах, органах державної виконавчої 

служби, державної реєстраційної служби. 

Юридичним відділом протягом 2018 року: 

взято участь у засіданнях Вченої ради університету, ректорату, роботі 

приймальної, стипендіальної комісій;   

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 додаткових освітніх послуг, договорів про надання послуг 

тимчасового проживання у студентському містечку університету, 

господарських договорів, договорів про співробітництво, інших видів угод. 

Так, протягом 2018 року юридичним відділом були вивчені, 

проаналізовані, перевірені та завізовані положення університету: про 

кафедри, про Студентське містечко НУФВСУ; про відділ докторантури та 

аспірантури університету; про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у НУФВСУ; про Науково-дослідний 

інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України; 

про підготовку та видання навчальної літератури у Національному 

університеті фізичного виховання і спорту України; про порядок переведення 

здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра/магістра Національного 

університету фізичного виховання і спорту України, які навчаються за кошти 
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фізичних/юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення; про 

проведення конкурсного відбору наукових проектів, які виконуються у 

НУФВСУ, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету; про 

проведення Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у 

НУФВСУ, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету та управління ними та інші. 

Юридичним відділом перевірений та завізований Порядок супроводу 

(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення у Національному університеті фізичного виховання і спорту 

України, а також Положення про конкурс студентських проектів 

«Креативний студент» у НУФВСУ, Положення про конкурс на здобуття 

ректорської премії «Молодий науковець року» в Національному університеті 

фізичного виховання і спорту України. 

Протягом поточного року юридичним відділом перевірено та 

завізовано 546 договорів, укладених із суб’єктами господарювання, 

договорів про співробітництво, а також 569 контрактів та додаткових угод до 

контрактів з працівниками університету. Зазначимо, що за 2017 рік 

юридичним відділом перевірено та завізовано 598 та 378 вказаних договорів 

та  контрактів та додаткових угод до контрактів відповідно. 

Відділом протягом 2018 року перевірено та завізовано понад 1300 

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, а також 1163 договори про надання 

послуг тимчасового проживання у студентському містечку університету. У 

2017 році вказаних договорів було завізовано юридичним відділом 1330 та 

929 відповідно. Крім того, у 2018 році юридичним відділом було перевірено 

та завізовано понад 400 договорів про надання додаткових освітніх послуг. 
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Юридичним відділом перевіряються та візуються проекти рішень 

Вченої ради університету, внутрішні накази університету та розпорядження 

ректора. Зокрема, за звітний рік відділом перевірено та завізовано: 

 69 проектів рішень Вченої ради університету ( у 2017 році – 43); 

 1836 внутрішніх наказів університету ( у 2017 році – 2019);  

 36 розпоряджень ректора університету (у 2017 році – 53). 

Одним з пріоритетних напрямів роботи юридичного відділу 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 2018 року відділом підготовлено та направлено: 

 106 претензій на загальну суму понад 757 442,10 грн., з яких: 

 1 претензія на загальну суму 153 060 грн. - до суб’єкта 

господарювання;  

 105 претензій - до здобувачів вищої освіти. Варто зазначити, що 

здобувачами вищої освіти після одержання претензій університету 

була погашена заборгованість за надані освітні послуги на суму 

148 563 грн. 

Юридичним відділом у 2018 році було підготовлено і подано 1 позовну 

заяву до суб’єкта господарювання на загальну суму 257 723 грн. 

Для порівняння: у 2017 році відділом підготовлено та направлено: 

 29 претензій на загальну суму понад 342 890 грн.; 

 4 позовні заяви до суб’єктів господарювання та здобувачів освітніх 

послуг на загальну суму 429 713, 40 грн. 

У 2018 році Господарським судом міста Києва було винесено 2 

рішення про стягнення на користь університету грошових коштів на загальну 

суму 275 451 грн., та винесено ухвалу про визнання кредитором по 

відношенню до боржника з грошовими вимогами на суму 18 862 грн. У 2017 
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році Господарським судом міста Києва було винесено 2 рішення про 

стягнення на користь університету грошових коштів на загальну суму 

424 117 грн. 

У 2018 році юридичним відділом здійснено представництво 

університету у 6 судових справах, які розглядались у рамках цивільного, 

господарського та апеляційного провадження в судових органах, та прийнято 

участь більше як у 10 судових засіданнях, що на одну судову справу більше, 

ніж у 2017 році. 

У зв’язку з невиконанням боржниками рішень судових органів у 

добровільному порядку юридичним відділом у 2018 році було підготовлено 3 

заяви про відкриття виконавчого провадження для примусового виконання 

рішень господарських та районних судів щодо стягнення заборгованості на 

загальну суму 424 117 грн. та заява про задоволення вимог кредитора на суму 

18 862 грн. 

На цей час 18 наказів про примусове виконання рішень судових 

органів, прийнятих на користь університету (на загальну суму 2 176 502 грн.) 

залишаються невиконаними боржниками. 

Для забезпечення розгляду судових справ, а також для оформлення 

правовстановлюючих документів на будівлі, земельні ділянки відділом 

систематично здійснюється робота по отриманню довідок, виписок, витягів з 

Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру підприємств 

та організацій України, інших державних реєстрів, здійснюється аналіз та 

підготовка відповідних документів. 

Відділом також забезпечувалась підготовка звернень до органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з 

діяльністю університету, а також розглянуто та підготовлено відповіді на 

депутатські звернення, адвокатські запити, запити правоохоронних органів, 

звернення громадян щодо надання освітніх послуг, послуг з відвідування 

басейнів, пільгового проживання у гуртожитках університету. 
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З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії 

корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють 

проявам корупції та корупційним правопорушенням в університеті, 

юридичним відділом розроблено проект Плану заходів щодо запобігання та 

протидії проявам корупції у НУФВСУ на 2018 рік, який було затверджено 

наказом ректора від 28.12.2017 року № 306-заг. Планом заходів сформовані 

основні напрями роботи університету на 2018 рік щодо попередження та 

запобігання проявам корупційних діянь. Протягом 2018 року, відповідно до 

Плану заходів щодо запобігання та протидії проявам корупції у НУФВСУ, 

уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції в 

університеті, однією з яких є працівник юридичного відділу, проводилася 

організаційна та роз’яснювальна робота серед працівників університету щодо 

дотримання законодавства з питань запобігання корупції. Уповноваженими 

особами забезпечується невідкладний розгляд звернень юридичних та 

фізичних осіб, вживаються заходи щодо недопущення реального та 

потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб університету та сприяння 

його усуненню.  

 

6.5. Бібліотека університету 

У 2018 році в результаті поетапного розвитку бібліотека набула форм 

сучасної високотехнологічної інформаційної системи. В бібліотеці 

розгорнуто локальну комп’ютерну мережу, яка охоплює всі її підрозділи.  

До послуг читачів бібліотеки розгалужена система обслуговування. 

Працюють два абонементи видачі літератури, зал іноземної літератури та 

дисертаційний зал, читальний зал на 120 місць та 17 робочих місць в 

Інформаційному комп’ютерному центрі (Електронній бібліотеці). 

Комплектування фондів бібліотеки здійснюється відповідно до 

замовлень від кафедр та формування масиву інформаційних ресурсів з метою 

задоволення навчальних, наукових та інформаційних потреб користувачів 
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На сьогодні бібліотечний фонд складає 248969 одиниць документів з 

різних галузей знань. Він включає наукову (89977 прим.) і навчальну 

літературу (139852 прим.), періодичні видання, автореферати дисертацій 

(7729 прим.), документи на електронних носіях (94), рідкісні видання (1212 

прим.) тощо. Протягом 2018 року в бібліотеку надійшло 1060 прим.  

документів, але будуть ще надходження.  

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 ВАК України, а саме – журнали «Наука в олимпийском 

спорте», «Спортивна медицина» та «Теорія і методика фізичного 

виховання».  

Протягом 2018 року бібліотека сприяла поширенню ініціативи 

Відкритого доступу, зокрема, отриманню доступу до наукового цитування 

для науковців та користувачів університету до актуальної наукової 

інформації реферативної бази даних Web of Science. Були організовані та 

проведені  інформаційно-навчальні семінари по користуванню платформою, 

а також зібрано та поширено серед викладачів інформацію про додаткові 

навчальні он-лайн заходи (вебінари) по розміщенню матеріалів в журналах 

бази. 

В травні-червні 2018 р. відповідно до рішення Вченої ради та наказу 

НУФВСУ від 25.06.2018 р. № 133-заг. «Про використання стилю Vancouver 

style при оформленні бібліографічного опису списку використаних джерел у 

дисертаціях на здобуття наукових ступенів доктора наук, доктора філософії 

(кандидата наук) в НУФВСУ» бібліотекою розроблено і виставлено на 

сторінці бібліотеки «Рекомендації  до Міжнародного правила цитування та 

посилання в наукових роботах. Стиль Ванкувер». Ця робота містить набір 

прикладів та рекомендацій  з оформлення посилань в наукових роботах. 

В рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні  та з 

метою забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої 
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освіти, впровадження сучасних програмних засобів в організацію освітнього 

процесу, сприяння академічній доброчесності та підвищення якості освіти в 

цілому шляхом виявлення ознак плагіату в наукових та інших роботах на базі 

бібліотеки встановлено Системи виявлення збігів/ідентичності/схожості 

комп’ютерні програми «Антиплагіат» та «Плагіат». Співробітники бібліотеки 

пройшли підготовку щодо використання програм та створення звітності. 

З метою наповнення, систематизації та зберігання в електронному 

вигляді творів науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти 

університету, надання відкритого доступу до цих творів, забезпечення їх 

поширення у світовому науково-освітньому середовищі та відповідно до 

рішення Вченої ради університету та наказу НУФВСУ «Про Інституційний 

репозитарій Національного університету фізичного виховання і спорту 

України» на базі бібліотеки було створено Репозитарій НУФВСУ  – 

електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення 

довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових 

досліджень, що проводяться в університеті.   

Були проведені практичні заняття співробітниками бібліотеки для 

науковців університету. Станом на 1 грудня 2018 року Репозитарій НУФВСУ 

налічує близько 1500 одиниць наукових праць.  

З метою популяризації фондів та інформування відвідувачів про нові 

надходження, фахівцями бібліотеки формуються на абонементі та в 

читальному залі тематичні книжкові виставки, створюються книжкові 

стенди, присвячені знаменним та пам’ятним датам, висвітленню спортивних 

подій.  

Створено сторінку бібліотеки в соціальних мережах «Фейсбук» на якій 

розміщуються корисні новини та подання для студентів і викладачів, 

надається інформація про нові надходження до бібліотеки.  

Здійснюється адміністрування веб-сторінки бібліотеки на сайті 

університету: розміщувались актуальні новини, було представлено 10 

віртуальних експозицій, загальною кількістю 70 анотованих книг, додано 10 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF


63 
 

документів (бюлетені нових надходжень). Наповнювались новою 

інформацією (корисні посилання на фахові видання, інші періодичні видання 

з повними текстами тощо) рубрики «На допомогу користувачу», 

«Інформаційні ресурси».  

Про всі нововведення в бібліотеці своєчасно інформуються кафедри та 

студенти: щомісячно оновлюється веб-сторінка бібліотеки на сайті 

університету, розміщуються актуальні новини на сторінках бібліотеки, 

віртуальні експозиції та бюлетені нових надходжень.  

З огляду на сучасний високотехнічний час користувачі ставлять вимоги 

і до бібліотек ЗВО. Тому наша бібліотека намагається в своїй діяльності 

спрямувати зусилля на інформаційну підтримку досліджень та освіти шляхом 

створення якісних електронних ресурсів. Проводилась постійна робота зі 

створення повнотекстової бази даних (ПБД), архів якої налічує вже 8000 

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.  

Продовжувалась робота з наповнення Електронного архіву бібліотеки. 

Складено електронний архів (ЕА) друкованих праць викладачів та науковців 

університету з 2014 року, поповнювалась електронна база даних персоналій 

співробітників НУФВСУ – додано 40 персоналій, прив’язано 800 документів, 

а також персоналій спортсменів та працівників сфери ФКіС – 52 персони та 

143 документи.  

Одна з базових функцій бібліотеки – обслуговування користувачів. 

Обслуговування користувачів проводилось у наступних структурних 

підрозділах відділу обслуговування: абонемент, читальний зал, зал 

дисертацій та авторефератів, зал іноземної літератури, зал доступу до 

електронних інформаційних ресурсів «Електронна бібліотека».  

Інформаційний центр «Електронна бібліотека» забезпечував 

інформаційні потреби користувачів, що реалізовувалось через надання 

доступу до власної інформаційної системи (УФД/Бібліотека), повних текстів 



64 
 

документів, наявних у локальній мережі, глобальної системи Internet у 

науково-дослідницьких цілях та роботі у текстових редакторах. Всього за 

2018 рік інформаційним центром було надано 15632 послуги  користувачам.  

Соціально-культурна діяльність бібліотеки полягає в пропагуванні та 

розкритті через книги змісту загальнолюдських цінностей, спортивної, 

історичної, духовної та культурної спадщини. Бібліотека університету, 

шляхом представлення книжково-журнальних виставок (34), є активним 

учасником навчально-виховного процесу, виховання в 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 по користуванню 

електронними ресурсами бібліотеки для магістрантів і аспірантів. Традиційно 

особлива увага приділялась студентам 1 курсу. Для першокурсників усіх 

факультетів був проведений теоретично-практичний курс ознайомлення зі 

структурними підрозділами бібліотеки, з основами роботи з традиційним та 

електронним каталогами.  

Розвиток бібліотеки передбачає заплановану, цілеспрямовану 

діяльність, спрямовану на розширення джерел комплектування, формування 

нових інформаційних продуктів і послуг, розширення можливостей доступу 

до інформації користувачів тощо. 

 

6.6. Видавнича діяльність  

У 2018 році видавництвом підготовлено 4 книги: за редакцією  

Л. Ян.-Г. Шахліної «Спортивна медицина», В. Г. Олешко «Теорія та 

методика тренерської діяльності у важкій атлетиці», В. М. Костюкевич, 

О. А. Шинкарук, В. І. Воронова, О. В. Борисова «Основи науково-

дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності Фізична 

культура і спорт», Є. В. Імас, С. М. Футорний, О. І. Циганенко, 
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О. В. Ярмолюк «Екологія спорту», випущено у світ 11 назв, також 

надруковано 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». 

Станом на 20 грудня 2018 року у редакційно-видавничому відділі 

знаходяться у стадії редагування тільки журнали, а саме: «Наука в 

олимпийском спорте», «Спортивна медицина» та «Теорія і методика 

фізичного виховання і спорту». 

У поточному році відділом також відредаговано 218 наукових статей 

студентів та молодих учених. До кожної конференції було підготовлено 

програми та сертифікати. 

Відділом реалізації видавництва за 2018 рік реалізовано продукції на 

суму 1 519 505,00 грн. 

 

7. Міжнародне співробітництво 

Основними напрямами міжнародної діяльності є: 

 презентація університету на міжнародному рівні та у міжнародних 

організаціях;  

 пошук партнерів, підготовка й укладання договорів про 

співробітництво із закордонними університетами, навчальними та 

науковими установами й організація співпраці;  

 робота з посольствами і консульствами іноземних держав в Україні; 

 підготовка фахівців для держав-партнерів;  

 участь у підготовці і виконанні міжнародних освітніх і наукових 

проектів та програм;  

 рекламна та інформаційна діяльність на міжнародному рівні;  

 пошук засобів фінансування в міжнародних організаціях;  

 координація участі різних підрозділів університету у міжнародних 

симпозіумах, конгресах, конференціях. 
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Протягом 2018 року університет продовжував підтримувати тісне 

ділове співробітництво з Міжнародної асоціацією університетів фізичної 

культури і спорту, засновником та активним членом якої він є.  

На базі  університету діє Міжнародний центр олімпійських досліджень 

та олімпійської освіти, Олімпійська академія України, які підтримують плідні 

зв’язки з Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним центром 

олімпійської освіти, Олімпійським музеєм у Лозанні, Міжнародною 

олімпійською академією. 

У 2018 році діяло 35 угод про співробітництво із закладами вищої 

освіти і науковими установами з чотирнадцяти країн світу (3 угоди було 

підписано за звітний період). Ми активно працювали у напрямах 

інтенсифікації міжнародного академічного співробітництва. Найбільшого 

прогресу було досягнуто у відносинах з польськими, китайськими та 

латвійськими  партнерами.  

Протягом року 38 провідних науково-педагогічних та наукових 

працівників взяли участь у 48 міжнародних наукових заходах за межами 

України у 31 державі світу, серед яких США, Швейцарія, Японія, Корея, 

Китай, Марокко та інші. 8 науково-педагогічних та наукових працівників 

пройшли стажування за кордоном та отримали відповідні сертифікати. У 

межах академічної мобільності за програмою «Еразмус+» 4 здобувача 

ступеня бакалавра з нашого університету в період лютого–травня пройшли 

навчання у Латвійській академії спортивної педагогіки та 1 здобувачка 

ступеня магістра зараз успішно завершує семестр у Гданській академії 

спорту (Польща). 

У поточному році ми приймали понад 20 іноземних делегацій та 

офіційних осіб, у тому числі президента Міжнародної федерації учнівського 

спорту Лорена Петринку та президента Європейської спілки студентського 

спорту Адама Рочека, яких обрано почесними докторами нашого 

університету.    
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Університет відвідали делегації Міжнародної федерації дзюдо та 

Міжнародної Академії дзюдо, Міжнародної асоціація спортивної кінетики, 

наукової комісії Міжнародної федерації боротьби, Загальнояпонської 

асоціації тренерів, Національного олімпійського комітету Республіки 

Казахстан, китайських університетів спорту з міст Шандон, Гуанчжоу та 

Цзінін, а також Ніханського університету з Токіо (Японія), 3-D інституту 

(США)  та інші. 

У поточному році наш університет вперше виграв грант ЄС за 

програмою «Еразмус+» за напрямом КА2 «Розвиток потенціалу вищої 

освіти» тема «Інноваційна реабілітаційна освіта – впровадження нових 

магістерських програм в Україні». До реалізації цього проекту залучено вісім  

партнерів, у тому числі заклади вищої освіти з Польщі, Чехії, Фінляндії та 

Латвії (основний координатор проекту). Реалізація цього гранту розрахована 

на три роки із загальним фінансуванням майже мільйон євро, частка нашого 

університету 170 тисяч євро.  

У цьому році стартувала програма «Два дипломи» за участі нашого 

університету та Університету Вінцента Поля з Любліна (Польща). 

Станом на 1 грудня 2018 року загальна кількість слухачів підготовчого 

відділення, іноземних студентів і аспірантів НУФВСУ становила 117 осіб з 

27 країн світу (Алжир, Азербайджан, Афганістан, Білорусь, Венесуела, 

Грузія, Ємен, Еквадор, Ірак, Іран, Йорданія, Китай, Ліван, Лівія, Литва, 

Марокко,  Німеччина, Нігерія, Палестина, Португалія, Росія, Туніс, Таїланд, 

Туреччина, Туркменістан Узбекистан, Чилі), із них 52 іноземця є студентами  

денної форми навчання, 15 – студентами факультету заочного навчання.  

В аспірантурі та докторантурі університету навчаються 8 іноземців.  

Найбільше студентів-іноземців з Туркменістану (18%), Марокко (18%)  

та  Китаю (12%).  

Кількість іноземців, зарахованих на 1 курс навчання за освітнім 

ступенем бакалавра становить 20 осіб, а кількість іноземців, зарахованих в 
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магістратуру – 6 осіб.  На навчання в аспірантуру  зараховано 4 особи з 4 

країн  (Ірак, Йорданія, Китай, Ліван).  

 

8. Фінансове, матеріально-технічне та адміністративно-господарське 

забезпечення діяльності університету 

  

8.1. Фінансування та витрати університету у 2018 році за загальним 

та спеціальним фондом державного бюджету. 

У 2018 році фінансування університету здійснюється за такими 

бюджетними програмами: 

2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ та ІV 

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

2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, 

виконання робіт за державними цільовими програмами та державним 

замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних 

програм і проектів вищими навчальними закладами  та науковими 

установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка об’єктів, що 

становлять національне надбання» (Наука); 

2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) 

вищих навчальних закладів» (Стипендія). 

З метою створення сприятливих та належних умов для освітнього та 

наукового 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 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, 
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максимальну економію та ефективність, об’єктивну та неупереджену ціну, а 

також запобігання корупційним діям і зловживанням. 

Загальний обсяг фінансування Університету за бюджетною програмою  

Освіта у 2018 році відповідно до кошторису доходів та видатків зі внесеними 

змінами складає 177 мільйонів 849 тис. грн., у тому числі фінансування із 

загального фонду – 93 мільйони 315 тис. грн. (на 14% менше ніж у 2017 році) 

та із спеціального фонду – 84 мільйони 534 тис. грн. (на 20% більше ніж у 

2017 році). 

У 2018 році асигнування за бюджетною програмою Освіта по 

загальному фонду розподілені таким чином:  

 заробітна плата з нарахуванням – 62 мільйони 219 тис. грн. (на 18% 

більше ніж у 2017 році);  

 комунальні платежі – 7 мільйонів 130 тис. грн.; 

 стипендії аспірантам – 2 мільйони 256 тис. грн.; 

 виплати дітям-сиротам: компенсація на харчування – 1 мільйон 44 

тис. грн.; 

 придбання малоцінних предметів – 453,5 тис. грн.; 

 придбання обладнання довгострокового користування та 

капітальний ремонт навчальних корпусів – 20  мільйонів  гривень. 

Враховуючи недостатність фінансування що, окрім того, має сталий 

напрямок на зменшення, як, наприклад, у поточному році на 14%, з 

державного бюджету на інші напрями, які є вкрай важливими для створення 

необхідних умов для організації навчального процесу та виконання функцій 

закладу вищої освіти, завданням університету є вирішення питання щодо 

покриття фінансування, якого не вистачає, шляхом надання платних послуг 

та надходжень до спеціального фонду. 

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

інших сферах діяльності, які можуть надаватися вищими навчальними 

закладами державної чи комунальної форм власності, визначено постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796. 
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За 2018 рік фактичні надходження спеціального фонду університету за 

бюджетною програмою Освіта склали 82 мільйони 150 тис. грн. (на 10 

мільйонів гривень більше ніж у попередньому 2017 році), у тому числі від 

оплати за навчання та освітні послуги – 44  мільйони 143 тис. грн., від 

додаткової (господарської) діяльності – 35  мільйонів 862 тис. грн., від плати 

за оренду майна університету  – 2  мільйони 157 тис. грн. 

Витрати за кодами економічної класифікації склали у 2018 році: 

 заробітна плата з нарахуваннями – 48 мільйонів 960 тис. грн. (на 14 

мільйонів 768 тис. грн. більше ніж у 2017 році);  

 комунальні платежі – 6 мільйонів 55 тис. грн.; 

 придбання  обладнання, інвентарю та матеріалів – 19 мільйонів 304 

тис. грн., у тому числі: придбано комп’ютерної техніки та 

оргтехніки на загальну суму 1 мільйон 200 тис. грн. та спортивного 

обладнання на загальну суму 5 мільйонів 332 тис. грн.; 

 витрати на відрядження співробітників і студентів – 788 тис. грн.; 

 сплата стороннім організаціям за надання послуг – 4 мільйони  

455 тис. грн.; 

 капітальний ремонт адміністративних і навчальних корпусів та 

гуртожитків – 3 мільйони 240 тис. грн. 

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 2018 році було заплановано і профінансовано за цією програмою з 

державного бюджету асигнування в сумі 3 мільйони 655 тис. грн. Зазначені 

кошти було спрямовано на такі статті витрат: 

 заробітна плата з нарахуваннями – 3 мільйони 583 тисячі гривень; 

 комунальні платежі – 67 тисяч гривень; 
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У 2018 році забезпечено виконання кошторису за доходами і видатками 

і станом на кінець року відсутня заборгованість з виплат стипендії, заробітної 

плати та оплати комунальних послуг. 

 

8.2. Матеріально-технічне та адміністративно-господарське 

забезпечення діяльності Університету 

 З метою реалізації Урядової  програми  з  енергоефективності та 

енергозбереження, зменшення видатків на оплату енергоносіїв протягом 2018 

року виконано: 

 капітальний ремонт зовнішньої теплової мережі; 

 капітальний ремонт приміщень навчального корпусу № 1 (4 поверх: 

№ 3-11; 5 поверх: №5-12); 

 капітальний ремонт фасаду навчального корпусу № 2; 

 капітальний ремонт приміщень навчального корпусу № 3 (3 поверх: 

№ 10-18 та сходової клітини № 1); 

 капітальний ремонт приміщень І поверху  навчального корпусу № 4 

(заміна старих віконних та частково дверних блоків на 

металопластикові);   

 капітальний ремонт приміщень навчального корпусу № 5 (І поверх: 

№ 2, 10, 12-17, 22, 25, 28-35, 37) та заміна старих віконних блоків на 

металопластикові в приміщеннях (ІІІ поверх: № 15, ІV поверх:  

№ 18); 

 капітальний ремонт частини фасаду навчального корпусу № 5; 

 капітальний ремонт приміщення № 40 (підвал) навчального корпусу 

№ 6; 

 капітальний ремонт приміщень в корпусі № 8 (підвал: № 13-20;  

I поверх: № 2, 3, 9, 15, запасний вихід); 

 капітальний ремонт м'якої покрівлі корпусу  № 9; 

 капітальний ремонт зовнішніх мереж інженерного забезпечення 

електрантів гірськолижного спуску лижної бази; 
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 поточний ремонт приміщень навчального корпусу № 1 (ІІ поверх: 

№ 25, 26). 

Ми постійно модернізуємо та збільшуємо комп’ютерну мережу, 

продовжуємо формувати єдине інформаційне середовище університету. 

Багато уваги та фінансових ресурсів спрямовуємо на удосконалення  

матеріально-технічної базу освітнього та наукового процесу.  В жовтні у 

третьому корпусі здали сучасний зал розвиваючої гімнастики, який має два 

блоки: перший для дітей від півтора до трьох років; другий – від чотирьох до 

одинадцяти років. Аналогічного залу в Україні більше немає, а вони зараз 

дуже популярні в США, Канаді та ЄС. Такий зал – це додаткові можливості 

для наших студентів та для надання сучасних оздоровчих послуг.  

 Для покращення умов навчання та відпочинку студентів, умов праці 

співробітників університету, більш якісного рівня обслуговування 

відвідувачів  було виконано: 

 капітальний ремонт приміщень гуртожитку № 1 (цокольний поверх: 

№ 9,11; І поверх: № 7; IV поверх: № 73, 102); 

 капітальний ремонт частини м’якої покрівлі  гуртожитку № 5 

 капітальний ремонт приміщень гуртожитку № 5 (ІІІ поверх: № 47, 

48; IV поверх: № 34) та заміна віконного блоку на металопластикове 

в приміщенні № 7 ІІІ поверху;   

 розроблено та реалізовано впровадження системи контролю і 

управління доступом та відеоспостереженням університету. 

 Всього на капітальний та поточний ремонти, системи контролю  

адміністративних і навчальних корпусів та гуртожитків витрачено – 18 

мільйонів 800 тисяч гривень (на 10 мільйонів гривень більше ніж у 

попередньому 2017 році). 
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9. Діяльність Навчально-оздоровчого комплексу «Олімпійський 

стиль» НУФВСУ 

Навчально-оздоровчий комплекс «Олімпійський стиль» – важливий 

структурний підрозділ університету, де здійснюється освітня діяльність та 

надаються оздоровчі послуги для різних груп населення. До його складу 

входять тренажерний зал площею 1500 кв.м., оснащений сучасним 

тренажерним обладнанням, спортивний басейн на 6 доріжок довжиною 25м, 

аква-зона та зали для групових занять. 

На базі цього комплексу з метою  підвищення якості навчального 

процесу та обізнаності студентів, формування професійних компетентностей 

майбутніх фахівців у сфері фізичного виховання та спорту,  постійно 

проходять практичні заняття для студентів факультету здоров’я, фізичного 

виховання та туризму, факультету спорту та менеджменту, тренерського 

факультету з таких навчальних дисциплінх: «Спортивні споруди та сучасне 

тренажерне обладнання», «Фітнес та рекреація», «Силовий фітнес» та 

«Аквафітнес».  

Центром підвищення кваліфікації та перепідготовки на базі навчально-

оздоровчого комплексу проводяться заняття для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації тренерів з різних видів спорту,  викладачів фізичного виховання 

закладів вищої освіти.  

Матеріальна база комплексу використовується для проведення у 

тренажерному залі навчально-тренувальних занять членів збірної команди 

університету з баскетболу та членів збірної команди з плавання – в басейні. 

Понад  півтори тисячі дітей та дорослих відвідують Навчально-

оздоровчий комплекс «Олімпійський стиль» у вільний від навчального 

процесу час та мають нагоду займатися фітнесом, оздоровитися та  отримати 

консультації досвідчених фахівців у сфері фізичного виховання і спорту. 
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10. Діяльність Центру спортивної травматології та 

відновлювальної медицини НУФВСУ  

Центр спортивної травматології та відновлювальної медицини 

НУФВСУ є унікальною навчальною базою для здійснення освітнього 

процесу з дисциплін, які викладаються такими кафедрами університету: 

фізичної терапії та ерготерапії; спортивної медицини; медико-біологічних 

дисциплін.    

Вказаний Центр забезпечує також надання консультативних, 

діагностичних, лікувальних та реабілітаційних послуг для пацієнтів з 

порушеннями опорно-рухового апарату, отриманих внаслідок спортивно-

травматичних пошкоджень  та інших причин. 

У 2018 році Центр значно посилив свої позиції на ринку медичних 

послуг України у порівнянні з минулими роками. Зокрема, динаміка кількості 

виконаних операцій виглядає таким чином: 2012 р. – 272; 2013 р. – 227;  

2014 р. – 337; 2015 р. – 305; 2016 р. – 376; 2017 р. – 596; 2018 р. – понад 800  

(станом на 19.12.2018 р.). 

Позитивні зміни відмічаються у фінансовій сфері Центру, адже йде 

щорічний приріст коштів від надання медичних послуг: 2 млн.169 тис. грн. у 

2015 р., 2 млн. 552 тис. грн. у 2016 р., 3 млн. 663 тис. грн. у 2017 р.,                      

4 млн. 646 тис. грн. у 2018 р. (станом на 13.12.2018 р.). 

Підвищення ефективності діяльності Центру має під собою вагоме 

підґрунтя.  

По-перше, це формування потужного, досвідченого кадрового складу. 

Зокрема, на сьогодні роботу Центру забезпечує 38 працівників, серед яких: 6 

лікарів ортопедів-травматологів, 2 лікарі-анестезіологи, лікар лабораторної 

клінічної діагностики, 3 фахівці фізичної реабілітації, лікар-фізіотерапевт, 

психолог тощо. Також варто зазначити, що серед працівників 2 Заслужених 

лікаря України, 3 лікарі мають вищу категорію 

По-друге, у 2018 році закуплено найсучасніше медичне обладнання, у 

тому числі, артроскопічну стійку останнього покоління, створено 
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реанімаційну палату. Все це дало змогу проводити сучасні оперативні 

втручання одразу в 2-х операційних кімнатах, здійснювати ендопротезування 

колінного та кульшового суглобів, реконструктивних операцій різного 

ступеня складності. Суттєво оновлено також і реабілітаційний блок. 

Отже, у Центрі спортивної травматології та відновлювальної медицини 

НУФВСУ сконцентровано потужні ресурси для здійснення успішно 

здійснення освітньої діяльності та надання широкого спектру послуг, 

необхідних для лікування та відновлення функцій опорно-рухового апарату. 

За визнанням експертів наш центр один з найкращих не лише в Україні, а й 

конкурентоспроможний у світі. Завдяки цьому він є надійним джерелом 

додаткових фінансових можливостей для всього колективу університету.    

 

11.  Діяльність Івано-Франківського коледжу фізичного виховання 

НУФВСУ 

Головними завданнями в роботі Коледжу на 2018 рік були: 

 забезпечення гармонійного різностороннього розвитку особистості 

майбутнього фахівця, виховання його в дусі патріотизму і любові 

до України; 

 провадження освітньої діяльності відповідно до діючої Ліцензії на 

право надання освітніх послуг та забезпечення виконання 

державного замовлення; 

 подальше зміцнення кадрового потенціалу шляхом збільшення 

відсотка науковців серед викладачів навчального закладу; 

 подальше удосконалення матеріально-технічної бази Коледжу. 

За результатами вступної кампанії 2018 року на навчання до Коледжу 

було зараховано 348 осіб, з яких: за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» – 228 осіб (за державним замовленням – 170 осіб) та 

за освітнім ступенем «бакалавр» – 120 осіб (державним замовленням –10 

осіб). План прийому за державним замовленням у 2018 році виконано на 

100%. 
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Освітній процес у Коледжі у 2018 році забезпечували 112 викладачів, у 

тому числі 10 осіб, які працювали за сумісництвом. Серед цих педагогічних 

працівників:  16 кандидатів наук; 4 доцента; 42 спеціаліста вищої категорії, 

викладачів–методистів; спеціалістів вищої категорії – 10; Заслужених 

працівників фізичної культури і спорту України – 5; Заслужених тренерів 

України – 4. У 2018 році один викладач Коледжу здобув вчений ступінь 

кандидата наук (Серман Т.В.) 

На належному рівні у 2018 році в Коледжі здійснювалася спортивна 

робота. За звітний період двоє студентів Коледжу виконали норматив 

«Майстер спорту України міжнародного класу» (Соловей В. – тхеквондо 

Шуляр Ю. – легка атлетика). Двоє студентів стали  майстрами спорту 

України: Зорій Л. – веслування на байдарках і каное, Шкварок Д. – 

тхеквондо. 

У 2018  році збірна команда коледжу з футзалу стала переможцем 

фінальних змагань спортивних ігор України серед студентів коледжів, а 

збірна дівчат з волейболу у цих же змаганнях посіла друге місце. 

Джерелами надходження коштів до закладу освіти є: державні видатки 

на підготовку спеціалістів згідно з контрольними цифрами прийому; 

державне фінансування цільових освітніх програм; плата за надання освітніх 

послуг, доходи від господарської діяльності; платежі за оренду площ і 

ресурсів коледжу; доходи від продажу власного майна та благодійні внески 

від юридичних та фізичних осіб.  

У 2018 році загальна сума надходження до Коледжу становила  

29 463,9 тис. грн.,  у тому числі: 

 фінансування із загального фонду державного бюджету – 22 107,8 

тис. грн., що у порівнянні з 2017 роком (19 289,8 тис. грн.) більше 

на 13%;  

 доходи спеціального фонду – 5 798,9 тис. грн. у порівнянні з                          

2017 роком (5 108,1 тис. грн.) більше на 12%; 

 благодійні внески – 1557,2 тис. грн.  
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Фінансово-господарська діяльність Коледжу здійснювалась у межах 

єдиного кошторису доходів та витрат на 2018 рік та штатного розпису, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України.  

Видатки навчального закладу здійснюються за рахунок загального і 

спеціального фондів державного бюджету.  

Відповідно до затвердженого кошторису по загальному фонду 

проведено видатки  на суму 22107,8 тис. грн.  

У 2018 р., з урахуванням залишку коштів станом на 1 січня 2018 року у 

сумі 1418,1 тис. грн., Коледжем проведено видатки по спеціальному фонду 

державного бюджету на суму 4704,6 тис. грн. 

Протягом 2018 року працівникам Коледжу у повному обсязі 

забезпечувалася виплата заробітної плати відповідно до чинного 

законодавства. При виході у відпустку усі педагогічні працівники отримали 

матеріальну допомогу на оздоровлення, у грудні педагогічним працівникам 

виплачена щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, за результатами 

роботи за рік, усі працівники Коледжу отримають премію до Новорічних та 

Різдвяних свят залежно від особистого вкладу у діяльність закладу освіти. 

Станом на 1 грудня 2018 року заборгованості із заробітної плати, 

стипендій та оплати комунальних послуг у коледжі  немає. Перевірки 

контролюючих органів не виявили жодних порушень фінансової дисципліни. 

Якість підготовки фахівців є предметом постійної уваги адміністрації 

Коледжу і розглядається на засіданнях педагогічної та адміністративної ради.  

У 2018 році за денною формою навчання до проходження атестації 

було допущено 218 випускників, з яких: за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» – 159 осіб; за освітнім ступенем «бакалавр» – 59 осіб. 

Успішно пройшли атестацію 100% випускників. За освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» середні показники такі: 

успішність – 100%; якість знань – 57,48%. На відділенні денного навчання 

випускниками освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
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виконано 17 курсових робіт. Відповідно 16 випускників отримали диплом з 

відзнакою (10%). 

 За освітнім ступенем «бакалавр» успішно пройшли атестацію також 

100% випускників. Захищено 3 дипломні роботи. Відповідно 3 випускники 

отримали диплом з відзнакою (5%). За освітнім ступенем «бакалавр» середні 

показники становлять: успішність – 100%; якість знань – 53,34%. 

За заочною формою навчання до атестації у 2018 році було допущено  

159 осіб. З них: за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» – 

101 особа; за освітнім ступенем «бакалавр» – 58 осіб. Успішно пройшли 

атестацію 100% випускників. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» середні показники: успішність – 100%; якість знань – 60,47%. 

Виконано 1 курсову роботу. Відповідно 1 випускник отримав диплом з 

відзнакою (0,99%). 

За освітнім ступенем «бакалавр» атестовано 100% випускників. 

Середні показники: успішність – 100%; якість знань – 49,10%. Виконано 1 

дипломну роботу. Відповідно 1 випускник отримав диплом з відзнакою 

(1,72%). 

 

 

Підсумовуючи зроблене у 2018 році, слід підкреслити, що колектив 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

демонструє позитивну динаміку розвитку за всіма напрямами діяльності й 

має значні потенційні можливості для подальшого поступу вперед.  
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