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Вступ 

 У звіті наведена інформація про виконання умов контракту з 

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

Статуту Національного університету фізичного виховання і спорту України 

(нова редакція), Колективного договору між адміністрацією та трудовим 

колективом університету на 2020–2024 роки, Стратегічного плану розвитку 

НУФВСУ на 2018 – 2026 роки. 

 У своїй роботі протягом звітного періоду ректор керувався законами 

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

іншими законодавчими актами, Указами Президента України, рішеннями 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, 

іншими нормативно-правовими актами.    

 Ключовим викликом для колективу університету у 2020 році стали 

карантинні обмеження, запроваджені з метою запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID-19. Ці обмеження діють уже понад 9 

місяців і, безумовно, вплинули на всі аспекти нашої діяльності. У таких 

умовах ми вимушені були відмовитись від належних урочистостей з нагоди 

90-річчя університету і обмежились  лише проведенням окремих тематичних 

заходів у режимі онлайн.    

 В академічному рейтингу закладів вищої освіти «ТОП-200 Україна» у 

2020 році Національний університет фізичного виховання і спорту України 

піднявся на три позиції вверх і посів 70 місце (для порівняння: Львівський 

державний університет фізичної культури імені Івана Боберського – 103 

місце, Харківська державна академія фізичної культури – 178 місце).    
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 Основні результати діяльності викладені у поданих нижче розділах 

звіту, який був схвалений Конференцією трудового колективу університету 

26 грудня 2020 року. 

 

1. Освітня та навчально-методична діяльність 

1.1. Галузі знань, спеціальності та освітньо-професійні програми 

підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра 

У 2020 році в Національному університеті фізичного виховання і 

спорту України здійснювалась підготовка здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавра у таких галузях знань: 01 Освіта/Педагогіка (предметна 

спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура); спеціальність 017 

Фізична культура і спорт); 02 Культура і мистецтво (спеціальність 024 

Хореографія); 22 Охорона здоров’я (спеціальність 227 Фізична терапія, 

ерготерапія); 24 Сфера обслуговування (спеціальність 242 Туризм). 

Підготовка магістрів здійснювалась у таких галузях знань: 01 

Освіта/Педагогіка (предметна спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура); спеціальність 017 Фізична культура і спорт); 09 Біологія 

(спеціальність 091 Біологія); 22 Охорона здоров’я (спеціальність 227 Фізична 

терапія, ерготерапія); 24 Сфера обслуговування (спеціальність 242 Туризм). 

У звітному періоді завершено підготовку здобувачів ступеня бакалавра 

заочної форми навчання за напрямами підготовки: 6.010201 Фізичне 

виховання; 6.010202 Спорт; 6.010203 Здоров’я людини.  

Освітня діяльність за вказаними спеціальностями та напрямами 

здійснювалась відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України 

(таблиця 1). 

 Для кожної ліцензованої спеціальності розроблено та в установленому 

порядку затверджено освітньо-професійні програми. Зокрема, у межах 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти: «Тренерська діяльність в обраному виді спорту»; 
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«Менеджмент у спортивній діяльності»; «Фітнес та рекреація»; «Фізичне 

виховання  в  освітній  та  виробничій  сферах»; «Фізична реабілітація». 

Таблиця 1 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка  

здобувачів освітніх ступенів бакалавра та магістра у НУФВСУ 

(станом на 1 вересня 2020 року) 

Назва спеціальності 

Ліцензований обсяг 

Рішення про ліцензування 
на рік 

на строк 
нав-

чання 
денна заочна 

Підготовка здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 
014 Середня освіта 
(Фізична культура) 205    Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 р., № 1565 
017 Фізична 
культура і спорт 900    Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 р. , № 1565 

024 Хореографія 30    Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 19.12.2016 р., № 1565 

227 Фізична терапія, 
ерготерапія 340    

Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 19.12.2016 р. № 1565, 
постанова Кабінету Міністрів 
України від 01.02.2017 р. № 53 

229 Громадське 
здоров’я  80   Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.12.2019 р. № 1010-л 

242 Туризм  300   Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 21.06.2018 р. № 1352-л 

Підготовка здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти 
014 Середня освіта 
(Фізична культура) 15    Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 р., № 1565 
017 Фізична 
культура і спорт 410    Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 р., № 1565 

091 Біологія  140   наказ Міністерства освіти і науки 
України від 21.06.2018 р. № 1352-л 

227 Фізична терапія, 
ерготерапія 130    

Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 19.12.16 р. № 1565, 
постанова Кабінету Міністрів 
України від 01.02.2017 р. № 53 

242 Туризм  30   наказ Міністерства освіти і науки 
України від 21.06.2018 № 1352-л 

 

 Для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю  

017 Фізична культура і спорт: «Олімпійський спорт і освіта»; «Спорт»; 
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«Менеджмент у спорті»; «Фітнес та рекреація»; «Фізичне виховання»; 

«Фізична реабілітація»; «Кіберспорт (eSports)»; «Система підготовки 

спортсменів у водних видах спорту»; «Система підготовки спортсменів у 

легкій атлетиці»; «Система підготовки спортсменів у спортивних 

єдиноборствах»; «Спортивна підготовка і тренерська діяльність в 

олімпійському виді спорту». Дві останні програми запроваджено з                       

1 вересня 2020 року. Всі вказані вище освітньо-професійні програми 

акредитовано до 1 липня 2026 року згідно з сертифікатами про акредитацію 

МОН серія НД № 1188896 від 14 серпня 2017 року і серія УД № 11008253 від 

3 січня 2019 року та відповідно до наказу МОН від 30.10.2017 р. № 1432, 

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

 За предметною спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) діють однойменні освітньо-професійні програми для першого та 

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

Сертифікатами про акредитацію МОН серія НД № 1188895 від 14 серпня               

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

наказу МОН від 30.10.2017 р. № 1432, зареєстрованого в Мін’юсті 21.11.2017 

р. за № 1423/31291 (зі змінами).  

 Освітньо-професійну програму «Туристично-екскурсійне 

обслуговування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 242 Туризм акредитовано до 1 липня 2023 року згідно із 

Сертифікатом про акредитацію МОН серія УД № 11008255 від 3 січня                  

2019 р. та відповідно до наказу МОН від 30.10.2017 р. № 1432, 

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

межах зазначеної спеціальності освітньо-професійну програму 

«Туризмознавство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти 

акредитовано  Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти  

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

26.12.2019 р. до 23.12.2024 р.).   
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 За спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія діє освітньо-

професійна програма «Фізична реабілітація» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (рішення НАЗЯВО № 11(28).1.105 від 16.06.2020 р.; строк 

дії сертифікату № 429 від 16.06.2020 р. до 16.06.2025 р.). Університетом 

подано заяву (від 08.12.2020 р. № 024-1245) про переоформлення сертифікату 

про акредитацію освітньої програми (пункт 4 части шостої статті 25 Закону 

України «Про вищу освіту») 227 Фізична реабілітація на 227 Фізична терапія, 

ерготерапія. За зазначеною спеціальністю діють також акредитовані 

Національним агентством із забезпечення якості освіти у 2020 р. освітньо-

професійні програми для другого (магістерського) рівня вищої освіти 

«Фізична терапія» (рішення № 8(25).1.64 від 14.05.2020 р.; строк дії 

сертифікату № 278 від 14.05.2020 р. до 14.05.2025 р.) та «Ерготерапія» 

(рішення № 8(25).1.66 від 14.05.2020 р.; строк дії сертифікату № 290 від 

14.05.2020 р. до 14.05.2025 р.).  

У зв’язку із затвердженням стандарту вищої освіти за спеціальністю  

024 Хореографія для першого (бакалаврського) рівня (наказ МОН від 

04.03.2020 р. № 358) робочою групою розроблено нову редакцію освітньо-

професійної програми «Хореографія» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 024 Хореографія, що затверджено рішенням Вченої 

ради університету від 31 серпня 2020 р., протокол № 10, введеним в дію 

наказом ректора НУФВСУ від 31 серпня 2020 р. № 228-заг. Термін дії 

зазначеної освітньо-професійної програми до 1 липня 2024 р. (сертифікат про 

акредитацію Міністерства освіти і науки України, серія УД № 11011710  

від 6 червня 2019 р.,  наказ Міністерства освіти і науки України від 12 червня 

2019 р. № 821). 

У 2020 р. робочою групою розроблено освітньо-професійні програми 

«Фізкультурно-спортивна реабілітація» для першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти, що затверджені рішенням 

Вченої ради університету від 26.12.2020 р., протокол № 4, введеним в дію 

відповідним наказом ректора НУФВСУ. 
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 За спеціальністю 091 Біологія реалізуються акредитовані Національним 

агентством із забезпечення якості освіти освітньо-професійні програми для 

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

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

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

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

23.12.2024 р.).  

  Таким чином, у НУФВСУ станом на кінець 2020 року реалізується  10 

освітньо-професійних програм для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти та 16 – для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Усі ці 

програми є акредитованими. У 2021 році буде продовжено роботу із 

започаткування нових та удосконалення діючих освітньо-професійних 

програм НУФВСУ на підставі пропозицій усіх стейкхолдерів (роботодавців, 

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

урахуванням рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти.       

  1.2. Контингент студентів 

 Станом на 1 листопада 2020 року в НУФВСУ навчалось 5406 

студентів, з них за денною формою – 3780 осіб, за заочною – 1626 осіб, у т. ч. 

230 осіб здобувають другу вищу освіту. За державним замовленням 

навчається 1429 студентів (у тому числі 5 іноземних), а за кошти 

фізичних/юридичних осіб – 3977 студентів (у тому числі 78 іноземних 

громадян – на денній і 13 – на заочній формах). 

Розширення переліку спеціалізацій, зростання обсягів прийому та 

поновлення здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра та 

магістра, інші  профорієнтаційні заходи дозволили збільшити кількість 

здобувачів вищої освіти у порівнянні з 2019 роком на 98 осіб (1,8%). 

Упродовж останніх років спостерігається позитивна динаміка щодо 

збільшення кількості здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти 
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фізичних/юридичних осіб. Динаміку контингенту здобувачів вищої освіти 

ступенів бакалавра та магістра представлено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Динаміка контингенту здобувачів вищої освіти 

ступенів бакалавра та магістра  

Роки 

 

Сукупний контингент 
 

У тому числі: 

За державним 
замовленням 

За кошти фізичних і 
юридичних осіб 

всього денна заочна всього денна заочна всього денна заочна 

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 

2018/19 4953 3336 1617 1578 1370 208 3375 1966 1409 

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

на 1.11.2020 5406 3780 1626 1429 1273 156 3977 2507 1470 

 

1.3. Профорієнтаційна робота 

У рамках підготовки до вступної кампанії керівництво університету, 

приймальна комісія, факультети та інститут протягом року проводили значну 

та різнопланову профорієнтаційну роботу з метою залучення на навчання до 

університету випускників закладів загальної середньої освіти, молодших 

спеціалістів та бакалаврів для здобуття вищої освіти відповідного ступеня та 

для поліпшення якісного складу вступників, забезпечення високого конкурсу 

та набору на навчання. Для координації цієї роботи в університеті 

функціонує спеціальна комісія, 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 12 лютого 2020 року було проведено «День вступника», 

у ході якого презентовано відеофільм про університет, оприлюднено умови 
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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. Слід звернути увагу, що 

починаючи з 12 березня 2020 р. через встановлені карантинні обмеження для 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

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

проводились в онлайн режимі.  

Також були проведені профорієнтаційні заходи «Дні НУФВСУ» у 

закладах загальної середньої освіти, дитячо-юнацьких спортивних школах, 

спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, медичних та 

педагогічних закладах фахової передвищої освіти, закладах вищої освіти, а 

також спортивних клубах та під час проведення спортивних змагань різного 

рівня у Києві, Київській області та інших регіонах. 

  Оголошення про вступ до університету було опубліковано в 

інтернетресурсах та засобах масової інформації (газетах, тематичних 

журналах тощо). Здійснено друк та поширення рекламної продукції про 

освітні послуги університету, зокрема буклети випускових кафедр. За 

ініціативи науково-педагогічних працівників університету під час 

проведення всеукраїнських спортивних змагань проводилася інформаційна 

та роз’яснювальна робота щодо особливостей вступу та навчання в 

університеті. 

  На сайтах національних федерацій (понад 20 федерацій) з 

пріоритетних видів спорту розміщено банери та посилання на сайт 

університету, зокрема на сторінку «Вступнику».  

 На офіційному сайті університету у 2020 році функціонувала 

попередня реєстрація вступників, які бажають здобувати в університеті 

ступені бакалавра та магістра за денною чи заочною формами навчання, що 

дало можливість покращити комунікацію та своєчасно інформувати 

вступників про важливі події вступної кампанії. Також було впроваджено 
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реєстрацію на участь у творчому конкурсі, що значно полегшало роботу з 

фіксації попереднього контингенту вступників та формуванню 

екзаменаційних груп для складання вступних випробувань з конкурсу 

фізичних здібностей. 

  Удосконалення та підвищення ефективності профорієнтаційної роботи 

серед школярів та бакалаврів з метою вступу до університету для здобуття 

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

Реалізація цього завдання ускладнюється через дію карантинних обмежень 

для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

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

1.4. Прийом вступників для здобуття ступенів бакалавра та 

магістра 

Від вступників для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра у 2020 

році було подано 2582 заяви на денну форму, 650 – на заочну форму 

навчання. Загалом, порівняно з 2019 роком, кількість поданих заяв на денну 

форму навчання зменшилась на 1,9%, а на заочну – збільшилась на 13,8%. 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 

2020 року № 1006 університет отримав державне замовлення за закритими 

(фіксованими) конкурсними пропозиціями на підготовку бакалаврів за 

спеціальністю 017 Фізична культура і спорт – 210 осіб денної та 22 особи  – 

заочної форм навчання; 024 Хореографія – 5 осіб денної форми навчання. 

Також, погоджено у Міністерстві освіти і науки України максимальний обсяг 

державного замовлення на відкриті конкурсні пропозиції за спеціальністю              

014 Середня освіта (фізична культура) – у кількості 22 особи на денну та                         

10 осіб на заочну форми навчання відповідно, 242 Туризм у кількості 12 осіб, 

229  Громадське здоров’я –  5 осіб та 227 Фізична терапія, ерготерапія у 

кількості 53 осіб на денну форму навчання відповідно. 

 З урахуванням кількості поданих заяв та визначеного державного 

замовлення у 2020 році загальний конкурс в університеті для вступників на 

денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра становив 8,7 осіб на 
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одне місце, а на заочну – 29,54 осіб на одне місце. Конкурс на бакалаврські 

програми у розрізі спеціальностей був таким: 014 Середня освіта (фізична 

культура) – 10,2 денна і 7,5 заочна форми навчання; 017 Фізична культура і 

спорт – 8,23 та 22,3 відповідно; 227 Фізична терапія, ерготерапія – 9,7;                   

242 Туризм – 137 та 024 Хореографія – 15,0 на денну форму навчання 

 Внаслідок невиконання вступниками вимог до зарахування  за 

ступенем бакалавра в університеті звільнились місця державного замовлення 

(16 місць денної форми здобуття освіти). На ці місця, відповідно до Правил 

прийому до НУФВСУ у 2020 році, було переведено осіб, які мали спеціальні 

умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та які були 

зараховані на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб.  

 За підсумками вступних випробувань для навчання за ступенем 

бакалавра у 2020 році зараховано до університету 1041 першокурсників                           

(+ 5 осіб у порівнянні з 2019 роком),  зокрема за денною формою – 855 (з них 

273 – на місця державного замовлення; 582 – за кошти фізичних/юридичних 

осіб), а за заочною формою навчання – 186 (20 та 166 відповідно). Необхідно 

зазначити, що у 2020 році на денну форму навчання було зараховано на 12 

вступників більше, ніж у 2019 році, а на заочну форму – на 7 осіб менше.  

 У 2020 році за кошти фізичних/юридичних осіб в межах ліцензованого 

обсягу на базі молодшого спеціаліста було зараховано на II курс 74 особи               

(44 – на денну та 30 – на заочну форми навчання), на III курс – 9 осіб (5 – на 

денну та 4 – 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 017 Фізична культура і спорт 

зараховано 90 осіб за кошти фізичних/юридичних осіб.  

 У 2020 році кількість заяв від вступників для здобуття ступеня магістра 

на денну форму навчання становила 676, а на заочну форму – 298. Окрім 

випускників, які здобували вищу освіту ступеня бакалавра у НУФВСУ, було 
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подано заяви від випускників інших закладів вищої освіти, зокрема на денну 

– 121 і  103 – на заочну форми навчання. 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 

2020 року № 1006  університет отримав державне замовлення на підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями: 014 Середня 

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

культура і спорт – 86 осіб денної та 10 – заочної форм навчання; 227 Фізична 

терапія, ерготерапія – 8 осіб денної форми навчання, 091 Біологія – 2 особи  

денної форми навчання та 242 Туризм - 1 особа  денної форми навчання. 

  З урахуванням кількості поданих заяв та визначеного державного 

замовлення у 2020 році загальний конкурс в університеті для вступників на 

денну форму навчання для здобуття ступеня магістра становив 5,7, а на 

заочну форму – 34,0. Конкурс на спеціальності: 014 Середня освіта (фізична 

культура) – 3, 3 на денну форму навчання;  017 Фізична культура і спорт – 4,5 

на денну та 28,0 – на заочну форму навчання; 227 Фізична терапія, 

ерготерапія – 9,6 на денну форму навчання. 

  У 2020 році на магістерські програми до університету зараховано                     

564 вступника, серед яких 453 особи – на денну (106 – державне замовлення;                   

347 – за кошти фізичних/юридичних осіб) та 111 осіб – на заочну форму 

здобуття освіти (10 та 101 особи відповідно). Встановлене для університету 

державне замовлення виконано у повному обсязі.  

1.5. Поновлення, переведення та відрахування студентів 

Упродовж  2020 року було переведено до університету з інших закладів 

вищої освіти України 18 осіб за кошти фізичних/юридичних осіб (12 осіб 

денної та 6 осіб заочної форм навчання).  

У 2020 році було відраховано 396 здобувачів вищої освіти, у тому числі 

205 осіб, які навчались на денній формі навчання, 191 – на заочній. 

Основними причинами відрахування здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання були: невиконання індивідуального  навчального плану – 339 осіб 

(85%); власне бажання – 57 особи (15%), переведення на заочну форму 
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навчання через матеріальні проблеми – 36 особи (9%), та переведення до 

іншого закладу вищої освіти – 2 особи (0,5%), а 179 здобувачів вищої освіти 

заочної форми (94%) відраховано за невиконання навчального плану та 12 

(6%) – за власним бажанням (таблиця 3). 

Таблиця 3 

Поновлення, переведення та відрахування студентів 

Рух контингенту студентів 
 

Роки 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Денна форма навчання 
Відрахування за невиконання 
навчального плану 62 82 105 137 168 160 

Відрахування за власним бажанням 22 28 36 78 53 45 
Переведення на заочну форму 
навчання 23 29 27 37 24 36 

Переведення в інший ЗВО 1 2 2 3 2 2 
Поновлення 24 9 14 44 24 50 
Поновлення з інших ЗВО 37 13 13 9 24 12 
Переведений з ФЗН  2 5 2 1 - 

Заочна форма навчання 
Відрахування за невиконання 
навчального плану 

78 66 54 94 75 179 

Відрахування за власним бажанням 14 22 14 29 42 12 
Поновлення 38 64 44 39 28 37 
Поновлення з інших ЗВО 5 9 11 12 5 6 
Переведення на денну форму 1 - - 6 1 2 

 

Варто зазначити, що на вакантні місця державного замовлення на 

конкурсних засадах у 2020 році переведено 48 студентів (43 – денної та 5 – 

заочної форм навчання), які здобували вищу освіту за кошти 

фізичних/юридичних осіб. 

1.6. Організація освітнього процесу та його методичне забезпечення 

 З метою своєчасної підготовки до 2020-2021 навчального року 

провідними науково-педагогічними працівниками кожної спеціальності було 

підготовлено та затверджено рішенням Вченої ради університету (протокол 

№ 8 від 28 травня 2020 р.), введеним в дію наказом ректора університету від 

28.05.2020 р. № 118-заг., навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти 
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ступеня бакалавра; рішенням Вченої ради університету (протокол № 9 від  

26 червня 2020 р.), введеним в дію наказом ректора університету від 

26.06.2020 р. №164-заг., навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня магістра. У процесі 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 

контактних годин в одному кредиті ЄКТС для здобувачів ступеня бакалавра 

– 14, магістра – 10, а також право здобувачів вищої освіти обирати навчальні 

дисципліни в обсязі не менше, ніж 25 % від навчального плану.  

 Характерною особливістю організації освітнього процесу в НУФВСУ у 

звітній період було оперативне реагування на складну епідемічну ситуацію в 

Україні, спричинену поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. У 

цьому контексті на виконання відповідних рішень уряду, наказів і 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України в університеті реалізовано 

комплекс заходів, спрямованих на організацію безперервного освітнього 

процесу в режимі онлайн відповідно до розкладу занять з використанням 

технологій дистанційного навчання на платформі Moodle НУФВСУ та  Zoom.  

 Алгоритм дій щодо запровадження та здійснення дистанційного 

навчання було визначено низкою нормативно-інструктивних документів 

НУФВСУ, що своєчасно оприлюднювались на офіційному вебсайті 

університету у розділі «Студентам», підрозділі «Дистанційне навчання до 

завершення карантину» для інформування здобувачів вищої освіти й 

науково-педагогічних працівників.  

Так, наказом ректора НУФВСУ від 12 березня 2020 р. № 83-заг. «Про 

додаткові заходи із запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» 

здобувачів усіх форм навчання було  переведено на дистанційне навчання та 

поставлено завдання підрозділам  університету щодо організації їх роботи в 

умовах карантину. На виконання цього наказу підготовлено Тимчасовий 

порядок організації кафедрами НУФВСУ дистанційного навчання студентів з 
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12 березня до 03 квітня 2020 року та Тимчасовий порядок участі студентів 

НУФВСУ у дистанційному навчанні з 12 березня до 13 квітня 2020 року, до 

яких у  подальшому було внесено низку змін і доповнень. 

Відповідно до наказу ректора НУФВСУ від 29 квітня 2020 року           

№ 103-заг. «Про завершення 2019/2020 навчального року» та з метою 

забезпечення належної організації завершення 2019-2020 навчального року в 

умовах карантину підготовлено та доведено до всіх учасників освітнього 

процесу Інструкцію для студентів зі складання екзамену онлайн у системі 

Moodle НУФВСУ й організовано та проведено заняття з науково-

педагогічними працівниками щодо їх участі в семестровому контролі з 

навчальних дисциплін та атестації здобувачів вищої освіти дистанційно (у 

синхронному режимі) з використанням платформи Moodle НУФВСУ. Також 

на виконання зазначеного наказу у травні-червні 2020 року організовано з 

використанням Moodle НУФВСУ та проведено у встановленому порядку 

семестрові екзамени та атестацію здобувачів вищої освіти (комплексний 

кваліфікаційний екзамен або захист кваліфікаційної (бакалаврської) роботи) 

дистанційно (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної 

автентифікації здобувачів вищої освіти та жорсткого дотримання 

карантинних вимог усіма учасниками освітнього процесу.  

Особливості  організації освітнього процесу у 2020-2021 навчальному 

році відповідно до освітніх програм, навчальних планів, графіків освітнього 

процесу та розкладу занять з урахуванням рівня епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19 визначено наказом ректора НУФВСУ від 17 серпня 

2020 року  № 192-заг. «Про особливості  освітнього процесу у 2020-2021 

навчальному році». Зокрема, було встановлено терміни початку 2020-2021 

навчального року для здобувачів ступенів бакалавра другого-четвертого 

курсів і магістра другого курсу –  1 вересня 2020 року,  здобувачів вищої 

освіти ступенів бакалавра та магістра першого курсу –  16 вересня 2020 року, 

а також визначено, що «лекції для більш ніж однієї навчальної групи 

проводити онлайн відповідно до розкладу занять з використанням технології 
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дистанційного навчання на платформі Moodle НУФВСУ; лекції для однієї 

навчальної групи, семінарські, практичні, лабораторні заняття проводити за 

місцем, указаним у розкладі занять». На виконання цього наказу розроблено 

рекомендації для науково-педагогічних працівників щодо використання  

технологій дистанційного навчання на платформах Moodle НУФВСУ та  

Zoom, відповідні рекомендації для здобувачів вищої освіти в залежності від 

рівня епідемічної небезпеки у м. Києві. До початку 2020-2021 навчального 

року для науково-педагогічних працівників організовано та проведено низку 

тематичних занять з використання технологій дистанційного навчання. 

Упродовж вересня 2020 року оновлено дані здобувачів вищої освіти ступеня 

бакалавра другого-четвертого курсів та ступеня магістра другого курсу для 

використання  персональних кабінетів на платформі Moodle НУФВСУ, а 

також створено зазначені персональні кабінети для здобувачів вищої освіти 

ступеня бакалавра першого курсу. 

Вимоги й особливості запровадження та організації дистанційного 

навчання в НУФВСУ визначено Положенням про дистанційне навчання в 

НУФВСУ, затвердженим рішенням Вченої ради НУФВСУ від 31 серпня  

2020 р., протокол № 10, введеним в дію наказом ректора НУФВСУ від  

31 серпня 2020 р. № 230-заг.  

Зважаючи на складну епідемічну ситуацію в Україні у зв’язку зі   

значним поширенням гострої респіраторної  хвороби COVID-19, відповідно 

до рішень уряду,  на виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України та відповідно до наказу ректора НУФВСУ від 13.10.2020 року  

№ 280-заг. «Про посилення заходів щодо запобігання захворюванням, 

спричиненим коронавірусною хворобою COVID-19, та тимчасовий перехід 

на дистанційне навчання в НУФВСУ»   здобувачів вищої  освіти  усіх форм 

навчання з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року було переведено на 

дистанційне навчання, що було подовжено до 26 грудня 2020 року кількома 

наступними наказами  ректора НУФВСУ.   
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У звітному році істотно оновлено графіки освітнього процесу 

підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за всіма 

спеціальностями та освітніми програмами, ще реалізуються в НУФВСУ. 

Головну увагу акцентовано, передусім, на забезпеченні рівномірного 

розподілу навчального навантаження між семестрами навчального року та 

тижневого обсягу контактних годин упродовж семестру, що, у свою чергу, 

позитивно позначилось на підготовці розкладу навчальних занять. Розклад 

став стабільним, незмінним протягом семестру.   

Протягом першого семестру 2020-2021 навчального року відбувалося 

перманентне вдосконалення технологій дистанційного навчання на 

платформах Moodle НУФВСУ та Zoom. Зокрема, з метою уніфікації  

змістового наповнення навчальних дисциплін, підвищення оперативності 

пошуку необхідної інформації та поліпшення комунікації між учасниками 

освітнього процесу розроблено та розміщено на платформі Moodle НУФВСУ  

типову структуру навчальної дисципліни з усіма необхідними компонентами: 

лекції, практичні заняття, матеріали для виконання самостійної роботи, 

графік консультації з навчальної дисципліни та ін. Крім цього, розроблено 

Інструкцію для студентів щодо участі в онлайн лекції на платформі Moodle 

НУФВСУ. 

У сучасних умовах особливо нагальною є проблема підготовки 

здобувачів вищої освіти, які б мали високий рівень професіоналізму, 

національної свідомості, творчої активності. У цілому куратори академічних 

груп якісно та кваліфіковано виконують свої обов’язки. Зокрема, варто 

відзначити якісну роботу таких кураторів: 

 тренерського факультету: старшого викладача кафедри професійного, 

неолімпійського та адаптивного спорту К. В. Краснянського; викладача  

кафедри спортивних видів гімнастики О. О. Добряк; доцента  кафедри 

футболу В. В. Залойла; доцента кафедри спортивних ігор О. Л. Шльонської;   

старшого викладача кафедри спортивних ігор О. Ю. Серебрякова; викладачів 
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кафедри хореографії та танцювальних видів спорту В. В. Золотухіна  та         

О. А. Верховенко; 

факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму: доцента 

кафедри туризму А. П. Антонишина; доцента кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії   Р. О. Баннікової; старшого викладача кафедри здоров’я, фітнесу 

та рекреації С. М. Бобренко; старшого викладача кафедри теорії і методики 

фізичного виховання В. В. Єфанової; доцента кафедри медико-біологічних 

дисциплін Л. Г. Станкевич; доцента кафедри психології і педагогіки                

В. І. Ковальчук; 

факультету спорту та менеджменту: викладача кафедри легкої 

атлетики, зимових видів та велосипедного спорту Д. В. Хуртика; викладача 

кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту                                       

З. Д. Смирнової; викладача кафедри спортивних єдиноборств та силових 

видів спорту Д. В. Штанагея; старшого викладача кафедри спортивних 

єдиноборств та силових видів спорту В. І. Костюченка; доцента кафедри 

менеджменту і економіки спорту О. І. Попрозмана; доцента  кафедри водних 

видів спорту  О. М. Русанової. 

 Навчально-наукового олімпійського інституту: викладача кафедри 

історії та теорії олімпійського спорту Н. П. Лимаренко.       

 В університеті працює Науково-методична рада, що здійснює 

моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи 

та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою підвищення рівня 

якості освіти з урахуванням передового вітчизняного і світового досвіду та 

європейських стандартів вищої освіти. 

Протягом 2020 року на засіданнях Науково-методичної ради 

розглядалися та обговорювались актуальні питання з організації освітнього 

процесу, а саме: про підсумки семестрових контролів знань здобувачів вищої 

освіти; підготовку робочих програм навчальних дисциплін; підготовку нової 

редакції «Положення про організацію освітнього процесу»; опитування 

стейкхолдерів університету; використання технологій дистанційного 
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навчання на платформі Moodle НУФВСУ для організації та проведення 

самостійної роботи й оцінювання знань здобувачів вищої освіти; 

організаційно-методичний супровід навчання здобувачів вищої освіти за 

індивідуальними графіками; організацію контролю залишкових знань 

здобувачів вищої освіти. 

З метою оптимізації освітнього процесу у 2020 році робочою групою 

розроблено нову редакцію Положення про організацію освітнього процесу у 

Національному університеті фізичного виховання і спорту України, що 

затверджено рішенням Вченої ради НУФВСУ від 04 березня 2020 року, 

протокол №7, введеним в дію наказом ректора НУФВСУ від 04 березня 2020 

року № 70–заг. Зазначене Положення набуло чинності 1 вересня 2020 р.  

Розроблено та затверджено наказом ректора НУФВСУ від 13 листопада 

2020 року № 313-заг. «Інструкцію з оцінювання здобувачів вищої освіти 

НУФВСУ під час усного семестрового екзамену з навчальної дисципліни», 

якою визначено критерії рівня правильності відповіді на питання 

екзаменаційного білету та систему переведення в бали загального рівня 

правильності відповіді здобувача вищої освіти під час складання усного 

екзамену. 

Відповідно до наказу ректора НУФВСУ від 03 грудня 2020 року  

№ 329-заг. затверджено Порядок формування академічних груп у 

Національному університеті фізичного виховання і спорту України. 

У 2020 році розроблено та затверджено наказом ректора НУФВСУ від 

24 червня 2020 року № 154-заг. Положення про навчально-методичний відділ 

Національного університету фізичного виховання і спорту України. 

Практика здобувачів вищої освіти є обов’язковою складовою їх 

підготовки та спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих 

здобувачами вищої освіти за час навчання, набуття і удосконалення 

практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю. 
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Метою практики є формування та розвиток у здобувачів вищої освіти 

професійних вмінь приймати самостійні рішення в умовах виробництва, 

оволодіння сучасними методами та формами професійної діяльності. 

Згідно з навчальними планами упродовж звітного періоду в НУФВСУ 

проводились встановлені види практик. У процесі практичної підготовки 

здобувачі вищої освіти набували вмінь, знань та навичок самостійно збирати, 

аналізувати інформацію, організовувати та проводити наукові дослідження, 

виконувати професійні види робіт, передбачені освітньо-професійними 

програмами підготовки здобувачів ступеня магістра. 

 Серед найнагальніших завдань подальшого удосконалення організації 

освітнього процесу в університеті варто, передусім, відзначити: 

          оновлення діючих та формування нових освітніх програм винятково на 

компетентнісній основі,  перехід до загальноєвропейського розуміння змісту 

спеціальностей  і впровадження принципів модуляризації при конструюванні 

освітніх програм; 

           розширення спектру освітніх послуг шляхом відкриття  в університеті 

підготовки за новими спеціальностями та відкриття/модифікації  освітніх 

програм за ліцензованими спеціальностями; 

          активне залучення стейкхолдерів до формування та оновлення змісту 

освітніх програм, визначення процедур оцінювання,  участі в освітньому 

процесі та підсумковій атестації; 

          оперативне коригування  змісту варіативної компоненти освітніх 

програм відповідно до актуальних завдань фахової діяльності, 

індивідуальних потреб і запитів здобувачів вищої освіти; 

 розширення участі університету в міжнародних програмах академічної 

мобільності (на рівні здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 

працівників); 

 формування спільних освітніх програм з університетами-партнерами 

для отримання грантів на здійснення освітньої діяльності; 
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 сприяння набуттю здобувачами вищої освіти всіх спеціальностей 

комунікативної компетентності іноземною мовою на необхідному рівні; 

 створення процедур зворотніх зв’язків між учасниками освітнього 

процесу як необхідної системоутворюючої компоненти процесу забезпечення 

якості освіти; 

 популяризація та впровадження інноваційного досвіду викладання 

через активізацію взаємообміну та співпраці між кафедрами, заохочення 

академічної ініціативи;  

 подальше удосконалення технологій дистанційного навчання; 

 підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері 

застосування ІТ – інструментарію; 

 створення належного методичного забезпечення освітнього процесу, 

зокрема, лекційного контенту, силабусів навчальних дисциплін та ін.    

 Реалізація зазначених  завдань сприятиме підвищенню якості 

освітнього продукту НУФВСУ,  підвищенню його конкурентоспроможності 

на вітчизняному та міжнародному ринку освітніх послуг.  

1.7. Забезпечення якості вищої освіти. 

 З метою вдосконалення в університеті системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти, керуючись статтею 16, пунктом 2 частини 

третьої статті 32, пунктом 6 частини другої 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, який у 2020 році успішно продовжив свою 

діяльність відповідно до Положення про відділ забезпечення якості вищої 

освіти Національного університету фізичного виховання і спорту України.

 Відповідно до вимоги частини другої статті 16 Закону України «Про 

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

повному обсязі система внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності, яка у 2020 році отримала подальший розвиток і вдосконалення з 
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огляду на нові умови організації освітнього процесу, зокрема пов’язані з 

пандемією. 

У звітному році проведені 3 онлайн опитування окремо студентів 

першого курсу, студентів усіх факультетів і курсів денної форми навчання, 

науково-педагогічних працівників по широкому спектру питань стосовно 

організації освітнього процесу в університеті.      

 Результати онлайн опитувань були розміщені на сайті університету, 

опрацьовані відповідними структурними підрозділами, якими  розроблені та 

реалізуються відповідні заходи. 

З метою функціонування та вдосконалення системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти у 2020 році в 

університеті здійснені такі кроки. 

Удосконалені процедури і заходи для підвищення якості вищої освіти в 

університеті.  

Це знайшло втілення  у затвердженому рішенням Вченої ради 

університету від 04.03.2020 р., протокол № 7, введеним в дію наказом 

ректора від 04.03.2020 р. № 70-заг, Положенні про організацію освітнього 

процесу в Національному університеті фізичного виховання і спорту України 

(нова редакція), один з розділів  якого безпосередньо присвячений 

уточненню принципів, пріоритетних напрямів забезпечення якості освітньої 

діяльності та вищої освіти в Університеті, визначених у Стратегічному плані 

розвитку Університету на 2018 – 2026 роки, заходів щодо формування та 

реалізації політики забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти  відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти, Рекомендацій Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження 

внутрішньої системи забезпечення якості, затверджених рішенням 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 26 червня 
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2019 р., протокол № 6, інших законодавчих та нормативно-правових актів у 

сфері вищої освіти. 

Відбувся черговий моніторинг і перегляд чинних в університеті 

освітніх програм.                   

Підставами для перегляду і вдосконалення освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, стали проведені у 2020 

році відповідно до вимоги, зазначеної у пункті 4.4.1. Положення про 

розроблення, затвердження, моніторинг та удосконалення освітніх програм у 

Національному університеті фізичного виховання і спорту України, 18 

онлайн опитувань стейкхолдерів з усіх освітніх програм, аналіз групами 

забезпечення і гарантами освітніх програм змін у потребах ринку праці, 

передового досвіду інших закладів вищої освіти.    

 Зокрема, рішеннями Вченої ради університету у 2020 році внесені 

зміни (нова редакція) до: 

 освітньо-наукової програми «Фізична терапія, ерготерапія» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична 

терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я (протокол засідання 

Вченої ради від 26 червня 2020 року, протокол № 9);    

 освітньо-професійної програми «Хореографія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія галузі 

знань 02 Культура і мистецтво (протокол засідання Вченої ради від 31 серпня 

2020 року № 10). 

Започатковані нові освітні програми:  

освітньо-професійна програма «Спортивна підготовка і тренерська 

діяльність в олімпійському виді спорту» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузі знань  

01 Освіта/Педагогіка, кваліфікація: Магістр фізичної культури і спорту за 

спеціалізацією «Спортивна підготовка і тренерська діяльність в 

олімпійському виді спорту» (протокол засідання Вченої ради від 26 червня 

2020 року № 9); 
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освітньо-професійна програма «Система підготовки спортсменів у 

спортивних єдиноборствах» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка, кваліфікація: Магістр фізичної культури і спорту за 

спеціалізацією «Система підготовки спортсменів у спортивних 

єдиноборствах». 

Для здійснення систематичного оперативного аналізу реалізації чинних 

освітніх програм, відділ забезпечення якості вищої освіти, відповідно до 

рішення Вченої ради університету, проводить щоденний моніторинг 

відвідування занять студентами та виконавської дисципліни науково-

педагогічних працівників. 

У поточному році Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти була проведена  акредитація 6 освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в університеті,   а саме:  

Освітньо-професійна програма «Фізична терапія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія 

ерготерапія; 

Освітньо-професійна програма «Ерготерапія» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія; 

Освітньо-професійна програма «Фізична реабілітація» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична 

реабілітація; 

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії (PhD) за спеціальністю 

017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка; 

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії (PhD) за спеціальністю 

091 Біологія галузі знань 09 Біологія; 
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Освітньо-наукова програма «Фізична терапія, ерготерапія» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії (PhD) за 

спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. 

За підсумками роботи експертних комісій та відповідним рішенням 

Національного агентства забезпечення якості вищої освіти усі програми 

визнані акредитованими.  

У поточному році здійснювалося оцінювання здобувачів вищої освіти і 

науково-педагогічних працівників.        

 З метою об'єктивного  оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

відповідно до вимог розділу  8 Положення про організацію освітнього 

процесу в Національному університеті фізичного виховання і спорту України 

(нова редакція) вдосконалено  комплексну систему перевірки знань з 

навчальних дисциплін та практик як інструмент визнання успішного 

завершення здобувачем вищої освіти обов'язкових видів навчальної 

діяльності та досягнення визначених результатів навчання – як за окремими 

навчальними дисциплінами (присвоєння кредитів), так і за програмою 

загалом (присвоєння кваліфікації). Система оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти з кожної дисципліни включає поточне та підсумкове 

оцінювання. Поточне оцінювання здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять і 

оцінюється сумою набраних балів. Підсумкове оцінювання проводиться у 

формі екзамену чи заліку, що визначається освітньою програмою та 

навчальним планом у терміни, передбачені графіком освітнього процесу, 

розкладом занять та екзаменаційних сесій.      

 Атестація здобувачів вищої освіти – форма підсумкового оцінювання 

за певним ступенем вищої освіти 

У 2020 році здійснене оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників університету.      

З цією метою було розроблене, всебічно обговорене та затверджене 

рішенням Вченої ради НУФВСУ від 4 березня 2020 року, протокол № 7, 
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введеним в дію наказом ректора від 4 березня 2020 року, № 71-заг.  

Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників та кафедр Національного університету фізичного 

виховання і спорту України. 

 Підсумки рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників та кафедр університету за 2019/2020 навчальний рік підведені на 

засіданні Вченої ради університету затверджені відповідним наказом та 

оприлюднені на сайті університету. 

 Для вдосконалення щорічного рейтингового оцінювання діяльності 

науково-педагогічних працівників та кафедр університету на засіданні Вченої 

ради 26 грудня 2020 року розглянуті та затверджені зміни і доповнення до 

зазначеного Положення. 

 З метою вдосконалення системи підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету у поточному році рішенням Вченої 

ради від 27.01.2020 р. (протокол № 6) було затверджено Положення про 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників 

НУФВСУ відповідно до нових вимог чинного законодавства. Розроблений, 

затверджений в установленому порядку та реалізований річний план 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників 

НУФВСУ на 2020 рік.         

 Важливим напрямом підвищення якості надання освітніх послуг в 

університеті у 2020 році було покращення ресурсного забезпечення 

освітнього процесу. Це, перш за все, стосувалося кадрового ресурсу.  У 2020 

році, в результаті продовження систематичної кропіткої кадрової роботи, 

групи забезпечення з усіх освітніх програм у повній мірі відповідали 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.    

Значна увага приділялася інформаційним ресурсам. Зокрема, суттєво 

покращилося інформаційне наповнення офіційного сайту університету, 

почалося впровадження електронної системи управління освітнім процесом 

«Деканат + Університет». Розпочато роботу по впровадженню електронного 
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журналу обліку роботи академічної групи. В умовах пандемії і значного 

використання дистанційних форм навчання, суттєвого розвитку і 

застосування отримала платформа дистанційного навчання Мооdle 

НУФВСУ.  

 Покращилося матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу. 

Зокрема, частка навчальних аудиторій обладнаних мультимедійними 

системами становить понад 30%, що перевищує Ліцензійні вимоги.  

 У поточному році повною мірою виконувалися  вимоги  Положення з 

проведення перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 

ступенів бакалавра та магістра на предмет академічного плагіату в 

Національному університеті фізичного виховання і спорту України, яке 

розроблене відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту» ,«Про авторське право і суміжні права», Рекомендацій для закладів 

вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи 

забезпечення академічної доброчесності, затверджених рішенням 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 

2019 року, протокол № 11, пункту 3.5. Кодексу академічної доброчесності 

Національного університету фізичного виховання і спорту України. Для 

реалізації цього Положення придбано і встановлено у бібліотеці університету 

спеціальне обладнання і програмне забезпечення, а також проводяться 

систематичні консультації з науково-педагогічними працівниками стосовно 

технології проведення перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 

освіти НУФВСУ на плагіат. 

З метою вдосконалення системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у грудні 2020 року розглянуті та затверджені в установленому 

поряду зміни та доповнення до зазначеного Положення. 

1.8. Підсумки атестації здобувачів вищої освіти 

Випускниками університету, які виконали індивідуальний навчальний 

план та здобули ступінь бакалавра, у 2020 році стали 733 особи, з них                    

543  особи – денної форми навчання та 190 – заочної. Дипломи з відзнакою 
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отримало 40 осіб (7,0 %) денної та 1 (0,5 %) заочної форм навчання. За 

державним замовленням у 2020 році здійснено випуск 304 осіб ступеня 

бакалавра (268 – денної та 36 – заочної форм навчання). Державне 

замовлення виконано у повному обсязі. У 2020 році було сформовано 6 

екзаменаційних комісій для проведення атестації 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 

кваліфікаційних  робіт і знань здобувачів вищої освіти.  

Атестація випускників освітнього ступеня бакалавра проводилась у 

формі комплексного екзамену або захисту кваліфікаційної  роботи. 

Результати атестації наведено у таблицях 4 та 5. Абсолютна успішність та 

якість навчання здобувачів вищої освіти свідчить про достатньо високий 

рівень їх підготовки.               

Таблиця 4 

Результати атестації здобувачів ступеня 

 бакалавра за денною формою навчання  
Навчальні 

роки 

Ра
зо

м 
ст

уд
ен

ті
в З`явились 

на 
екзамен 

Оцінки ЕК 

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
 

Я
кі

ст
ь,

 %
 

осіб % Відмінно 
(90-100 
балів), 
осіб/% 

Добре 
(75-89 
балів), 
осіб/% 

Задовільно 
(60-74 
балів), 
осіб/% 

Незадовільно  
(0-59 балів), 

осіб/% 

Складання комплексного екзамену 
2019/2020 510 510 100 101/19,8 242/47,5 167/32,7 - 100 67,2 

Захист кваліфікаційної роботи 
2019/2020 33 33 100 33/100 - - - 100 100 
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Таблиця 5 

Результати атестації здобувачів ступеня 
 бакалавра за заочною формою навчання 

Навчальні 
роки 

Ра
зо

м 
ст

уд
ен

ті
в З`явились 

на 
екзамен 

Оцінки ЕК 

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
 

Я
кі

ст
ь,

 %
 

осіб % Відмінно 
(90-100 
балів), 
осіб/% 

Добре 
(75-89 
балів), 
осіб/% 

Задовільно 
(60-74 
балів), 
осіб/% 

Незадовільно  
(0-59 балів), 

осіб/% 

Складання атестаційного екзамену 
2019/2020 192 190 98,9 27/14,2 90/47,4 72/37,9 1/0,5 99,5 61,6 

 

У 2020 р. 451 здобувачів вищої освіти виконали індивідуальні 

навчальні плани та отримали диплом ступеня магістра (286 осіб денної та 165 

– заочної форм навчання).  Дипломи з відзнакою отримало 40 осіб (14,0%) 

денної та 30 (18,1%) заочної форм навчання.  

Атестація проводилася у формі атестаційного екзамену та захисту 

кваліфікаційної  роботи. Результати атестації наведено у таблицях 6 та 7. 

Абсолютна успішність та якість навчання випускників свідчить про 

достатньо високий рівень їх теоретичної та практичної підготовленості. 

       Таблиця 6 

Результати атестації здобувачів ступеня 

магістра за денною формою навчання 
Навчальні 

роки 

Ра
зо

м 
ст

уд
ен

ті
в З`явились 

на 
екзамен 

Оцінки ЕК 

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
 

Я
кі

ст
ь,

 %
 

осіб % Відмінно 
(90-100 
балів), 
осіб/% 

Добре 
(75-89 
балів), 
осіб/% 

Задовільно 
(60-74 
балів), 
осіб/% 

Незадовільно  
(0-59 балів), 

осіб/% 

Складання атестаційного екзамену 
2020/2021 285 285 100 83/29,1 142/49,8 60/21,1 0 100 78,9 

Захист кваліфікаційної роботи 
2020/2021 286 286 100 103/36,0 138/48,3 45/15,7 0 100 84,3 
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Таблиця 7 

Результати атестації здобувачів ступеня 

магістра за заочною формою навчання 
Навчальні 

роки 
Ра

зо
м 

ст
уд

ен
ті

в З`явились 
на 

екзамен 

Оцінки ЕК 

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
 

Я
кі

ст
ь,

 %
 

осіб % Відмінно 
(90-100 
балів), 
осіб/% 

Добре 
(75-89 
балі), 

осіб/% 

Задовільно 
(60-74 
балів), 
осіб/% 

Незадовільно  
(0-59 балів), 

осіб/% 

Складання комплексного екзамену 
2019/2020 167 165 98,8 43/26,1 91/55,1 31/18,8 - 100 80,2 

Захист кваліфікаційної роботи 
2019/2020 167 165 98,8 48/29,1 108/65,5 9/5,4 - 100 94,6 

 

1.9. Підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців сфери 

фізичної культури і спорту 

Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки НУФВСУ протягом 

2020 року здійснював 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 науково-педагогічні працівники університету. 

Курси підвищення кваліфікації проводились за такими програмами: 

 курси зі спортивної нутріціології – 9 осіб (очні, включаючи 5 громадян 

Узбекистану); 

 курси з класичного та лікувального масажу – 12 осіб (очно-

дистанційні); 

 курси для тренерів штатної команди національних збірних команд 

України з олімпійський та неолімпійських видів спорту – 30 осіб 

(дистанційні); 

 курси для тренерів вищої категорії  – 512 осіб (дистанційні). 
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 2. Науково-дослідна робота 

 2.1. Тематика наукових досліджень, які здійснюються на 

кафедрах та мають державну реєстрацію 

Науково-дослідна робота (НДР) університету у 2020 

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

затвердженим наказом ректора університету від 4 квітня 2016 року № 72-заг. 

за напрямами: 

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

та програмно-нормативні основи розвитку фізичної культури і спорту; 

ІІ – Методологічні та організаційно-методичні основи раціональної 

підготовки спортсменів; 

ІІІ – Теоретико-методологічні та технологічні основи фізичного 

виховання та оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп 

населення; 

ІV – Теоретико-методологічні та практичні основи фізичної реабілітації і 

спортивної медицини. 

Протягом 2020 року в університеті виконувались 27 науково-дослідних 

тем. За підсумками НДР науково-педагогічними та науковими 

працівниками університету підготовлено та видано 847 наукових 

публікацій, серед яких: 13 монографій, 7 навчальних посібників, 16 

методичних посібників, 479 наукових статей, у т. ч. 135 − опубліковано у 

зарубіжних виданнях, 332 тези. 67 наукових розробок підтверджено актами 

впровадження, отримано 17 авторських свідоцтв. 

У зв’язку із завершенням науково-дослідних робіт відповідно до Плану 

НДР НУФВСУ на 2016-2020 роки у 2020 році було розроблено План НДР 

НУФВСУ на 2021-2025 роки, який було затверджено рішенням Вченої ради 

НУФВСУ від 29.10.2020 р. (протокол № 2), уведеним в дію наказом 

НУФВСУ від 29.10.2020  р. № 288-заг. 
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У період з 2016 до 2020 року збільшилась кількість публікацій науково- 

педагогічних працівників університету у виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз. 

Понад 150 штатних  науково-педагогічних працівників університету 

мають публікації у зарубіжних наукових виданнях. У 2020 році науково-

педагогічними працівниками університету було опубліковано 108 статей в 

наукових виданнях, представлених в наукометрічних базах Scopus  та Web of 

Science (на 32% більше, ніж у 2019 році). 

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 43 особи. 

За результатами проведення конференції «Сталий розвиток і спадщина у 

спорті: проблеми та перспективи» вперше було підготовлено спецвипуск 

матеріалів конференції у виданні «Journal of Physical Education and Sport», яке 

входить до міжнародної наукометричної бази Scopus, віднесеного до 

третього квартиля.  Цього року готується спецвипуск матеріалів конференції 

у виданні «Sport Mont», яке входить до міжнародної наукометричної бази 

Scopus, віднесеного до другого квартиля. 

Показники наукової роботи враховуються в щорічному рейтинговому 

оцінюванні діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр 

НУФВСУ. 

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) 55 в базі Google Scholar у професора  

В. М. Платонова. Індекс цитування від 30 до 10 мають 38 науковців 

університету (на 19% більше, ніж у 2019 р.), від 9 до 6 – 33 особи.  
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Наступного року необхідно сформувати рейтинг науково-педагогічних 

працівників університету за публікаційною активністю з урахуванням індексу 

Хірша у базах Google Scholar, Scopus та Web of Science. 

22 науково-педагогічні працівники нашого університету мають п’ять і 

більше здобувачів наукових ступенів, які захистилися під їх керівництвом. 

В університеті здійснюються заходи щодо дотримання академічної 

доброчесності науково-педагогічними, науковими працівниками та 

здобувачами вищої освіти університету під час освітньої та наукової діяльності  

відповідно до  Кодексу академічної доброчесності НУФВСУ. В університеті 

працює комісія з питань академічної доброчесності.  

2.2. Робота науково-дослідного інституту 

Науково-дослідна робота НДІ НУФВСУ протягом 2020 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 2020 році, в 

університеті виконувались: 

2 прикладні теми – «Технологія проектування інформаційного 

середовища закладу вищої освіти з фізичної культури і спорту»,  керівник  –  

д. фіз. вих., професор Шинкарук О. А.; «Технологія оцінки ризику 

травматизму спортсменів за електронейроміографічними і 

психофізіологічними показниками», керівник – к. б. н., Федорчук С. В. 

Фінансування наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного 

бюджету у 2020 р. становило – 1 232,934 тис. грн. 

З урахуванням сучасних вимог науковими та науково-педагогічними 

працівниками НУВФСУ підготовлено та подано на конкурсний відбір до 

Міністерства освіти і науки України три проєкти наукових досліджень і 

розробок, виконання яких розпочнеться у 2021 році (за рахунок коштів 

державного бюджету): 
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3 прикладні теми (термін виконання 2021–2022 рр.) – «Формування 

копінг-ресурсів та адаптивності спортсменів до стресогенних умов 

змагальної та тренувальної діяльності», керівник: Федорчук С. В., к.б.н.; 

«Побудова персоналізованих програм оздоровчого фітнесу для осіб із 

ожирінням із урахуванням біохімічних і генетичних маркерів», керівник: 

Дроздовська С. Б., д.б.н., професор; «Розробка комплексної системи 

діагностики та корекції психофізіологічних станів спортсменів високої 

кваліфікації збірних команд України», керівник: Коробейніков Г. В., д.б.н., 

професор. 

Вперше протягом 2020 року науковими працівниками НДІ НУФВСУ 

задля організації якісних наукових досліджень кафедрами університету, 

проведено обстеження 38 спортсменів (460 людинообстежень) з волейболу та 

спортивних танців. Також протягом 2020 року НДІ НУФВСУ плідно 

співпрацював та уклав договори щодо надання послуг із обстеження членів 

збірних команд України з видів спорту, окремих спортсменів та осіб, які 

займаються різними формами рухової активності. Станом на 01.12.2020 р. 

надано послуг у сфері наукової діяльності 182 спортсменам 

(1359 людинообстежень) з 14 видів спорту (баскетбол, велосипедний спорт, 

веслування академічне, веслування на байдарках і каное, волейбол, гольф, 

легка атлетика, лижний спорт, сноубординг, стрибки у воду, спортивні танці, 

теніс, триатлон, фітнес). 

У 2020 році науковими працівниками НДІ НУФВСУ визначено та 

обґрунтовано основні напрями дослідження проблеми прогнозування ризику 

травматизму спортсменів в умовах напруженої спортивної діяльності та 

визначені основні критерії керування процесом психологічної адаптації 

спортсменів до напружених фізичних навантажень. Розроблено нормативну 

основу для кількісної оцінки враженості ризику травматизму спортсменів в 

умовах напруженої діяльності на підставі психологічних властивостей та 

змін функціонального стану спортсменів для індивідуальної профілактики та 

психокорекції; визначені індивідуальні відмінності щодо ступеню схильності 
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до травматизму спортсменів у конкретних дисциплінах спорту, що дозволить 

визначити критерії прогнозування травматизму на різних етапах спортивної 

підготовки.  

За результатами проведених досліджень спеціалістами НДІ НУФВСУ 

розроблено програми комплексної методики оцінки впливу фізичних  

навантажень на функціональний стан нервово-м’язової системи, 

психофізіологічний стан спортсменів та систему оцінки стабілометричних 

показників у спортсменів різних видів спорту. 

Протягом звітного періоду науковцями НДІ НУФВСУ визначено умови 

застосування навчання на основі інтернет-технологій, обґрунтовано переваги 

його впровадження у професійній підготовці фахівців у фізичній культурі і 

спорті; обґрунтовано уніфіковану технологію проєктування інформаційного 

середовища закладу вищої освіти з фізичної культури і спорту; розроблено 

алгоритм впровадження інформаційного середовища закладу вищої освіти з 

фізичної культури і спорту та застосування навчання на основі інтернет-

технологій в освітньому процесі.  

Запропонована фахівцями НДІ НУФВСУ технологія дозволила 

ефективно застосовувати наявні ресурси університету, а студентам 

надавалася б можливість використовувати сучасні технології на практиці в 

умовах пандемії, використовувати онлайн сервіси для освітнього процесу, 

особливо для студентів-спортсменів високого класу, членів збірних команд 

України з видів спорту, студентів з інвалідністю.  

Корисними методичними і технічними напрацюваннями на основі 

практичного досвіду є: створення єдиного інформаційного освітнього 

простору в системі фізичної культури і спорту; активне запровадження нових 

засобів та методів навчання, що орієнтовані на використання інформаційних 

технологій; синтез засобів та методів традиційного та комп’ютерного 

навчання; створення системи випереджальної освіти у сфері фізичної 

культури і спорту. 
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У НДІ НУФВСУ на регулярній основі спортсмени національних збірних 

проходять комплексне наукове обстеження з використанням широкого кола 

сучасних методів та надання практичних рекомендацій щодо оптимізації 

функціонального стану. Зокрема, з метою пошуку нових можливостей для 

досягнення високих спортивних результатів науковці НДІ НУФВСУ брали 

участь у комплексних обстеженнях борця греко-римського стилю 

багаторазового чемпіона світу і Європи, срібного призера Олімпійських ігор 

(2016), народного депутата Верховної Ради України Жана Беленюка.  

Крім того, до досліджень в НДІ НУФВСУ долучаються і спортсмени з 

інвалідністю. Так, протягом звітного періоду у дослідженнях брали участь 

лижниця та біатлоністка серед спортсменів з порушенням опорно-рухового 

апарату, переможниця та срібна призерка зимових Паралімпійських ігор 2010, 

2014 рр., Заслужений майстер спорту України, чемпіонка, срібна і бронзова 

призерка кубків світу Олександра Кононова; лижник та біатлоніст серед 

спортсменів з вадами зору, учасник Паралімпійських ігор 2014, 2018 рр., 

переможець і бронзовий призер чемпіонатів світу та кубків світу серед 

спортсменів з порушенням зору Ярослав Решетинський. 

Наукові працівники НДІ НУФВСУ також проводять обстеження під час 

навчально-тренувальних зборів збірних команд України. Наприклад, старший 

науковий співробітник НДІ НУФВСУ Очеретько Б. Є. на висоті 2000 метрів у 

м. Аланья та м. Кайсері (Турецька Республіка) проводив контрольне тренування 

спортсменів національної збірної команди України з велосипедного спорту 

(трек). Розроблені заходи для корекції індивідуальних планів підготовки 

спортсменів до відбіркових змагань Ігор XXXII Олімпіади посприяли 

успішному виступу наших спортсменів на чемпіонаті Європи з велотреку 

(Пловдиво, Болгарія, 11–15.11.20) – 1 золота: Олена Старікова (кейрін), 1 срібна: 

Роман Гладиш (скретч), 4 бронзових: Олена Старікова (спринт), Олена 

Старікова, Любов Басова, Олександра Логвінюк (командний спринт), Анна 

Нагірна, Тетяна Клімченко, Вікторія Бондар, Юлія Бірюкова (командна гонка 

переслідування), Тетяна Клімченко (скретч). Здобуто ліцензії на Олімпійські 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016_%E2%80%94_%D0%B4%D0%BE_85_%D0%BA%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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ігри у гонках на шосе, чоловіки і жінки, та в жіночому спринті і гонці 

переслідування на треку. 

Водночас, за допомогою унікального обладнання НДІ НУФВСУ 

проводяться дослідження спортсменів безпосередньо під час їх участі в 

змаганнях. Зокрема, у Луцьку під час проведення чемпіонату України з легкої 

атлетики серед дітей та молоді за допомогою оптичної вимірювальної системи 

«OptoJump» задля оперативного визначення кінематичних характеристик 

локомоторних рухів були проведені дослідження спортсменів у стрибках у 

довжину. 

З метою пошуку нових шляхів співробітництва у сфері спорту і науки між 

НУФВСУ та спортивними федераціями в умовах пандемії COVID-19 на основі 

сталого досвіду співпраці з федераціями з видів спорту розроблено модель 

співпраці НДІ НУФВСУ зі спортивним федераціями задля якісного і 

ефективного проведення науково-методичного забезпечення підготовки 

спортсменів національних збірних команд України. 

Науковими працівниками НДІ НУФВСУ з метою інтеграції наукових 

досліджень в освітній простір відпрацьовується алгоритм співпраці з кафедрами 

університету. Одним з успішних прикладів здійснення співпраці стала спільна з 

науково-педагогічними працівниками кафедри спортивних ігор реалізація 

пропозицій переможця конкурсу студентських проєктів «Креативний студент», 

що проводився за ініціативи та підтримки ректора. В межах співпраці проведено 

комплексне обстеження 12 спортсменок жіночої команди з волейболу 

НУФВСУ. Потім спільно з науково-педагогічними працівниками та аспірантами 

кафедри хореографії та танцювальних видів спорту були проведені дослідження 

26 спортсменів високої кваліфікації у танцювальному залі та лабораторіях НДІ 

НУФВСУ.  

Ідея співпраці з кафедрами полягає в підготовці здобувачів зі 

сформованою дослідницькою компетентністю, проведенні якісних наукових 

досліджень та за отриманими результатами підготовка низки кваліфікаційних, 

дисертаційних робіт і наукових публікацій. Як підсумок розроблено модель 
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співпраці Науково-дослідного інституту як наукового підрозділу 

університету і кафедр НУФВСУ. 

Просвітницька діяльність є важливою складовою роботи науковців 

НДІ НУФВСУ. Фахівці Науково-дослідного інституту на регулярній основі 

популяризують здоровий спосіб життя, корисність занять руховою активністю, 

важливість регулярного контролю функціонального стану спортсменів з 

використанням сучасного обладнання. Протягом 2020 р. НДІ НУФВСУ 

відвідали керівництво Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді 

та спорту України, представники різних федерацій з видів спорту (сноуборд, 

теніс, триатлон, хокей з шайбою, фролбол, велоспорт, академічне веслування, 

стрибки у воду тощо), фітнес індустрії, викладачі і студенти університетів-

партнерів проєкту програми ЄС Еразмус+ «Інноваційна реабілітаційна освіта - 

впровадження нових магістерських програм в Україні» (REHAB); майбутні 

абітурієнти нашого університету; спортивні лікарі, представники Ukrainian 

Professional Esports Association тощо  

Крім того, наукові працівники НДІ НУФВСУ готували проєктні заявки та 

долучались до конкурсних відборів, що проводились Міністерством освіти і 

науки України та Національним фондом досліджень України. Зокрема, протягом 

2020 року підготовлено та подано на конкурси п’ять проєктів (конкурс на 

виконання наукових досліджень і розробок “Наука для безпеки людини та 

суспільства”, що оголошувався Національним фондом досліджень України, 

та конкурсний відбір Міністерства освіти і науки України фундаментальних 

та прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) 

розробок, виконання яких розпочнеться у 2021 році за рахунок коштів 

державного бюджету).  

У серпні-вересні 2020 року підготовлені документи для державної 

атестації закладів вищої освіти, які належать до сфери управління 

Міністерства освіти і науки України, у частині провадження ними наукової 

(науково-технічної) діяльності, за двома напрямами «Суспільні науки» (017 
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Фізична культура і спорт) та «Біологія та охорона здоров’я» (227 Фізична 

терапія, ерготерапія). 

Науковці НДІ НУФВСУ протягом 2020 року брали активну участь у 

різноманітних наукових конференціях, методичних нарадах, вебінарах тощо. 

Так, зокрема 19 лютого 2020 року долучались до міжвідомчої наради з 

питань спортивної реабілітації та розвитку адаптивних видів спорту, яка 

об’єднала фахівців різних відомств України та гостей з США. Метою 

міжвідомчої координації було опрацювання механізму відбудови системи 

реабілітації ветеранів в Україні.  

Водночас НДІ НУФВСУ запропоновано свої можливості у практичній 

підготовці фахівців, здатних брати активну участь у реабілітації осіб з 

інвалідністю засобами фізичної культури і спорту та забезпеченні успішних 

виступів наших спортсменів з інвалідністю на національних і міжнародних 

змаганнях, у тому числі на Invictus Games, враховуючи, що фізкультурно-

спортивна реабілітація і адаптивний спорт в університеті розвивається на 

освітньому, науковому, просвітницькому рівнях. 

Науковцями НДІ НУФВСУ у 2020 році вперше запроваджено 

підготовку колективної монографії за результатами виконання завершених у 

попередньому році наукових досліджень і розробок, що фінансуються 

Міністерством освіти і науки України. Загалом протягом року підготовлено 

133 наукові праці: 2 монографії, 1 навчальний та 2 методичних посібників, 

128 публікацій, з яких 64 опубліковано в Україні, 23 – за кордоном та 41 – у 

міжнародних наукометричних базах даних (серед яких в Scopus та Web of 

Science – 20), а також 16 актів впровадження та 15 свідоцтв на авторське 

право. Взято участь у 32 наукових конференціях (11 – всеукраїнських та 21 – 

міжнародних). 

 2.3. Підготовка здобувачів наукових ступенів доктора філософії і 

доктора наук  

В університеті існує система підготовки здобувачів наукових ступенів 

доктора філософії та доктора наук. Тематика наукових досліджень аспірантів 
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та докторантів формується з урахуванням нових трендів науки у сфері 

фізичної культури і спорту та плану НДР НУФВСУ, а високий рівень їх 

підготовки забезпечується використанням потенціалу сформованих наукових 

шкіл університету. Сучасна науково-дослідницька база університету дозволяє 

ефективно вирішувати завдання, пов’язані з реалізацією цілей та програмних 

результатів навчання за освітніми програмами, проведенням наукових 

досліджень науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами 

та студентами університету. 

Підготовка аспірантів здійснюється за спеціальностями: 017 Фізична 

культура і спорт; 227 Фізична терапія, ерготерапія; 091 Біологія; 24.00.01 – 

Олімпійський і професійний спорт; 24.00.02 – Фізична культура, фізичне 

виховання різних груп населення. 

Підготовка  докторантів здійснюється за спеціальностями: 017 Фізична 

культура і спорт;  227 Фізична терапія, ерготерапія. 

Станом на 1 грудня 2020 року в аспірантурі навчається 114 

аспірантів (59 – з відривом від виробництва, 35 – без відриву від 

виробництва, 20 – іноземних громадян) та 6 докторантів. 

У 2020 році завершили навчання в аспірантурі 16 осіб (10 – з 

відривом від виробництва, 3 – без відриву від виробництва та 3 іноземні 

громадяни). 

5 аспірантів (32% випускників пройшли фаховий семінар та подали 

дисертації до розгляду), 3 аспіранта (18% випускників захистили 

дисертаційні роботи). 

У 2020 році завершив навчання в докторантурі та захистив дисертацію 

1 докторант (Федоренко С. М., захист 23.12.2020 р.). 

Відповідно до попередніх рішень Вченої ради та Статуту НУФВСУ 

щодо необхідності омолодження науково-педагогічного складу  

університету було вжито заходів щодо залучення випускників аспірантури 

до роботи в підрозділах університету. Працевлаштовані на кафедри 

НУФВСУ 5 осіб, а саме: кафедру спортивних видів гімнастики  
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(Денисенко В. Д., Добряк О. О.), кафедру здоров'я, фітнесу і рекреації 

(Підгайна В. О.), кафедру хореографії і танцювальних видів спорту (Чеверда 

А. О.), кафедру теорії і методики фізичного виховання (Дєдух М. О.). 

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

на умовах контракту: якщо у 2016 р. – 26%, то у 2020 р. – 45% від загальної 

кількості вітчизняних аспірантів навчалися за кошти юридичних та фізичних 

осіб. 

У 2020 р. в аспірантурі НУФВСУ Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО) було проведено 

акредитацію освітніх програм за спеціальностями 017 Фізична культура і 

спорт; 227 Фізична терапія, ерготерапія; 091 Біологія. Керуючись 

Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти прийнято рішення про 

акредитацію освітніх програм за спеціальностями 017  Фізична культура і 

спорт та 091 Біологія (рішення ухвалене на засіданні НАЗЯВО  від 13 жовтня 

2020 р., протокол № 18(35), 227 Фізична терапія, ерготерапія (рішення 

ухвалене на засіданні НАЗЯВО  від 15 грудня 2020 р., протокол № 22(41)).  

2.4. Робота спеціалізованих вчених рад 

У Національному університеті фізичного виховання і спорту України 

згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 15 листопада  

2019 р. № 1428 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 

Міністерства» та від 22 липня 2020 р. № 946 «Про внесення змін до наказів 

Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених 

рад» була поновлена робота спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) наук з фізичного виховання та спорту 

за спеціальністю 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт терміном до 

15 травня 2021 року. 
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 У 2020 році в раді Д 26.829.01 було проведено захист 10-ти дисертацій: 

1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук та 9 дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора наук підготовлена співробітником іншої 

організації. 6 кандидатських дисертацій захистили співробітники та 

аспіранти НУФВСУ (Малиновський А. І., Козлов К. В., Тракалюк Т. О., 

Краснянський К. В., Чопілко Т. Г. Коваленко Я. О.), 2 іноземні аспіранти 

(Чжао Дун, Рашід Шерзад Афанді), 1 представник іншої організації.  

Згідно з наказами МОН України від 11 липня 2019 р. № 975 «Про 

затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 

спеціалізованих вчених рад від 20 червня 2019 року» та від 22 липня 2020 р. 

№ 946 «Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України 

щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» в НУФВСУ була поновлена 

робота спеціалізованої вченої ради Д 26.829.02 з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) наук з фізичного виховання та спорту за 

спеціальностями 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення» та 24.00.03 «Фізична реабілітація» терміном до 15 травня 2021 

року. 

У раді Д 26.829.02 було проведено захист 5 дисертацій: 2 дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора наук (1 – за спеціальністю 24.00.02 

– Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 1 – за 

спеціальністю 24.00.03 – Фізична реабілітація), 3 дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук (1 – за спеціальністю 24.00.02 – Фізична 

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

24.00.03 – Фізична реабілітація). З них: 1 дисертацію захистив докторант 

НУФВСУ (Федоренко С. М.), 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора наук та 2 кандидатські дисертації захистили представник інших 

організацій. 
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Також 3 аспіранти НУФВСУ захистили дисертаційні роботи на 

здобуття ступеня доктора філософії в спеціалізованих вчених радах 

НУФВСУ, утворених для проведення разового захисту (2 – за спеціальністю 

091 Біологія (Гончаренко О. Ю., Сосновський В. В.), 1 –  за спеціальністю 

017 Фізична культура і спорт (Ван Вейлун)). 

Атестаційною колегією МОН України не було зроблено жодного 

зауваження щодо тих дисертацій, які було розглянуто на засіданнях 

спеціалізованих вчених рад НУФВСУ. 

2.5. Проведення наукових форумів, конференцій, семінарів 

У 2020 році на базі університету проведено низку наукових заходів, 

які були, присвячені 90-річчю НУФВСУ: 

8 квітня – на базі кафедри інноваційних та інформаційних технологій у 

фізичній культурі і спорті – III Всеукраїнську електронну науково-

практичну конференцію з міжнародною участю «Інноваційні та 

інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та 

ерготерапії». Під час конференції розглянуто актуальні питання 

використання сучасних інноваційних та інформаційних технологій в системі 

підготовки спортсменів, фізичному вихованні різних груп населення, 

оздоровчо-руховій діяльності, адаптивному фізичному вихованні та 

фізичній реабілітації, спортивній медицині та ерготерапії. Висвітлено 

сучасні інформаційні технології в системі підготовки фахівців у галузі 

фізичної культури та спорту, розвиток кіберспорту в світі та Україні. 

16 травня – в онлайн режимі відбулася ХІІІ Міжнародна конференція 

«Молодь та олімпійський рух» з нагоди відзначення Дня науки – 2020 в 

Україні. За матеріалами конференції було опубліковано електронний збірник, 

в якому представлено понад 100 тез за наступними напрямами: правові, 

організаційні, соціальні, екологічні та економічні аспекти сучасного спорту; 

олімпійська освіта: соціально-філософські, історичні, психологічні та 

педагогічні аспекти; медико-біологічні аспекти олімпійського спорту, 
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передові практики та інновації сучасної спортивної медицини, фізична 

терапія та ерготерапія; теорія і практика спорту для всіх. 

23 жовтня – на базі кафедри психології і педагогіки факультету 

здоров’я, фізичного виховання та туризму Національного університету 

фізичного виховання і спорту України відбулася ІІI Всеукраїнська наукова 

електронна конференція «Актуальні проблеми психолого-педагогічного 

супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності». У конференції взяли 

участь 87 учасників, отримано 68 науково-педагогічних матеріалів за трьома 

науковим напрямами: актуальні напрями психологічного забезпечення та 

супроводу у фізичному вихованні і спорті; педагогічні аспекти підготовки та 

розвитку суб’єктів спортивної діяльності; рухова активність та психолого-

педагогічні аспекти формування здорового способу життя. У заході взяли 

участь 18 наукових установ та закладів освіти. У матеріалах конференції 

проаналізовано актуальні проблеми психологічного забезпечення та 

супроводу спортсменів, особливості формування побудови 

психофізіологічних станів, особливості психоемоційних станів, 

охарактеризовано проблематику і мотиваційний аспект підготовки та 

розвитку суб’єктів спортивної діяльності, досліджено психолого-педагогічні 

аспекти, організаційно-педагогічні, професійно важливі якості тренерів та 

спортсменів, концептуальні підходи до системи організації 

здоров’язбережувальної освіти, психологічні умови та вплив рухової 

активності на збереження здоров’я в сучасному просторі. 

26–27 листопада – відбулася IV Міжнародна онлайн конференція 

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

присвячена 90-річчю НУФВСУ. Основні організатори конференції – 

Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту 

України, Національний олімпійський комітет України та НУФВСУ. 

Конференція проходила під патронатом Міжнародної ради зі спортивної 

науки та фізичного виховання, Європейської асоціації студентського спорту 

та Міжнародної асоціації спортивної кінетики. Учасникам конференції 
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надійшло відеозвернення від Голови комісії Міжнародного олімпійського 

комітету «Сталий розвиток і спадщина» Його Величності принца Монако 

Альберта ІІ.  

З пленарними доповідями виступили: голова Комісії НОК України 

«Спорт та навколишнє середовище», президент Спортивної студентської 

спілки України, ректор НУФВСУ, професор Імас Є. В.; керівник 

Генерального директорату з питань  освіти, молоді, спорту та культури 

Європейської комісії  Ів Ле Лостек (Бельгія); президент Міжнародної ради зі 

спортивної науки та фізичного виховання, доктор філософії Урі Шефер 

(Ізраїль); почесний президент Міжнародної асоціації університетів фізичної 

культури і спорту, професор кафедри історії та теорії олімпійського спорту 

НУФВСУ Платонов В. М.; перший віцепрезидент Асоціації Європейських 

олімпійських академій, віцепрезидент НОК України, президент 

Олімпійської академії України, директор Навчально-наукового 

олімпійського інституту НУФВСУ, професор Булатова М. М. 

Конференція була присвячена назрілим питанням сьогодення: 

актуальні проблеми сучасного спорту, екологічна складова як фактор 

сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту, формування ціннісних 

орієнтацій підростаючого покоління в умовах сучасної парадигми 

олімпійської освіти для сталого розвитку, роль олімпійського спорту у 

реалізації цілей сталого розвитку, оздоровчо-рекреаційна рухова активність 

– здоровий спосіб життя – здорова нація, що є дуже актуальними та 

важливими сьогодні як в Україні, так і в  світі. 

У науковому заході взяли участь понад 500 осіб із 19 країн (Бельгія, 

Білорусь, Данія, Ізраїль, Індія, Ірландія, Іран, Йорданія, Китай, Литва, 

Малайзія, Молдова, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Україна, 

Хорватія, Японія), а також ректори й провідні науковці з 17 закладів вищої 

освіти України та зарубіжжя, науково-педагогічні працівники, докторанти, 

аспіранти, студенти НУФВСУ. 
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27-28 листопада – спільно із ГО «Українське товариство 

ерготерапевтів» було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Перспективи розвитку ерготерапії в Україні». У конференції 

взяли участь 36 доповідачів з 10 країн світу, зокрема, США, Канади, 

Австралії, Великобританії, Бельгії, Іспанії, Чехії та України. Серед 

запрошених лекторів були всесвітньовідомі ерготерапевти Хелен Полатайко 

(Канада) та Гейл Уайтфорд (Австралія). Четверо викладачів кафедри 

фізичної терапії та ерготерапії НУФВСУ та п’ятеро магістрантів освітньої 

програми «Ерготерапія» презентували результати роботи на конференції. На 

конференції обговорювались важливі та маловідомі в Україні сфери 

застосування ерготерапії такі, як ерготерапія в психіатричній допомозі, 

паліативній допомозі, онкології, терапія кисті та реабілітація у громаді. 

Національний університет фізичного виховання і спорту України вже вдруге 

є співорганізатором міжнародної конференції з ерготерапії, що дозволяє 

науково-педагогічним працівникам та студентам університету отримувати 

передові знання та обмінюватись досвідом із світовою ерготерапевтичною 

спільнотою. 

2.6.  Студентська наука 

В університеті діє 21 науковий гурток (один на кожній кафедрі), що 

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

студентської молоді, основною метою роботи якого є всебічне сприяння 

науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів. Діяльність 

СНТ спрямована на пошук та підтримку талановитих науковців серед 

студентів, надання їм всебічної допомоги; сприяння формуванню умов для 

розкриття наукового і творчого потенціалу студентської молоді; сприяння 

формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким 

демократичним світоглядом; організацію та розвиток міжуніверситетської та 

міжнародної співпраці студентів. 

У 2020 році студенти університету брали участь в університетських, 

всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, форумах, круглих 
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столах в Україні та за її межами:  ХІІІ Міжнародна конференція «Молодь та 

олімпійський рух» з нагоди відзначення Дня науки – 2020 в Україні, Київ; IV 

Міжнародна наукова конференція «Сталий розвиток і спадщина у спорті: 

проблеми та перспективи», присвячена 90-річчю НУФВСУ, Київ; 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

спортивної медицини», Київ; ІV Міжнародний науковий конгрес історії 

фізичної культури, Луцьк: Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки; III Всеукраїнська електронна конференція з 

міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній 

культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії», присвячена 90-річчю 

НУФВСУ, Київ; ХІІІ Міжнародна студентська конференція «Студентська 

наука в сфері фізичної культури і спорту: сучасні тренди», присвячена 90-

річчю НУФВСУ, Київ; «Теоретико-методичні аспекти фізичної культури і 

спорту»: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 

Івано-Франківськ; університетські та кафедральні конференції і конкурси 

тощо. 

З метою пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для 

її творчого зростання, забезпечення підтримки студентів, створення ними 

дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань,  

активізації науково-дослідної роботи студентів в Національному університеті 

фізичного виховання і спорту України науково-дослідна робота студентів 

проводиться  в рамках навчального та позанавчального процесів. 

8 студентів НУФВСУ у 2020 році стали учасниками ІІ-го етапу 

стипендіальної програми «Завтра.UA» Всеукраїнської благодійної організації 

«Фонд Віктора Пінчука − соціальна ініціатива». 

Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  зі 

спеціальностей/напрямів підготовки «Фізична культура і спорт», «Спорт», 

«Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», «Фітнес та рекреація» та 

«Фізичне виховання» у 2019–2020 н.р. підведено за результатами першого 

етапу ІІ туру (березень-квітень 2020 року). 



47 
 

На базі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту 

проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Фізична культура і спорт».  

Галузева конкурсна комісія спеціалізації «Фізичне виховання» 

забезпечила рецензування 64 студентських наукових робіт, що надійшли з 40 

закладів освіти.  

На підставі рецензій галузева конкурсна комісія вирішила визнати 

переможцями Конкурсу та нагородити: дипломом І ступеня Волк Ольгу та 

Шоно Ольгу, студенток кафедри теорії і методики фізичного виховання з 

науковою роботою «Гендерні особливості формування ціннісних орієнтацій до 

фізичної культури студентської молоді, яка займається і не займається 

спортом» (науковий керівник: викладач кафедри ТМФВ Дєдух М.О.); диплом ІІ 

ступеня Заєць Катерину та Зубовича Юрія, студентів кафедри теорії і методики 

фізичного виховання з роботою на тему «Пріоритети у виборі сучасних видів 

рухової активності учнів ЗЗСО» (науковий керівник: к.фіз.вих., доцент 

Трачук С.В.). 

За оцінкою галузевої конкурсної комісії  Конкурсу зі спеціалізації 

«Фітнес» серед 33 студентських наукових робіт, що надійшли з 16 закладів 

освіти, дипломом ІІ ступеня нагороджені Поліс Єлизавета та Ягодка Дар’я з 

науковою роботою «Підвищення якості життя жінок похилого віку засобами 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності» (науковий керівник: к.фіз. вих, 

викладач Катерина У. М.). 

Галузева конкурсна комісія зі спеціалізації «Спорт» забезпечила 

рецензування 49 студентських наукових робіт, що надійшли з 22 закладів 

освіти. На підставі рецензій галузева конкурсна комісія нагородила 

дипломом ІІ ступеня Степанюк Олену та Пархоменко Анну, магістрантів 

кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту з конкурсною 

роботою «Критерії успішності в змагальній діяльності школярів 14-16 років 

(на матеріалі айкідо)» (науковий керівник: к.пед.н, доцент Юденко О.В.). 
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 Студенти тренерського факультету, кафедри спортивних ігор (група 

41-СІ1) Руснак Нікіта та Жигайлова Любов (відзнака) у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей за напрямом «Управління спортивно-оздоровчою 

діяльністю», який відбувся у Національному університеті кораблебудування 

імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, посіли перше місце з конкурсною 

роботою на тему: «Початковий відбір у багаторічній підготовці 

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

Підведення підсумків II туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» серед 

студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації відбулося на підставі сліпого 

рецензування робіт, поданих на Конкурс, на базі НН Інституту фізичної 

культури Сумського державного педагогічного університету імені  

A. C. Макаренка. На підставі рецензій галузева конкурсна комісія нагородила 

студентів кафедри фізичної терапії та ерготерапіїї НУФВСУ: дипломом І 

ступеня – Колиушко Катерину, наукова робота «Фізична терапія осіб після 

тотального ендопротезування кульшового суглобу» (науковий керівник: 

викладач Оріховська А. С.); дипломом ІІІ ступеня – Гордашевського 

Олександра та Костирко Діану, наукова робота «Фізична терапія осіб з 

вогнепальними переломами проксимального відділу плечової кістки» 

(наукові керівники: викладач Калінкіна О. Д.). 

Статистичні показники науково-дослідної роботи студентів НУФВСУ 

вказують на позитивну тенденцію розвитку та ефективної роботи СНТ. Це 

підтверджується збільшенням на 12% кількісних показників факультетських, 

університетських, загальноукраїнських та міжнародних конференцій, 

форумів та інших заходів, в яких брали участь на 18% більше студентів 

НУФВСУ у 2019-2020 н.р. у порівнянні з 2018-2019 н.р. На 8% збільшилася 

кількість студентів НУФВСУ, які виконують теми НДР кафедр (за даними 

звітів НДР кафедр), та на 14% зросли показники кількості друкованих праць 

студентів: статей та тез.  
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Ректорат університету всебічно підтримує та розвиває дослідницьку 

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

ученими світового рівня, плідного обміну думками, оригінальними ідеями, 

творчими здобутками, урізноманітнює форми індивідуальної роботи з 

обдарованою студентською молоддю та сприяє розвитку молодіжних 

наукових ініціатив. Керівництво університету всіляко заохочує студентів-

переможців всеукраїнських олімпіад, наукових конкурсів надалі навчатися в 

магістратурі й аспірантурі. 

2.7.  Діяльність товариства молодих учених 

Товариство молодих вчених Національного університету фізичного 

виховання і спорту України протягом 2020 року сприяло здійсненню та 

розвитку наукових досліджень молодих вчених. Забезпечувало підтримку 

щодо участі у різноманітних державних конкурсах на отримання премій, 

стипендій за результатами наукової діяльності аспірантів та молодих вчених. 

В результаті було отримано стипендію Кабінету Міністрів України для 

молодих вчених – Яковенко О. О., а також подано документи на здобуття 

стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених – Ричок Т. М.; 

премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого 

самоврядування – Оріховська А. С. 

Молоді вчені університету брали участь в наукових заходах 

всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, форумах, круглих 

столах, які проводилися на базі університету та за його межами. Зокрема, в 

XІІІ Міжнародній конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський 

рух» (наукові публікації); ІІI Всеукраїнській науковій електронній 

конференції «Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та 

розвитку суб’єктів спортивної діяльності»;  ІV Міжнародній конференції 

«Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи», де було 

представлено результати наукових досліджень у вигляді публікацій та 

доповідей молодих вчених.  
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10 березня 2020 року молодими вченими кафедри медико-біологічних 

дисциплін Поліщук А. О. та Гончаренком О. Ю. проведено наукову 

конференцію з метою розвитку творчого потенціалу та залучення молодих 

вчених до науково-дослідницької діяльності університету. 

Здійснено активну роботу з науково-дослідницькою базою НДІ 

НУФВСУ, яка сприяла вирішенню завдань, пов'язаних із проведенням 

наукових досліджень науково-педагогічними працівниками, докторантами, 

аспірантами, здобувачами із застосуванням сучасного наукового обладнання.  

2.8. Науково-теоретичні видання 

Протягом 2016-2020 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 2020 році видано наукові журнали університету «Наука в 

олимпийском спорте» (4 номери), «Спортивна медицина, фізична терапія 

та ерготерапія» (2 номери), «Теорія і методика фізичного виховання» (4 

номери). 

Було підготовлено спецвипуск журналу «Теорія і методика фізичного 

виховання»,  присвячений 90-річчю НУФВСУ, до якого увійшли публікації 

провідних науковців університету. 
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У цьому році було приділено увагу візуальному стилю журналів 

«Теорія і методика фізичного виховання», «Спортивна медицина, фізична 

терапія та ерготерапія» оновлено дизайн обкладинки та сторінок  видання. 

Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань 

України, затвердженого наказом МОН від 15.01.2018 р. № 32, 

зареєстрованим в Мін’юсті 06.02.2018 р. за № 148/31600, журнали 

університету «Наука в олимпийском спорте» та «Теорія і методика 

фізичного виховання» у цьому році пройшли перереєстрацію і отримали 

категорію «Б».  

Наступного року необхідно продовжити роботу із введення наукових 

журналів університету до престижних міжнародних наукометричних баз 

даних. 

 

3. Кадрове забезпечення науково-педагогічної та науково-

дослідної роботи 

3.1.Якісний склад науково-педагогічних та наукових працівників 

Станом на 1 грудня 2020 року в університеті працює 330 штатних 

науково-педагогічних працівника, зовнішніх сумісників – 132 особи. 

  Серед науково-педагогічних працівників науковий ступінь доктора  

наук  мають 53  особи  (16%),  з  них  сумісників 11 осіб; кандидата наук – 

219 осіб (66 %), з них сумісників 59 осіб. Мають вчене звання професора –  

48 осіб  (14%), з них сумісників – 9 осіб;  доцента –  113 осіб 

 (34 %), з них сумісників – 25 осіб. 

 Середній вік штатних професорів, докторів наук – 59 років;  

професорів, кандидатів наук – 68 років; доцентів, докторів наук – 51 рік, 

доцентів, кандидатів наук – 51 рік; кандидатів наук – 41 рік. 

Ректорат та Вчена рада університету регулярно розглядають  питання 

підвищення якісного складу науково-педагогічних працівників. За 2020 рік зі 

складу штатних науково-педагогічних працівників здобули  науковий  
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ступінь  кандидата наук – 3 особи,  1 особа – науковий ступінь – доктора 

наук. Отримали вчене звання професора 5 осіб, доцента – 13 осіб. 

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

науковий ступінь або вчене звання, з них 14 кафедр очолюють професори, 

доктори наук; 2  кафедри – професори, кандидати наук; 3 кафедри – доценти, 

кандидати наук; 2 кафедри – кандидати наук.  Середній вік завідувачів                

кафедр – 56 років. 

Станом на 1 грудня 2020 року в Науково-дослідному інституті 

Національного університету фізичного виховання і спорту України працює 

22 наукових працівників, з яких 10 – за сумісництвом (11 внутрішні та 1 

зовнішній). 

Із числа штатних працівників мають науковий ступінь доктора наук – 1 

особа (10%), а кандидата наук – 4 особи (40%). Вчене звання доцента, 

старшого наукового співробітника – 1 особа (10%). Із числа внутрішніх 

сумісників мають науковий ступінь доктора наук – 2 особи (18%), а 

кандидата наук – 8 осіб (72%). Вчене звання професора мають 2 особи (18%) 

і доцента – 2 особи (18%). 

Середній вік наукових працівників становить 43 роки, докторів наук – 

54 роки, кандидатів наук – 45 років, професорів – 57 років, доцентів – 47 

років. 

Загальна кількість молодих учених – 7 осіб, 2 з яких мають науковий 

ступінь кандидата наук. 

Протягом 2020 року науково-педагогічні та наукові кадри залучались 

до роботи у державних та громадських організаціях. 

Так, до складу 7 комісій НОК України входили 13 представників 

НУФВСУ (Імас Є. В., Платонов В. М., Булатова М. М., Дутчак М. В., 

Борисова О. В., Павленко Ю. О., Томашевський В. В., Шахліна Л. Г., 

Ярмолюк О. В., Карленко В. П., Єрмолова В. М., Гуніна Л. М., Лях-

Породько О. О.), з них 4 очолюють комісії НОК України (Імас Є. В. – Комісія 

«Спорт та навколишнє середовище», Платонов В. М. – Комісія «Інновації в 
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спорті»; Булатова М. М. – Комісія з олімпійської освіти та культури та 

Етична комісія, Карленко В. П. – Комісія «Закордонне українство»).  

Булатова М. М. є віце-президентом НОК України, Платонов В. М. – член 

виконкому НОК України. 

Ректор НУФВСУ Імас Є. В. – президент Спортивної студентської 

спілки України, віцепрезидент національної Федерації тенісу України. 

Директор Навчально-наукового олімпійського інституту  

Булатова М. М. є першим віце-президентом Асоціації Європейських 

олімпійських академій,  членом комісії МОК по культурі та спадщині, 

членом Комітету з освіти Міжнародної федерації студентського спорту 

(FISU), президентом Олімпійської академії України. 

Проректор з науково-педагогічної роботи Борисова О.В. входить до 

складу президії національної Федерації тенісу України. 

Головою галузевої експертної ради з 01 Педагогіка Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти у 2020 році за результатами 

конкурсного відбору обрано представника нашого університету, завідувача 

кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і 

спорті, професора Шинкарук О. А. 

Експертами з акредитації освітніх програм Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти є 7 співробітників НУФВСУ −  

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

Круцевич Т. Ю., Маринич В. Л., Опанасюк Н. А.. 

У складі секції за фаховим напрямом «Педагогіка, психологія, 

проблеми молоді та спорту» Наукової ради Міністерства освіти і науки 

України у 2020 році є три представника університету – проректор з науково-

педагогічної діяльності, професор Борисова О.В. (заступник голови Секції), 

директор науково-дослідного інституту Когут І.О., завідувач кафедри 

інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті 

Шинкарук О. А. 

https://uni-sport.edu.ua/content/navchalno-naukovyy-olimpiyskyy-instytut-0
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У секторі вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і 

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

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

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

завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Лазарєва О. Б. 

Протягом звітного року 41 представник університету, серед яких – 

11 співробітників НДІ НУФВСУ, входив до складу комплексних наукових 

груп Міністерства молоді та спорту України, які взяли участь у розробці 

програм та планів підготовки спортсменів. 

Ректор університету Імас Є. В. є головою Секції з фізичної культури і 

спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук 

України, його заступник – перший проректор з науково-педагогічної роботи 

Дутчак М. В., секретар – завідувач кафедри інноваційних та інформаційних 

технологій у фізичній культурі і спорті Шинкарук О. А.; до складу секції 

входять: проректор з науково-педагогічної роботи Борисова О. В. та 

завідувачі кафедр Круцевич Т. Ю., Кашуба В. О., Мічуда Ю. П. 

3.2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

університету  

Заходи з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у 

2020 році: 

університетські дистанційні курси підвищення кваліфікації "Методика 

електронного навчання" обсягом 2,4 кредити ЄКТС  (93 особи повністю 

пройшли програму, 153 — продовжують навчання); 

зимова та осіння школи проекту «REHAB: Інноваційна реабілітаційна 

освіта – впровадження нових магістерських програм в Україні» загальним 

обсягом 3 кредити ЄКТС (лютий та вересень, 24 особи); 

університетські курси з вивчення англійської мови обсягом 3,2 кредити 

ЄКТС (перше півріччя, 15 осіб); 
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дистанційні курси «Основи громадського здоров’я» у ДУ «Центр 

громадського здоров’я МОЗ України» обсягом 1 кредит ЄКТС (березень, 

9 осіб); 

наукове стажування за кордоном (8 осіб); 

курси Національної медичної академії післядипломної освіти  

ім. П.Л. Шупика (2 особи); 

курси підвищення кваліфікації у Науково-дослідному інституті 

туризму та курортів України обсягом 6 кредитів ЄКТС (2 особи); 

університетські дистанційні курси підвищення кваліфікації для 

тренерів вищої категорії обсягом 2,5 кредитів ЄКТС (2 особи); 

сесії Міжнародної олімпійської академії (2 особи). 

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників НУФВСУ в університеті ведеться облік 

кредитів ЄКТС, отриманих науково-педагогічними працівниками протягом 

календарного року за інші види підвищення кваліфікації (семінари, 

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

3.3. Відзначення науково-педагогічних та наукових працівників 

державними та галузевими нагородами 

У 2020 році за досягнуті успіхи у науково-педагогічній та науковій 

діяльності, підготовці висококваліфікованих кадрів та вихованні студентів, 

підвищенні їх спортивної майстерності державними нагородами відзначені 

працівники університету, зокрема Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 

нагороджено декана факультету заочного навчання М. І. Воробйова, почесне 

звання «Заслужений діяч науки і техніки України»  присвоєно професору 

кафедри медико-біологічних дисциплін М. М. Філіппову, а «Заслужений 

працівник освіти України» – завідувачу відділом міжнародних зв’язків, 

доценту кафедри водних видів спорту Д. М. Ніконорову та завідувачці 

кафедри медико-біологічних дисциплін В. А. Пастуховій.   
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Почесною грамотою Кабінету Міністрів України нагороджений 

старший викладач кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту 

Д. В. Штанагей.   

Звання «Заслужений тренер України» присвоєно викладачу кафедри 

спортивних ігор М. І. Ткаченко. 

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

нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і 

науки України, відзнакою Міністерства молоді та спорту України «Знак 

пошани», нагрудним знаком «Знак пошани» Міністерства оборони України, 

Подякою Київського міського голови, медаллю «Володимир Мономах» 

Національної академії педагогічних наук України. 

 

4. Робота зі студентами  

4.1. Взаємодія зі студентською радою 

Студентська рада університету орган студентського самоврядування, 

який відіграє важливу роль у формуванні демократичного мікроклімату серед 

студентства. Студентська рада долучається до вирішення питань 

вдосконалення освітнього процесу, створення належних умов для навчання, 

організації змістовного дозвілля, формування здорового способу життя, 

сприяє реалізації державної молодіжної політики, підтримує різні студентські 

ініціативи та проекти, в межах своїх повноважень захищає права та інтереси 

студентів. 

Студенти активно залучаються до управління університетом. За 

поданням студентської ради здобувачі вищої освіти є делегатами конференції 

трудового колективу університету, членами вчених рад факультетів, Вченої 

ради університету, робочих груп з питань призначення стипендії факультетів, 

стипендіальної комісії університету, інших органів управління. 

За погодженням зі студентською радою університету приймаються 

рішення про: відрахування студентів та їх поновлення на навчання; 

переведення осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) 
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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. З метою визначення шляхів підвищення якості надання освітніх послуг, 

формування та розвитку професійних компетентностей у здобувачів вищої 

освіти, покращення умов навчання тощо, адміністрацією університету 

проводяться регулярні опитування серед студентства щодо організації 

освітнього процесу в університеті, їх думка враховується при: розробці та 

вдосконаленні освітніх програм з різних спеціальностей; прийнятті рішень 

щодо переходу на дистанційне навчання в університеті з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2; забезпечені освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання, який здійснюється в режимі онлайн із 

застосуванням сучасних технологій на платформі Moodle НУФВСУ та Zoom; 

функціонуванні та оснащені освітнього простору «EduSportHub»; визначені 

шляхів підвищення якості роботи структурних підрозділів університету; 

вирішені низки інших питань освітньої та організаційної спрямованості в 

університеті. Для належного функціонування студентської ради 

забезпечуються відповідні умови згідно з їх поданнями та законодавства. 

Зокрема, за поданням студентської ради здійснювалось фінансування участі 

студентів у різних заходах, у тому числі з організації дозвілля студентства. 

У 2020 році, відповідно до визначеної процедури, виконуючим 

обов’язки голови студентської ради було обрано студента третього курсу 

факультету здоров’я, фізичного виховання та туризму Андрія Сліпченка. 

Студентська рада та первинна профспілкова організація активно працюють в 

багатьох напрямах життя університету, займаються пошуком нових 

креативних шляхів для розвитку і популяризації університету. Ректорат щиро 

вдячний органам студентського самоврядування університету, факультетів та 

всім студентам й сподівається на подальшу тісну й ефективну співпрацю. 
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4.2. Організація дозвілля студентів 

Виховна та культурно-просвітницька робота зі студентами в 

університеті спрямована на формування спеціальних знань і навичок, 

становлення їх як особистостей шляхом формування і розвитку світоглядних, 

соціально-політичних та морально-духовних якостей, що сприяло б їхній 

успішній фаховій діяльності. 

Ефективність виховної роботи в університеті великою мірою залежить 

від її організації на факультетах. Організацію, поточний контроль та 

координацію виховної роботи за дорученням декана здійснює його 

заступник, який звітує про стан і перспективи роботи на засіданні вченої 

ради факультету. 

В університеті є сталі традиції з проведення роботи виховної та 

культурно-просвітницької спрямованості, волонтерської діяльності, що 

сприяє професійному становленню студентів, їх саморозвитку та 

самореалізації, формує важливі життєві позиції молоді, дає можливість 

засвоювати соціальний досвід тощо. 

Зокрема, протягом 2020 року студентським самоврядуванням та 

профспілковою організацією студентів і аспірантів за активної підтримки 

адміністрації університету були організовані та проведені вечори відпочинку 

на факультетах, в межах святкування Дня Святого Валентина проведено 

відповідні заходи у НУФВСУ та організовано побачення між студентами 

НУФВСУ та Київським національним лінгвістичним університетом.  

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

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, низка заходів виховної та 

культурно-просвітницької спрямованості, активна волонтерська діяльність 

студентів у 2020 році, які були ініційовані студентською радою та 

профспілковою організацією студентів і аспірантів (урочистості з нагоди 

«Дня знань» та початку нового навчального року; участь у легкоатлетичному 

кросі у Голосіївському парку з нагоди Дня фізичної культури і спорту; 
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конкурс студентських проектів «Креативний студент»; святкування 

Всесвітнього дня туризму; проведення фізкультурно-оздоровчого заходу 

«Студентська миля»; участь в акції до Дня людей похилого віку; відзначення 

кращих студентів з нагоди міжнародного дня студента; конкурс краси «Міс 

НУФВСУ»; турніри з шахів та настільного тенісу серед студентів 

студмістечка університету; кубок ректора з футзалу; участь у святкуванні 

Міжнародного дня студентського спорту; участь студентів у суддівстві 

змагань з різних видів спорту; залучення студентів в якості волонтерів до 

організації й проведення багатьох масштабних заходів, таких як 

Олімпійський день, Олімпійський урок тощо) були проведенні в режимі 

онлайн або відтермінуванні до зняття відповідних карантинних обмежень. 

 4.3. Робота студентського містечка 

У НУФВСУ створено сучасні умови для навчання та проживання 

студентів. Студенти з інших регіонів України та різних країн світу 

забезпечуються проживанням у чотирьох гуртожитках, що входять до складу 

студентського містечка. Кожен гуртожиток оснащений кімнатою для 

навчання та мережею інтернет. У гуртожитку № 5 студенти можуть 

користуватися безкоштовним wi-fi. У студентському містечку є тренажерний 

зал з необхідними тренажерами та інвентарем, а також тенісний клуб. З 

метою покращення побутових умов  для студентів працює пральня. Кожен 

рік проводяться поточні ремонти у гуртожитках та оновлюється обладнання: 

заміна вікон, радіаторів, газових  плит, сантехніки та систем каналізації. 

Зокрема, у 2020 році проведена закупівля нових столів, шаф, матраців та 

постільної білизни, що дає змогу покращити умови проживання студентів.  

Станом на 15 грудня 2020 року у гуртожитках проживає 980 студентів 

та аспірантів. 

У студентському містечку є кімнати для тимчасового проживання, що 

дає змогу розміщувати гостей університету: учасників семінарів, 

конференцій, учнівських та студентських олімпіад, спортивних заходів з 

більшим комфортом. 
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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. Також у гуртожитках активно діє студентська рада, 

яка спрямовує студентів в русло активного життя. Кожен рік проводяться 

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

Одним із засобів заохочення студентів є конкурси на кращу кімнату, 

переможці яких отримують подарунки. 

Під час карантину студентське містечко у 2020 році було забезпечено 

необхідними засобами та обладнанням (безконтактними термометрами, 

захисними щитками, дезінфекційними та антисептичними засобами для 

обробки рук, іншими засобами особистої гігієни та індивідуального захисту 

від коронавірусної хвороби). Було організовано інформування студентів та 

співробітників про тимчасові рекомендації у разі виявлення ознак гострого 

респіраторного захворювання. У кожному гуртожитку встановлено 

диспенсор для дезінфекції рук та кожного дня проводиться температурний 

скринінг працівників та студентів, контроль на наявність захисної маски або 

респіратора. В місцях спільного користування нанесена розмітка не менш ніж 

1,5 м для дотримання соціальної дистанції та організована робота 

прибиральниць з очищення та дезінфекції поверхонь  (у тому числі ручок 

дверей, столів, місць для сидіння, перил, тощо). Також, у кожному 

гуртожитку є ізолятор для тимчасового перебування студентів з ознаками 

вірусного захворювання. 

4.4. Соціальний захист, стипендіальне забезпечення студентів 

Питання соціального захисту студентів особливих категорій постійно 

перебувають у центрі уваги ректорату університету (таблиця 8). Для 

визначених соціальних категорій студентів (діти-сироти, діти, позбавлені 

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

дітей, позбавлених батьківського піклування) виплачується щомісячно 
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грошова компенсація вартості продуктів харчування, грошова компенсація на 

первісне придбання предметів гардероба і текстильної білизни та 

випускникам цієї категорії при працевлаштуванні виплачується компенсація 

на придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю та обладнання, а також 

одноразова грошова допомога в п’ятикратному розмірі.  

 

Таблиця 8 

Контингент студентів НУФВСУ соціальних категорій  

(денна форма навчання) 
Соціальні категорії 2017 2018 2019 2020 

Діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, особи 
віком від 18 до 23 років з числа 
дітей сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування  

30 30 37 40 

Діти з інвалідністю, особи з 
інвалідністю 

- 1 2 2 

Особи, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

2 2 2 1 

Особи, які є дітьми учасників 
бойових дій 

9 9 21 21 

Внутрішньо переміщені особи 43 105 148 149 
Особи, батьки яких є шахтарями, 
що мають стаж підземної роботи 
не менше 15 років 

6 6 5 2 

Студенти із малозабезпечених 
сімей  

4 4 5 3 

 

Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, виплачується студентам НУФВСУ (всіх соціальних 

категорій, вказаних у таблиці 8), які за результатами навчального семестру не 

мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, 

включені до рейтингу відповідно до Порядку призначення і виплати 

стипендій.  

Для вирішення питань з призначення академічної або соціальної 

стипендії у НУФВСУ працює Стипендіальна комісія НУФВСУ, а для 



62 
 
підготовки матеріалів на її розгляд на факультетах – робочі групи факультету 

з питань призначення стипендії. 

Стипендіальна комісія НУФВСУ та робочі групи керуються 

відповідними законами України та іншими нормативно-правовими актами, 

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

призначення і виплати стипендій, затвердженим постановою Кабінету 

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

Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050), Статутом Національного 

університету фізичного виховання і спорту України та Правилами 

призначення академічних стипендій у НУФВСУ, затвердженими рішенням 

Вченої ради НУФВСУ від 9.02.2017 р., введеним в дію наказом ректора 

НУФВСУ від 09.02.2017 р. № 28-заг. 

У межах своїх повноважень Стипендіальна комісія НУФВСУ бере 

участь у визначенні загального ліміту стипендіатів (однаковий для всіх 

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

стипендіатів, яким буде призначено академічну стипендію за особливі успіхи 

у навчанні 15 відсотків від загального ліміту стипендіатів відповідно до 

рішення Вченої ради НУФВСУ від 26.06.2020 р., протокол № 9, введеного в 

дію наказом ректора НУФВСУ від 26.06.2020 р., №169-заг. та рішення 

Стипендіальної комісії НУФВСУ від 24.06.2020 р., протокол № 5.   

За поданням робочих груп факультетів Стипендіальна комісія 

НУФВСУ затвердила рейтинг успішності студентів (рішення від 01.07.2020 

р., протокол № 6),  реєстр осіб, яким призначаються академічні стипендії за 

підсумками другого семестрового контролю 2019-2020 навчального року 

(рішення від 06.07.2020 р., протокол № 7), рейтинг успішності студентів І 

курсу ступенів бакалавра та магістра, що сформовані на підставі конкурсного 

балу, отриманого студентами під час вступу до НУФВСУ (рішення від 

23.09.2020 р., протокол № 8) та доповнення до реєстру осіб, яким 

призначаються академічні стипендії, що сформовані на підставі конкурсного 

балу отриманого студентами під час вступу до НУФВСУ (рішення від 
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28.09.2020 р., протокол № 9). Рейтинг успішності студентів НУФВСУ 

формується за їх навчальні досягнення з кожної навчальної дисципліни та 

додаткових балів за участь у наукових дослідженнях, громадському житті, 

спортивній діяльності та ін. 523 здобувачі вищої освіти отримують 

академічні стипендії, з них у підвищеному розмірі 76 (таблиця 9), 3 студенти-

відмінника отримують стипендію Президента України. 

 

Таблиця 9 

Контингент студентів НУФВСУ, які отримували академічну стипендію у 

другому семестрі 2019-2020 навчального року 
Спеціальність Кількість 

студентів, які 
навчаються за 

державним замовленням 

Кількість студентів, 
які отримують 

академічну 
стипендію 

Відсоток 

Тренерський факультет 
Ступінь бакалавра    
017 Фізична культура і 
спорт 

298 134 45 

024 Хореографія 12 5 42 
Ступінь магістра    
017 Фізична культура і 
спорт 

13 6 45 

Факультет спорту та менеджменту 
Ступінь бакалавра    
017 Фізична культура і 
спорт 

336 153 45 

Ступінь магістра    
017 Фізична культура і 
спорт 

22 10 45 

Факультет здоров’я, фізичного виховання та туризму 
Ступінь бакалавра    
017 Фізична культура і 
спорт 

151 69 45 

227 Фізична терапія, 
ерготерапія 

154 69 44 

014 Середня освіта 
(фізична культура) 

78 35 44 

242 Туризм 14 5 36 
Ступінь магістра    
017 Фізична культура і 
спорт 

38 17 44 

227 Фізична терапія, 
ерготерапія 

13 6 45 
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014 Середня освіта 
(фізична культура) 

10 4 40 

242 Туризм 2 1 45 
091 Біологія 4 2 45 

Навчально-науковий олімпійський інститут 
Ступінь магістра    
017 Фізична культура і 
спорт 

16 7 43 

 

5. Спортивна робота 

Спортивна робота – один з пріоритетних напрям діяльності 

університету. Разом з цим відповідно до постанов Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2”, та від 26 серпня 2020 р. № 760 «Про внесення 

змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», статті 29 Закону України 

«Про захист населення від інфекційних хвороб» більшість спортивних та 

спортивно-масових заходів 2020 року було перенесено на невизначений 

термін або скасовано.  

Також прийнято рішення про скасування проведення у 2020 році 

щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України та низки 

міських, районних й університетських заходів. 

 

5.1. Підвищення спортивної майстерності студентів 

Підвищення спортивної майстерності студентів здійснювалось із 18  

видів спорту та проводилось із застосуванням всіх рекомендацій і заходів 

щодо запобігання поширення респіраторних захворювань. 

Тренувальні заняття зі студентами проводили 33 спеціалісти вищої 

тренерської категорії, з яких: 

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

Карленко В. П. (біатлон), Лисенчук Г. А. (футбол), Омел’янчик- 

Зюркалова О. О. (гімнастика спортивна), Нагорна В. О. (більярдний спорт), 

Костюченко В. І. (боротьба на поясах), Залойло В. В. (футбол),  
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Савенков В. А. (велосипедний спорт), Бобровник В. І. (легка атлетика),  

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

3 – Заслужені майстри спорту України – Ткаченко М. І. (баскетбол), 

Назаренко Л. І. (баскетбол), Аксютін В. В. (кікбоксінг);  

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

(спортивні танці), Бойко О. В. (спортивні танці), Домарадська Г. Г. (легка 

атлетика), Саволайнен О. В. (легка атлетика), Нагорна В. О. (більярдний 

спорт). 

 

5.2. Сприяння розвитку спорту вищих досягнень 

Більшість студентів спортивно-педагогічних кафедр університету 

постійно беруть участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Враховуючи ситуацію із пандемією, звичайно, у 2020 році їх кількість 

зменшилась у зв’язку із відміною багатьох змагань через карантинні 

обмеження. Незважаючи на це, все ж 100 студентам вдалось здобути 

нагороди у чемпіонатах та кубках України з різних видів спорту. 

Понад 20 студентів брали участь у чемпіонатах світу та Європи, кубках світу 

та Європи, в яких здобули 29 медалей різного ґатунку. 

192 студенти НУФВСУ (у 2019 році – 251) увійшли до складу 

національних збірних команд України, з яких: основний склад – 81 особа, 

кандидати – 66, резерв – 45. 

Всього в університеті навчаються представники з 61 виду спорту, з 

яких – 35 олімпійські (бадмінтон, баскетбол, волейбол, волейбол пляжний, 

гандбол, боротьба греко-римська, боротьба вільна, дзюдо, бокс, тхеквондо 

(ВТФ), лижні гонки, біатлон, велосипедний спорт, гірськолижний спорт, 

сноубординг, теніс, теніс настільний, фристайл, фігурне катання на ковзанах, 

шорт-трек, ковзанярський спорт, регбі, скелелазіння, плавання, стрибки у 

воду, синхронне плавання, водне поло, веслування на байдарках і каное, 

веслування академічне, вітрильний спорт, веслувальний слалом, футбол, 

важка атлетика, фехтування, сучасне п’ятиборство, кульова стрільба, кінний 
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спорт, хокей з шайбою та інші) та 26 неолімпійські (армспорт, більярдний 

спорт, гирьовий спорт, хортинг, бодібілдинг, панкратіон, рукопашний бій, 

таеквондо (ІТФ), боротьба самбо, акробатичний рок-н-рол, спортивне 

орієнтування, спортивні танці, танцювальний спорт, підводний спорт, 

футзал, боротьба на поясах, таїландський бокс Муей Тай, карате, 

пауерліфтинг та інші). 

Кращі результати студентів НУФВСУ на міжнародній арені 

у 2020 році: 

Возняк Анастасія (гімнастика художня) – два 1-х місця, 2 місце та 3 

місце на чемпіонаті Європи; 

Юзьвяк Валерія (гімнастика художня) – два 1-х місця, 2 місце та 3 

місце на чемпіонаті Європи; 

Бондарчук Маріола (гімнастика художня) – два 1-х місця, 2 місце та 3 

місце на чемпіонаті Європи; 

Височанська Марія (гімнастика художня) – два 1-х місця, 2 місце та 3 

місце на чемпіонаті Європи; 

Ващук Роман (гімнастика спортивна) – 1-ше місце на чемпіонаті 

Європи з гімнастики спортивної (команда); 

Бачинська Анастасія (гімнастика спортивна) – 1-ше місце на чемпіонаті 

Європи з гімнастики спортивної (команда); 

Ткачук Михаїл (скелелазіння) – 3 місце на чемпіонаті Європи; 

Сіроштан Євген (спортивні танці) – 3 місце на чемпіонаті 

Європи IDSA; 

Бережна Аліна (боротьба вільна) – 3-тє місце на особистому Кубку 

світу; 

Ковтун Ілля (гімнастика спортивна) – п’ять 1-х місць та 2-ге місце на 

чемпіонаті Європи серед юніорів; 

Бойченюк Ірина (сучасне п’ятиборство) – 3 місце на чемпіонаті Європи 

серед молоді; 

Стойко Марина (бокс) – 2 місце на чемпіонаті Європи серед молоді. 
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5.4 Спортивно-масова робота 

Цей напрям спортивної роботи, знову ж таки, зважаючи на складну 

епідемічну ситуацію, карантинні обмеження, заборони та відміни численних 

заходів, постраждав найбільше. 

Незважаючи на це, приємною стала новина про внесення до Книги 

рекордів України нашого студента тренерського факультету Копотя Євгена із 

його рекордом «Найтриваліший час натовкмачувань тенісного м’яча для 

настільного тенісу торцем ручки тенісної ракетки», а саме – 853 удари за 4 

хвилини 38 секунд. 

Студенти НУФВСУ в якості волонтерів взяли участь в організації та 

відзначенні Дня фізичної культури та спорту, а також ювілейному 

міжнародному 25-му «Кубку Дерюгіної». 

Також у вересні студенти університету взяли участь у заході, де 

презентували мобільний фітнес-додаток «FitStar, розробниками якого стали 

випускники НУФВСУ Сергій Пуцов та Сергій Конюшок.  

Ще одним заходом, у якому мали можливість взяти участь не лише 

студенти в якості волонтерів, а й співробітники кафедри здоров’я, фітнесу та 

рекреації 26 вересня був National Fitness Day. Ця знакова європейська подія в 

Україні була проведена вперше і ми пишаємось, що стали її частиною. Так, 

доцент Олександр Довгич та викладач Олександра Кабалінова  були 

презентерами на цьому заході. 

Студентки тренерського факультету взяли участь в Online June session 

for 2020 FISU Volunteer Leaders Academy. 

Вагомою подією, довгоочікуваною та омріяною для багатьох, стало 

створення у 2020 році університетської команди з черліденгу. Зараз у дівчат 

триває тренувальний процес, вони  вже встигли виступити на деяких матчах 

наших команд з баскетболу та, маємо надію, що у прийдешньому 2021 році 

братимуть активну участь та підтримуватимуть усі команди НУФВСУ на їх 

змаганнях вселяючи віру у перемогу! 
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5.3. Співпраця зі спортивними організаціями 

НУФВСУ співпрацює із понад 46 спортивними організаціями, 

включаючи Міністерство молоді та спорту України, Національний 

олімпійський комітет України, Спортивну студентську спілку України, 

Спортивний комітет України, Олімпійську академію України, Національний 

комітет спорту інвалідів України, Київське відділення Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Київський міський 

центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», національні 

федерації (кіберспорту, лижного спорту, біатлону, велосипедного спорту, 

ковзанярського спорту, футболу, плавання, каное, з веслування академічного, 

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

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

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

сучасного п’ятиборства, функціонального багатоборства, баскетболу тенісу, 

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

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

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

Відзначимо, що у цьому році підписано низку важливих договорів про 

співробітництво та партнерство, а саме із Всеукраїнською федерацією гольфу 

та  Українською професійною кіберспортивною асоціацією. 

Важливою для нашого колективу є підтримка усіх ініціатив ветеранів 

спорту. Зокрема, у 2020 році на території або за участю керівництва 

НУФВСУ проведено ряд заходів, співорганізаторами яких була Асоціація 

ветеранів спорту України: вечори пам’яті Б. Шахліна, М. Піменова, відкриття 

пам’ятної дошки та алеї, присвяченої Борису Шахліну на провулку, 

названому на його честь. 
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6. Організаційне та інформаційне забезпечення 

6.1. Організація роботи колегіальних органів громадського 

самоврядування та управління  

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

університету є конференція трудового колективу, включаючи виборних 

представників з числа студентів. 

26 грудня 2020 року проведено  конференцію трудового колективу 

університету, на якій  розглядались питання:  

1. Звіт ректора Національного університету фізичного виховання і 

спорту України за 2020 рік. 

2. Про погодження 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. 

Прийнято відповідні рішення.  

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 10 планових засідань було розглянуто низку важливих 

питань життєдіяльності Національного університету фізичного виховання і 

спорту України. 

З навчально-методичної роботи: 

ухвалення освітньо-професійних програм та навчальних планів; 

запровадження нових спеціалізацій: «Фізкультурно-спортивна 

реабілітація» у межах спеціальності 017 Фізична культура і спорт на 
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першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти; 

«Система підготовки спортсменів в спортивних єдиноборствах» у межах 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти; 

про нові тенденції освітньо-інформаційного процесу бібліотеки 

університету; 

аналіз підсумків вступної кампанії та заходи щодо її подальшого 

вдосконалення; 

про підвищення мотивації студентів до оволодіння загальними та 

фаховими компетентностями; 

про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

університеті; 

про тематичний план випуску навчальної літератури редакційно-

видавничим відділом видавництва «Олімпійська література» НУФВСУ на 

2020 рік; 

про утворення відокремленого структурного підрозділу «Олімпійський 

фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету 

фізичного виховання і спорту України»; 

про підсумки рейтингової оцінки діяльності кафедр та науково-

педагогічного складу Національного університету фізичного виховання і 

спорту України в 2019-2020 н.р. 

про результати прийому на навчання у 2019 році іноземних громадян – 

здобувачів освітніх ступенів бакалавра й магістра   денної та заочної форм 

навчання,  аспірантів та докторантів; 

про встановлення ліміту стипендіатам, яким буде призначатися 

академічна стипендія за результатами першого й другого семестрового 

контролю 2019/2020 навчального року; 

про профорієнтаційну роботу кафедр університету; 

про затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників НУФВСУ на 2020 р.; 
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про академічну мобільність учасників освітнього процесу НУФВСУ; 

обговорення та затвердження кандидатур на здобуття  іменних 

стипендій; 

переведення здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра/магістра 

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

місця державного замовлення тощо. 

З науково-дослідної  роботи та підготовки науково-педагогічних 

кадрів: 

звіт про результати  НДР НУФВСУ за 2019 рік та план науково-

дослідної роботи НУФВСУ на 2020 рік; 

про затвердження плану науково-дослідної роботи Національного 

університету фізичного виховання і спорту України на 2021-2025 роки; 

про дотримання Кодексу академічної доброчесності Національного 

університету фізичного виховання і спорту України; 

про результати участі проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих вчених у конкурсному відборі МОН 

України, що виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету у 

2020 році; 

про затвердження освітньо-наукових програм для підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії; 

про проведення експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії; 

про утворення спеціалізованих  вчених рад  для проведення разового 

захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії; 

про затвердження Тематичного плану наукових досліджень та 

розробок, що виконує Національний університет фізичного виховання і 

спорту України за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році; 

затвердження тематичного плану випуску науково-періодичної 

літератури редакційно-видавничим відділом видавництва «Олімпійська 

література» на 2020 рік; 
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звіт спеціалізованих вчених рад Д 26.829.01 і Д 26.829.02 НУФВСУ за 

2019 рік; 

про затвердження результатів першого етапу конкурсного відбору 

фундаментальних та прикладних досліджень, науково-технічних 

(експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у 2021 році за 

рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 

2201040; 

затвердження до видання чергових номерів наукових журналів «Наука в 

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

«Спортивна медицина і фізична реабілітація»; 

про діяльність Ради молодих учених наукового товариства аспірантів 

та докторантів НУФВСУ; 

результати атестації аспірантів і докторантів; 

про переведення аспірантів на вакантні місця державного замовлення; 

результати прийому в аспірантуру університету у 2020 році та 

затвердження кандидатур до докторантури НУФВСУ тощо. 

Зі спортивної роботи розглянуто питання про підсумки рейтингу 

НУФВСУ зі спортивної роботи у 2019 році. 

Про матеріально-технічне забезпечення –  затверджено річний 

фінансовий звіт  університету за 2019 рік та кошторис на 2020 рік й 

показники його основних витратних статей. 

 Протягом  звітного періоду з метою впровадження внутрішньої 

системи забезпечення якості освітнього процесу, Вченою радою університету 

було ухвалено: 

план роботи Національного університету фізичного виховання і спорту 

України на 2020-2021 н.р.; 

нову редакцію Статуту Національного університету фізичного 

виховання і спорту України; 

Положення про організацію освітнього процесу в університеті (нова 

редакція); 
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Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних 

працівників та кафедр університету; 

Положення про організацію поточного, семестрового контролю та 

атестації здобувачів вищої  освіти із застосуванням дистанційних технологій 

навчання у Національному університеті фізичного виховання і спорту 

України;  

Положення про дистанційне навчання в Національному університеті 

фізичного виховання і спорту України. 

Розглянуто атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань 

професора – 4, доцента – 17.  

За звітний період пройшли конкурсний відбір для заміщення вакантних 

посад завідувача  кафедри – 6, професора – 5 осіб. 

 

6.2. Організація правової роботи та дотримання вимог 

антикорупційного законодавства 

Впродовж 2020 року здійснювалася організація правової роботи, 

спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та 

запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів 

університетом, його працівниками під час виконання покладених на них 

завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів 

університету в судах, органах державної виконавчої служби, державної 

реєстраційної служби. 

Юридичним відділом протягом 2020 року: 

взято участь у засіданнях Вченої ради університету, ректорату, роботі 

приймальної, стипендіальної комісій; постійно діючої комісії з оцінки 

нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається в оренду; конкурсної комісії з переведення здобувачів вищої 

освіти ступенів бакалавра/магістра, які навчаються за кошти 

фізичних/юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення; у 

роботі комісії з реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного; 
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надавались роз'яснення і консультації з питань дотримання положень 

законодавства, Статуту, колективного договору, внутрішніх положень 

університету; 

систематично проводився правовий аналіз проєктів положень, 

посадових інструкцій працівників, наказів, розпоряджень, рішень Вченої 

ради університету, договорів про надання платної освітньої послуги для 

здобувачів вищої освіти (далі – договори про надання платної освітньої 

послуги), договорів про навчання у Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України для здобуття наукового ступеня доктора 

філософії, договорів про навчання у Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України для здобуття наукового ступеня доктора наук 

(далі – договір про навчання),  договорів найму жилого приміщення 

гуртожитку студентського містечка НУФВСУ, господарських договорів, 

договорів про співробітництво, інших видів договорів та додаткових угод до 

договорів. 

Так, протягом 2020 року юридичним відділом були вивчені, 

проаналізовані та перевірені положення університету: про Відокремлений 

структурний підрозділ «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного 

виховання Національного університету фізичного виховання і спорту 

України», про спортивний комплекс «Олімпійський стиль», про студентське 

містечко НУФВСУ, про користування гуртожитками студентського містечка 

Національного університету фізичного виховання і спорту України, про 

відділи Науково-дослідного інституту та інші положення; розроблено проєкт 

Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Олімпійський 

фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету 

фізичного виховання і спорту України». 

Юридичним відділом взято участь у розробці: нової редакції Статуту 

університету, колективного договору, укладеного між адміністрацією та 

профспілковим комітетом. 
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Протягом поточного року юридичним відділом перевірено та 

завізовано 406 договорів, укладених із суб’єктами господарювання, 

договорів про співробітництво, а також 465 контрактів та додаткових угод до 

контрактів з працівниками університету.  

Відділом протягом 2020 року перевірено та завізовано понад                    

1260 договорів про надання платної освітньої послуги, укладених із 

здобувачами вищої освіти, та додаткових угод до цих договорів, а також 980 

договорів найму жилого приміщення гуртожитку студентського містечка 

НУФВСУ. У 2019 році вказаних договорів було завізовано юридичним 

відділом 1445 та 1050 відповідно.  

Також у 2020 році юридичним відділом перевірено та завізовано 

понад 1165 договорів про навчання.  

Юридичним відділом перевіряються та візуються проєкти рішень 

Вченої ради університету, внутрішні накази університету та розпорядження 

ректора і проректорів. Так, за звітний рік відділом перевірено та завізовано: 

71 проєкт рішень Вченої ради університету (у 2019 році – 72); 1756 

внутрішніх наказів університету (у 2019 році – 2146); 30 розпоряджень 

ректора та проректорів університету (у 2019 році – 22); взято участь у 

розробці Тимчасових рекомендацій та відповідних інструкцій для 

працівників щодо організації протиепідемічних заходів у спортивному 

комплексі «Олімпійський стиль» та спортивних залах НУФВСУ на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

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 вищої освіти щодо погашення заборгованості за 

договорами про надання освітніх послуг.  Так, протягом 2020 року відділом 

підготовлено та направлено: 150 претензій до здобувачів вищої освіти на 

загальну суму понад 647 116 грн. (у 2019 році - 127 претензій на загальну 

суму 753 803 грн.).  Здобувачами вищої освіти після одержання претензій 
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університету була погашена заборгованість за надані освітні послуги на суму  

153 526 грн. (у 2019 році – 171 168 грн.). 

Варто зазначити, що протягом 2020 року юридичним відділом була 

активізована робота з підготовки претензій до здобувачів вищої освіти.  

У 2020 році юридичним відділом здійснено представництво 

університету в одній судовій справі, яка розглядається у рамках цивільного 

провадження, та взято участь у 4 судових засіданнях. 

У зв’язку з невиконанням боржниками рішень судових органів у 

добровільному порядку юридичним відділом постійно готуються та повторно 

подаються заяви про відкриття виконавчих проваджень до органів Державної 

виконавчої служби для примусового виконання рішень господарських та 

районних судів щодо стягнення заборгованості. У 2020 році було повторно 

подано 7 заяв про відкриття виконавчого провадження на суму 1 279 063 грн.  

 На цей час 18 наказів про примусове виконання рішень судових 

органів, прийнятих на користь університету (на загальну суму 2434225 грн.), 

залишаються невиконаними боржниками. 

Для забезпечення розгляду судових справ, а також для оформлення 

правовстановлюючих документів на будівлі, земельні ділянки відділом 

систематично здійснюється робота з отримання довідок, виписок, витягів з 

Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 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 

адвокатські запити, запити судів, громадських організацій, звернення 

громадян щодо надання освітніх послуг, отримання стипендій, послуг у сфері 

фізичної культури і спорту, пільгового проживання у гуртожитках 

університету тощо. 
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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, та на 

виконання Антикорупційної програми Національного університету фізичного 

виховання і спорту України, затвердженої наказом НУФВСУ від 28.12.2017 

року № 305-заг., юридичним відділом разом з уповноваженими особами з 

питань запобігання та виявлення корупції, однією з яких є працівник 

юридичного відділу, проводиться робота щодо: дотримання законодавства з 

питань запобігання корупції, оцінки корупційних ризиків у діяльності 

університету, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

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.  

 

6.3. Бібліотека університету 

Робота бібліотеки Національного університету фізичного виховання і 

спорту України у 2020 році була спрямована на створення комфортного для 

читачів відкритого інформаційного середовища, надання послуг у 

віддаленому доступі, розвиток та удосконалення традиційних та сучасних 

технологій бібліотечно-бібліографічної роботи.  

 Працювали над реалізацією основних та  нагальних  задач:  

• забезпечення доступності до електронних наукових баз даних 

науковим та науково-педагогічним працівникам;  

• інформаційна підтримка системи якості підготовки спеціалістів;  

• забезпечення навчального процесу університету традиційними і 

електронними ресурсами. 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності нашої бібліотеки стала 

наукометрія як спосіб оцінювання результативності наукової діяльності в 

сучасній освіті. Бібліотека активно сприяла поширенню ініціативи 
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«Відкритого доступу», зокрема, отриманням доступу до наукового цитування 

для науковців та користувачів університету до актуальної наукової 

інформації реферативних баз Scopus та WOS. На сьогоднішній день  бази 

WOS і Scopus містять 115 і 125 статей науковців університету відповідно. У 

2020 році було розміщено 13 статей в базі WOS  та 25 в базі Scopus. 

Також у січні 2020 року університет отримав доступ до повнотекстових 

ресурсів наукового порталу Springer Link, а саме: журналів Springer 1997-

2020 років та електронних книг Springer 2017 року 

Завдання бібліотеки у цьому процесі консультування щодо реєстрації 

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

семінари з користування платформами, а також про навчальні онлайн заходи 

(вебінари) з розміщення матеріалів в журналах бази та їх наукометричному 

аналізу.  

Для аспірантів та науковців університету бібліотека надає консультації 

і допомогу у реєстрації та роботі в науковому сегменті Google – Google 

Scholar, який поєднує в собі загальнодоступну пошукову і бібліометричну 

системи, дозволяє відстежувати цитування робіт науковців.  

У рамках проекту щодо сприяння академічній доброчесності в Україні 

та з метою забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти, на базі бібліотеки у 2019 році укладено додатковий Договір про 

надання послуг з ТОВ «Антиплагіат» про надання доступу до програми 

виявлення збігів/ідентичності/схожості всім кафедрам для самостійної 

перевірки атестаційних робіт. Завдання бібліотеки у цьому процесі 

здійснювати адміністрування та надавати відповідні консультації. 

Бібліотекою були організовані і проведені навчальні семінари для науково-

педагогічних працівників щодо використання можливостей програми 

«Антиплагіат», продовжується створення університетської електронної бази 

повнотекстових форматів наукових та кваліфікаційних робіт для підвищення 

якості антиплагіатної перевірки. У 2020 році бібліотекою було перевірено 51 

одиницю наукових статей, монографій та дисертацій науковців університету. 
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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 на базі бібліотеки 

функціонує Репозитарій НУФВСУ. Станом на 1 грудня 2020 року 

Репозитарій НУФВСУ налічує понад 2700 одиниць наукових праць. 

У 2019 році бібліотека отримала мультимедійне обладнання, що дало 

можливість на території бібліотеки проводити тематичні та навчально-

практичні семінари як для науковців та викладачів університету, так і для 

студентів. У 2020 році мультимедійне обладнання бібліотеки 

використовувалось з метою проведення онлайн конференцій та занять. 

Бібліотекарі проводять  індивідуальні та групові заняття з 

інформаційної культури, надають консультації з культури публікацій 

(оформлення наукових статей, атестаційних робіт, списків літератури). Під 

час карантинних обмежень всі послуги з адміністрування програм і 

консультування бібліотека надавала в режимі віддаленого доступу.  

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. Щомісячно проводяться 

Дні інформації, на яких надається можливість ознайомитись з новими 

надходженнями книг, наукових збірників, періодичних видань тощо.   

На сьогодні бібліотечний фонд становить 260 тис. одиниць документів 

з різних галузей знань. Фонд електронного каталогу – 250136 тис. од. 

Протягом 2020 року було придбано 182 прим. книг на суму 45 тис. грн, 

здійснено передплату 54 назв на суму 66 тис. грн. 
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6.4. Видавнича діяльність 

У 2020 р. видавництвом підготовлено 5 книг:  

М. М. Булатова, С. Н. Бубка, В. М. Платонов «Олімпійська спадщина у 

системі гуманітарної освіти» кн. 1.; 

М. М. Булатова, С. Н. Бубка, В. М. Платонов «Олімпійська спадщина у 

системі гуманітарної освіти» кн. 2.; 

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

порушень опорно-ресорних властивостей стопи юних баскетболістів»; 

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

підготовки фехтувальників»; 

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

Харковлюк-Балакіна «Математичні методи аналізу та моделювання 

результатів експериментальних досліджень». 

Типографією університету надруковано 8 часописів: 3 номери журналу 

«Наука в олимпийском спорте», 3 номери журналу «Теорія і методика 

фізичного виховання і спорту», 2 номери журналу «Спортивна медицина і 

фізична реабілітація».  

У поточному році відділом також відредаговано непланові 4 

монографії НДІ НУФВСУ: 

Т. Ю. Круцевич «Історичні та організаційно-методичні засади 

формування гендерного підходу у фізичному вихованні дітей, підлітків і 

молоді»; 

С. Б. Дроздовська «Молекулярно-генетичні особливості адаптації 

серцево-судинної системи до інтенсивних фізичних навантажень»; 

В. М. Єрмолова «Реалізація національної ідеї становлення 

громадянина–патріота України через ціннісний потенціал олімпізму»; 

В. М. Платонов «Структура та зміст етапу безпосередньої підготовки 

спортсменів до головних змагань року (Олімпійських ігор, чемпіонатів 

світу)». 

До кожної конференції було підготовлено програми та сертифікати. 
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Відділом реалізації видавництва за 2020 р. продано продукції на суму 

116 670,00 грн. 

 

7. Міжнародна діяльність 

Основні напрями міжнародної діяльності НУФВСУ у 2020 році:  

презентація університету на міжнародному рівні та у міжнародних 

організаціях;  

пошук партнерів, підготовка й укладання договорів про 

співробітництво із закордонними університетами, навчальними та науковими 

установами й організація співпраці;  

робота з посольствами і консульствами іноземних держав в Україні;  

підготовка фахівців для держав-партнерів;  

участь у підготовці і виконанні міжнародних освітніх і наукових 

проектів та програм;  

рекламна та інформаційна діяльність на міжнародному рівні;  

пошук засобів фінансування в міжнародних організаціях;  

координація участі різних підрозділів університету у міжнародних 

симпозіумах, конгресах, конференціях.  

Протягом 2020 року університет продовжував підтримувати тісне 

ділове співробітництво з Міжнародної асоціацією університетів фізичної 

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

На базі університету діє Міжнародний центр олімпійських досліджень 

та олімпійської освіти, Олімпійська академія України, які підтримують плідні 

зв’язки з Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним центром 

олімпійської освіти, Олімпійським музеєм у Лозанні, Міжнародною 

олімпійською академією.  

У 2020 році діяло 40 угод про співробітництво із закладами вищої 

освіти і науковими установами з чотирнадцяти країн світу (8 угод було 

підписано за звітний період). Ми активно працювали у напрямах 

інтенсифікації міжнародного академічного співробітництва. Найбільшого 
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прогресу було досягнуто у відносинах з китайськими, латвійськими, 

польськими та чеськими партнерами.  

Протягом 2020 року Університет продовжив роботу за чотирма 

міжнародними проектами та грантами: 

«Навчання викладачів з ерготерапії та створення магістерської програми 

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

НАТО з підтримки і постачання».  

У межах програми Європейського Союзу «Еразмус+» продовжували 

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

реабілітаційна освіта – впровадження нових магістерських програм в 

Україні”. З 1 вересня 2019 р. у НУФВСУ розпочато, а в 2020 році 

продовжено підготовку магістрів за новою магістерською програмою з 

фізичної терапії (пілотний варіант). Ми плануємо продовжувати співпрацю із 

учасниками партнерства за даним проектом у вигляді проектів з кредитної 

мобільності (КА1) та проектів з розбудови потенціалу університетів (КА2). 

       У 2020 році спільно із Університетом прикладних наук Artevelde 

(Artevelde University of Applied Sciences), Гент, Бельгія, викладачами кафедри 

фізичної терапії та ерготерапії було розроблено проект Міжнародної 

кредитної мобільності в рамках Erasmus+ (KA107 International Credit Mobility 

Project). Тривалість проекту – 3 академічні роки (2020-2023 рр.). Бюджет 

проекту – 47 000 євро. У рамках проекту передбачено 3 візити науково-

педагогічних працівників кафедри фізичної терапії та ерготерапії НУФВСУ 

до Університету прикладних наук Artevelde та 3 візити представників 

Університету прикладних наук Artevelde до НУФВСУ для обміну знаннями 

та досвідом. Також, передбачаються 2 стажування (тривалістю 3 місяці) 

магістрантів спеціалізації 227.2 «Ерготерапія» НУФВСУ у 2022 та 2023 роках 

на базі Університету прикладних наук Artevelde та 2 стажування студентів 

Університету прикладних наук Artevelde на клінічних базах НУФВСУ. Всі 

витрати, пов’язані зі стажуванням науково-педагогічних працівників та 

студентів, будуть покриватись за рахунок проекту. 
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       Реалізація місцевого маломасштабного проекту в рамках офіційної 

допомоги Чеської Республіки в галузі розвитку «Центр ерготерапії». За цим 

проектом було виділено кошти для закупівлі спеціального обладнання для 

ерготерапії та проведення тренінгів з ерготерапії. За ці кошти було обладнано 

спеціалізований кабінет ерготерапії, в якому з 2020 р. магістранти 

навчаються, опановуючи всі необхідні знання та здобуваючи практичні 

навички. У групі магістрантів ІІ курсу навчається троє студентів із 

інвалідністю, доступ до навчання яких став можливим завдяки власне 

побудові безбар’єрного кабінету ерготерапії.  

       Науково-педагогічні працівники кафедри фізичної терапії та ерготерапії 

підготували та подали комплект документів до Всесвітньої федерації 

ерготерапії для отримання міжнародної акредитації освітньої програми 

«Ерготерапія». Схвальне рішення очікуємо отримати на початку 2021 р. Це 

буде перша та єдина в Україні акредитована на міжнародному рівні освітня 

програма з ерготерапії. 

       У зв’язку з поширенням пандемії Covid-19 та викликами, що постали 

перед світовою системою освіти, у 2020 було значно обмежено або зовсім 

заборонено міжнародні відрядження та спортивні змагання. Так протягом 

року 39 провідних науково-педагогічних та наукових працівників  взяли 

участь у 34 міжнародних наукових заходах та 25 працівників  виїжджали в 

якості керівників або членів комплексних наукових груп, наукових експертів, 

суддів спортивних змагань за межі України у 14 країн світу, серед яких 

Швейцарія, Катар, Китай, Хорватія та інші. Також в період дії карантинних 

обмежень більше 40 провідних науково-педагогічних працівників взяли 

онлайн участь в міжнародних наукових конференціях, засіданнях та круглих 

столах. 8 науково-педагогічних та наукових працівників пройшли 

стажування за кордоном та отримали відповідні сертифікати.  

       У межах академічної мобільності одна студентка Південного 

університету Данії здобувачка ступеня магістра в період вересня – грудня 
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2020 року пройшла навчання в нашому університеті за спеціальністю 091 

Біологія, освітня програма – фізіологія рухової активності. 

У 2020 році НУФВСУ приймав 14 іноземних делегацій та офіційних 

осіб, у тому числі: у лютому 2020 року відбулася зустріч з делегацією 

представників WASEDA University (Японія) на чолі з деканом факультету 

спортивної науки професором Toshimasa Yanai. 

У серпні в НУФВСУ відбулася процедура передачі гуманітарної 

допомоги від компанії партнера з КНР «Сіпей едюкешн». Наші друзі та 

партнери передали для студентів та працівників НУФВСУ 2000 шт. 

одноразових захисних масок.  

У листопаді цього року НУФВСУ спільно з Професійною асоціацією 

гольфу Європи, національними федераціями гольфу України, Великої 

Британії, Бельгії, Іспанії, Німеччини, Франції, Швеції виграли грант 

Еразмус+ щодо підготовки тренерів з гольфу. Унікальність цієї програми 

полягає в тому, що вперше буде сформована система підготовки кадрів з 

урахуванням міжнародних стандартів та традицій вітчизняної системи вищої 

освіти.  

У листопаді 2020 року відбувся міжнародний форум «Людський 

капітал: Новий порядок денний», організований Національним агентством 

кваліфікацій за активної підтримки центральних органів виконавчої влади та 

інших партнерів де активну участь взяв перший проректор з науково-

педагогічної роботи М. В. Дутчак. Захід проходив у змішаному форматі, в 

онлайн режимі до нього залучилось понад тисячу учасників з багатьох країн 

світу.  

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

участі нашого університету та Університету Вінцента Поля з Любліна 

(Польща). 

Станом на 20 грудня 2020 року загальна кількість слухачів 

підготовчого відділення, іноземних студентів і аспірантів НУФВСУ 

становила 154 особи з 24 країн світу (Алжир, Азербайджан, Білорусь, 
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Австралія, Грузія, Ємен, Еквадор, Ірак, Іран, Іспанія, Йорданія, Китай, Ліван, 

Молдова, Індія, Марокко, Німеччина, Нігерія, Палестина, Росія, Туніс, 

Сербія, Туркменістан, Узбекистан), з них 91 іноземець є студентами денної 

форми навчання, 18 – студентами факультету заочного навчання. В 

аспірантурі та докторантурі університету навчаються 17 іноземців. 24 

іноземця є слухачами підготовчого відділення. Найбільше студентів-

іноземців з Китаю,  Туркменістану, Марокко  та Йорданії. 

Кількість іноземців, зарахованих на перший курс навчання для 

здобуття ступеня бакалавра, становить 28 осіб, а кількість іноземців, 

зарахованих для здобуття ступеня магістра, – 8 осіб. На навчання в 

аспірантуру зараховано 8 осіб з 3 країн (Ірак, Йорданія, Китай). 

 

8. Фінансове, матеріально-технічне та адміністративно-

господарське забезпечення діяльності університету 

 

8.1. Фінансування та витрати університету у 2020 році за 

загальним та спеціальним фондом державного бюджету  

У 2020 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). 
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Для створення сприятливих та належних умов для освітнього 

процесу та ведення господарської діяльності НУФВСУ постійно 

підтримує в належному санітарно-технічному стані будівлі навчальних 

корпусів і гуртожитків, модернізує та збільшує комп’ютерну мережу, 

поповнює матеріально-технічну базу, здійснює в повному обсязі оплату 

комунальних послуг та інших господарських потреб. 

Для забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель 

університет застосовує виключно електронну систему закупівель 

«Прозорро», що забезпечує добросовісну конкуренцію серед учасників, 

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

а також запобігання корупційним діям і зловживанням. 

Обсяг фінансування Університету за бюджетною програмою Освіта 

у 2020 році відповідно до кошторису доходів та видатків зі внесеними 

змінами становить по загальному фонду – 93 мільйони 807,3 тисяч 

гривень та по спеціальному фонду – 99 мільйонів 296,9 тисяч гривень. 

У 2020 році кошти за бюджетною програмою Освіта по загальному 

фонду було розподіллено таким чином:  

заробітна плата з нарахуванням – 80 мільйонів 111,6 тисяч гривень (на 

6,7 % більше, ніж у 2019 році);  

комунальні платежі – 6 мільйонів 172,6 тисяч гривень (на 37 % менше, 

ніж у 2019 році); 

виплати дітям-сиротам: компенсація на харчування – 1 мільйон                   

653,3 тисяч гривень, компенсація  на придбання одягу – 19,1 тисяч гривень; 

придбання малоцінних предметів – 600 тисяч гривень (майже в 6,2 рази 

менше, ніж у 2019 році), що дало можливість закупити для освітнього 

процесу малоцінне комп’ютерне обладнання та периферію, частину 

спортивного інвентарю, канцелярські товари); 

придбання спортивного обладнання довгострокового користування, 

ноутбуків та капітальний ремонт навчальних корпусів – 5 мільйонів  гривень. 
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Слід зазначити, що вкрай важливим завданням Університету для 

створення необхідних умов для організації навчального процесу та 

виконання функцій закладу вищої освіти особливо з огляду на карантинні 

обмеження в країні  є вирішення питання щодо фінансування необхідних 

видатків шляхом надання платних послуг та надходжень до спеціального 

фонду. 

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

інших сферах діяльності, що можуть надаватися закладами вищої освіти 

державної чи комунальної форм власності, визначено постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796. 

За 2020 рік доходи спеціального фонду університету за бюджетною 

програмою Освіта становлять  97 мільйонів 406 тисяч гривень. Витрати за 

коштами спеціального фонду за кодами економічної класифікації у 2020 році 

склали:  

заробітна плата з нарахуваннями – 60 мільйонів 549 тисяч гривень (на 

1,67 мільйонів гривень менше, ніж у попередньому 2019 році);  

комунальні платежі – 10 мільйонів 741,6  тисяч гривень (на 3 мільйони 

636 тисяч гривень більше, ніж у попередньому 2019 році за рахунок того, що 

недофінансування витрат на комунальні послуги по загальному фонду 

державного бюджету покривалося за рахунок доходів спеціального фонду 

Університету); 

придбання  обладнання, інвентарю та матеріалів  – 6  мільйонів  800 

тисяч гривень, в тому числі: комп’ютерної техніки, канцтоварів, матеріалів, 

придбання малоцінних предметів, товарів для забезпечення 

протиепідемічних заходів; 

витрати на відрядження співробітників і студентів –  265 тисяч гривень; 

сплата стороннім організаціям за надання послуг – 4,4  мільйони 

гривень.                         

капітальний ремонт зовнішніх тепломереж, інших комунікацій та 

навчальних корпусів – 2,7 мільйона гривень. 



88 
 

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 тем наукових робіт 

за бюджетною програмою Наука. У 2020 році було заплановано і 

профінансовано за цією програмою з державного бюджету кошти в сумі 1 

мільйон 233 тисячі гривень. Зазначені кошти було спрямовано на такі статті 

витрат: заробітна плата з нарахуваннями – 1 мільйон 207,2 тисяч гривень; 

комунальні платежі – 25,7 тисяч гривень. 

У 2020 році забезпечено виконання кошторису за доходами і видатками 

та 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 

Для покращення умов навчання та відпочинку студентів, умов праці 

співробітників університету та з метою реалізації Урядової  програми  з  

енергоефективності та енергозбереження, зменшення видатків на оплату 

енергоносіїв в 2020 році у НУФВСУ було виконано: 

капітальний ремонт фасаду (торець правої сторони) навчального 

корпусу №8; 

капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж від ТК до корпусу №6, 

від корпусу №6 до корпусу №1 ; 

капітальний ремонт навчального корпусу № 6 (приміщень підвалу: 

№19, №32, №34, №36; козирків вхідної групи; частини покрівлі).  

Для своєчасного забезпечення будівель гуртожитків теплом було 

здійснено капітальний ремонт теплової мережі (аварійної ділянки) від ТК 

431/А/2 до гуртожитку №5 по вул. Кустанайська, 9. 

 Окрім того, у зв’язку із запровадженням посилених протиепідемічних 

заходів на території України із значним поширенням гострої респіраторної 

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

забезпечено придбання антисептичних, миючих засобів, засобів 

індивідуального захисту, безконтактних термометрів тощо. 

 На виконання рекомендацій МОН щодо організації освітнього процесу 

під час дистанційного навчання (в умовах віддаленості учасників освітнього 

процесу), у тому числі під час карантину, Університетом було забезпечено 

використання технологій дистанційного навчання під час організації 

здобуття освіти за різними формами навчання, в тому числі придбано 

комп’ютерної техніки, ноутбуків, мережевого  обладнання,  відеокамер тощо. 

 

9. Діяльність Навчально-оздоровчого комплексу «Олімпійський 

стиль» НУФВСУ 

1 грудня 2020 року виповнилося 20 років з моменту створення 

спортивного комплексу «Олімпійський стиль». На сьогодні спортивний  

комплекс є  структурним підрозділом університету, що забезпечує 

організацію проведення навчально-тренувальних занять відповідно до 

навчальних планів університету, групових та індивідуальних занять з 

фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-

технічної бази університету, спортивно-масових та оздоровчих заходів. 

Пандемія  COVID-19 внесла свої корективи  в порядок 

функціонування спорткомплексу в 2020 році. Незважаючи на локдаун 

навесні та наступне запровадження санітарно-епідеміологічних 

обмежувальних заходів, які виконуються в повному обсязі,  спорткомплекс 

працює та сприяє впровадженню нових форм і видів активностей, в тому 

числі проведення занять із здобувачами вищої освіти та тренувань 

відвідувачів в  онлайн форматі. Зараз фахівцями спорткомплексу 

проводиться розробка програми з фізичної реабілітації після перенесеної 

коронавірусної  хвороби.  

З метою пропаганди здорового способу життя та фізичної активності 

спорткомплекс «Олімпійський стиль»  став учасником міжнародного проекту 
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«Національний Фітнес  День (National Fitness Day) в Україні», що пройшов 

26 вересня 2020 року та був реалізований за програмою Європейського союзу 

Erasmus+ та  за підтримки Міністерства молоді та спорту України. 

Керівництвом та працівниками  спорткомплексу створюються 

максимально комфортні та безпечні  умови для занять здобувачів вищої 

освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, робітників університету, 

проведення тренувань членів збірних команд університету з волейболу та 

баскетболу, занять фітнесом для більше ніж 1,5 тис. дорослих та дітей. 

 

10. Діяльність Центру спортивної травматології та 

відновлювальної медицини НУФВСУ 

Центр спортивної травматології та відновлювальної медицини 

НУФВСУ (далі – Центр) є унікальною навчально-науковою базою для 

підготовки конкурентноспроможних фахівців науково-педагогічними 

працівниками кафедр фізичної терапії та ерготерапії; спортивної медицини; 

медико-біологічних дисциплін нашого університету, а також для проведення 

наукових стажувань і досліджень. 

Крім того, Центр забезпечує надання консультативних, діагностичних, 

лікувальних та реабілітаційних послуг для пацієнтів з порушеннями опорно-

рухового апарату, отриманих внаслідок спортивно-травматичних 

пошкоджень та інших причин, у тому числі провідних спортсменів-членів 

національних збірних команд України з різних видів спорту. 

У 2020 році, незважаючи на пандемію COVID-19, Центр продовжував 

працювати та надавати високоспеціалізовану медичну допомогу громадянам 

України. Станом на 09 грудня 2020 року виконано 545 оперативних втручань, 

надана консультативна допомога понад 3500 українцям.  

Підвищення ефективності діяльності Центру має під собою вагоме 

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

складу. Зокрема, сьогодні роботу Центру забезпечує 41 працівник, серед 

яких: 8 лікарів ортопедів-травматологів (5 в порівнянні з минулим роком), 2 
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лікарі-анестезіологи, лікар лабораторної клінічної діагностики, 3 фахівці 

фізичної реабілітації, лікар-фізіотерапевт тощо. Варто зазначити, що серед 

працівників  – Заслужений лікар України, 3 лікарі вищої категорії. 

По-друге, у 2020 році Центрові вдалось покращити свою матеріально-

технічну базу, що дозволило виконання надскладних оперативних втручань 

на ліктьовому та гомілковому суглобах, тотальне ендопротезування 

колінного суглобу стало невід’ємною частиною операційного дня.  

По-третє, створений та вже цілком реалізований освітній напрям, за 

участю педагогічного складу університету, що значно покращило навчальну 

діяльність Центру.  

Оновлено реабілітаційний блок у відповідності до сучасних медичних 

трендів та викликів часу. 

Таким чином, у Центрі спортивної травматології та відновлювальної 

медицини НУФВСУ сконцентровано потужні ресурси для ефективної 

підготовки науково-педагогічних кадрів й надання широкого спектру послуг, 

необхідних для лікування та відновлення функцій опорно-рухового апарату. 

За визнанням експертів, наш Центр – один з найкращих не лише в 

Україні, а й конкурентоспроможний у світі, є надійним джерелом сталої 

фінансової бази для забезпечення соціальних потреб колективу університету. 

 

11. Діяльність Відокремленого структурного підрозділу «Івано-

Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України»  

Головними завданнями у роботі Відокремленого структурного 

підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання 

Національного університету фізичного виховання і спорту України» (далі – 

Коледж) на 2020 рік були: 

1. Створення умов для  гармонійного всебічного розвитку особистості, 

соціально-компетентного майбутнього фахівця  з набутими професійними 

компетенціями у  сфері фізичної культури i спорту. 
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2. Організація освітнього простору відповідно до діючої ліцензії на 

право наданих освітніх послуг та забезпечення виконання державного 

замовлення. Переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у 

сфері фaxoвoï передвищої освіти (017 Фізична культура і спорт, 242 Туризм). 

3. Внесення змін до  ліцензій у зв’язку з перейменуванням закладу 

освіти відповідно до наказу МОН від 12 червня 2020року № 792 «Про 

перейменування закладу освіти». 

 4. Організація та забезпечення органічного поєднання в освітньому 

процесі теоретичного, практичного навчально-методичного забезпечення  в 

дистанційній, змішаній та очній формах навчання. Впровадження 

дослідницької та інноваційної діяльності. 

5. Діяльність міжнародного відділу та налагодження міжнародних 

зв’язків та провадження міжнародної дiяльнocтi у сфері освіти i науки, 

спорту. Підписання меморандумів. 

6. Вивчення попиту спеціальностей на ринку праці взаємодія з 

роботодавцями та сприяння працевлаштуванню випускників. Робота з 

стейкхолдерами. 

7. Подальше зміцнення кадрового потенціалу шляхом збільшення 

відсотка науковців серед викладачів навчального закладу. 

8. Подальше удосконалення матеріально-технічної бази коледжу. 

За результатами вступної кампанії в 2020 року на денну форму 

навчання до коледжу було зараховано – 206 осіб освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра (з них 170 осіб – за державним 

замовленням і 36 осіб – за кошти фізичних або юридичних осіб), за освітнім 

ступенем бакалавра зараховано 60 осіб (за кошти фізичних або юридичних 

осіб). На заочну форму навчання зараховано 21 здобувач освіти  (з них 5 осіб 

– за державною формою навчання) освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, за освітнім ступенем бакалавра було зараховано 60 

осіб (за кошти фізичних або юридичних осіб). 

План державного замовлення у 2020 році виконано на 100%. 
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Освітній процес у коледжі в 2020 році забезпечували 114 викладачів, у 

тому числі 10 осіб, які працюють за сумісництвом. Серед них: 7 Заслужених 

працівників фізичної культури i спорту України, 4 Заслужених тренера 

України,  1  Заслужений   вчитель  України,   1  Заслужений   лікар   України, 

17 кандидатів наук, 5 доцентів,  38 викладачів-методистів, 2 майстра спорту 

міжнародного класу, 21 майстер спорту.  

Коледж приділяє значну увагу міжнародній співпраці з партнерами у 

міжнародному  проекті SWIFT за співфінансуванням Євросоюзу з «Гірським 

рятувальним центром» та Івано-Франківською обласною організацією 

товариства Червоного Хреста України. На базі коледжу в рамках проекту 

проводяться навчання з  надання першої домедичної допомоги, рятувальним 

діям на воді та в природньому середовищі. 

Якість підготовки фахівців є предметом постійної уваги адміністрації 

Коледжу i розглядається на засіданнях педагогічної та адміністративної ради. 

У 2020 році за денною формою навчання до проходження атестації було 

допущено 219 випускників, з яких: за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста 171 особа, за освітнім ступенем бакалавра 48 осіб. 

Успішно пройшли атестацію 100% випускників. Отримали дипломи з 

відзнакою 8 випускників освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста i 5 освітнього ступеня бакалавра. За заочною формою навчання 

до атестації було допущено 109 випускників, з яких: за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста – 40 осіб, за освітнім 

ступенем бакалавра – 69 осіб. Успішно пройшли атестацію 100 % 

випускників. Отримали дипломи з відзнакою 1 здобувач освіти за освітнім 

ступенем бакалавра. 

Значна увага приділяється провадженню наукової роботи в коледжі. 

Студенти коледжу неодноразово брали участь у студентських наукових 

конференціях. Так за останні п’ять років здобувачі освіти взяли участь у 

понад десяти наукових заходах. У 2020 році здобувачі освіти взяли участь у 

студентській науковій конференції «Теоретико-методичні аспекти фізичної 
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культури і спорту» та комплексних міжнародних заходах «Студентська наука 

у сфері фізичної культури і спорту: сучасні тренди». Випускники коледжу 

успішно продовжують навчання у Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України для здобуття ступеня магістра з фізичної 

культури і спорту. 

У 2020 році у Коледжі значна увага була приділена розвитку спорту та 

спортивно-масовій роботі. Було проведено традиційні для навчального 

закладу турніри, а саме: XX Міжнародний турнір з плавання пам’яті  

В. А. Гері. 

У 2020 році проведено Спартакіаду серед студентів, програма якої 

включала 10 видів спорту. 

Шість студентів виконали норматив майстра спорту, 25 студентів є 

членами та кандидатами у збірні команди України з різних видів спорту. 

Станом на 15.12.2020 року в Коледжі навчається: майстрів спорту 

України – 9; кандидатів у майстри спорту – 23; спортсменів першого розряду 

– 42. 

У 2020 році в Коледжі працювало 69 відділень підвищення спортивної 

майстерності, які охопили спортивно-масовою роботою 100% студентів. 

Навчально-тренувальні заняття у відділеннях підвищення спортивної 

майстерності проводять 48 кваліфікованих викладачів, серед яких 3 

викладачі мають спортивне звання «Заслужений тренер України». 

Робота відділень підвищення спортивної майстерності є продуктивною, 

про що свідчать результати участі студентів Коледжу в спортивних 

змаганнях різного рівня, включаючи міжнародні. 

У 2020 році чотири збірні команди Коледжу (баскетбол – юнаки; 

волейбол – юнаки, дівчата; футзал – юнаки) брали участь у змаганнях І ліги 

чемпіонату України з вказаних видів спорту. 

У зв’язку з карантином не було проведено ряд змагань, у тому числі 

два традиційні турніри: з легкої атлетики та волейболу. 
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Процес виховання у Відокремленому структурному підрозділі «Івано-

Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України»  органічно поєднаний з 

процесом навчання.  

Виховна робота здійснювалась відповідно до нормативно-правових 

актів з питань освіти і соціального захисту; спрямована на організацію 

студентського самоврядування; спостереження та контроль за роботою Ради 

з профілактики правопорушень та студентської ради гуртожитку, організацію 

роботи студентських творчих колективів, проведення екскурсій, зустрічей з 

цікавими людьми, співпрацю з батьківським комітетом, роботу з 

попередження правопорушень, підготовку студента коледжу до 

повноцінного суспільного життя. Виховний процес здійснюється, як правило, 

за активної участі самих студентів.  

Гордістю навчального закладу є  творчий аматорський колектив 

коледжу студентів «Spartа», аматорський театр викладачів «Браво», 

студентський театр пластики «ENOZIS”, які неодноразово ставали 

лауреатами міських, обласних і всеукраїнських конкурсів, переможцями та 

призерами обласного конкурсу поезії серед студентів закладів фахової 

передвищої освіти Івано-Франківської області. 

Просвітницько-виховна робота бібліотеки коледжу спрямована на 

вдосконалення індивідуальної, масової та інформаційно-просвітницької 

діяльності шляхом організації літературних вечорів, читацьких конференцій, 

вивчення запитів читачів, оформлення книжкових виставок. 

У зв’язку з дією карантинних обмежень, пов’язаних з вірусною 

хворобою COVID-19, та зважаючи на рекомендації Міністерства освіти і 

науки України щодо обмежень масових заходів та дистанційною формою 

навчання студентів коледжу починаючи з 12 березня 2020 року до 31 грудня 

2020 року, всі виховні заходи проводились у онлайн режимі, дотримуючись  

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
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заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

За високі досягнення у навчанні та спортивній діяльності студентам 

Коледжу призначено стипендії: 

Іменну стипендію Верховної Ради України на 2020/2021 навчальний рік 

призначено  студентці 22-Б групи Попович Катерині; 

Стипендію голови обласної державної адміністрації та голови обласної 

ради призначено студентам: 32 групи Єременку Артуру, 33 групи Мойсюк 

Христині. 

Впродовж року значна робота проводилась психологічною службою 

Коледжу (практичним психологом та соціальним педагогом), яка особливу 

увагу приділяла студентам пільгових категорій. Налагоджений зв’язок з 

батьками щодо інформування ïx з питань успішності та поведінки у 

навчальний та позаурочний час здобувачів освіти. Частина роботи 

психологічної служби проводилася дистанційно. Були розроблені пам’ятки, 

рекомендації як діяти під час епідемії COVID-19. Інформація розміщується 

на сайті коледжу.  

Особлива увага приділялася роботі з студентами, батьки яких є 

учасниками АТО. Було проведено ряд багаторазових благодійних акцій. 

Джерелами надходження коштів у Коледжі: державні видатки на 

підготовку фахівців згідно з контрольними цифрами прийому; державне 

фінансування цільових освітніх програм; плата за надання освітніх послуг, 

доходи від господарської діяльності, платежі за оренду площ i pecypcів 

коледжу; доходи від продажу власного майна та благодійні внески від 

юридичних та фізичних осіб. У 2020 році загальна сума надходжень до 

кoлeджy становила 32641,5 тисяч гривень, у тому числі: фінансування із 

загального фонду державного бюджету – 27174,9 тисяч гривень, доходи 

спеціального фонду 5203,2 тисяч гривень, благодійні внески – 263,4 тисяч 

гривень. 
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Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснювалась у межах 

єдиного кошторису доходів та витрат на 2020 рік та штатного розпису, 

затвердженого Міністерством освіти i науки України. Видатки закладу освіти 

здійснюються за рахунок загального i спеціального фондів державного 

бюджету. Відповідно до зaтвepджeнoгo кошторису по загальному фонду 

проведено видатки на суму 27174,9 тисяч гривень. У 2020 році з урахуванням 

залишку коштів станом на 01 січня 2020 року у сумі 2389,2 тисяч гривень, 

Коледжем проведено видатки зі спеціального фонду державного бюджету на 

суму 5352,6 тисяч гривень. 

Протягом 2020 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 2020 року педагогічним 

працівникам виплачена щорічна грошова винагорода за сумлінну працю за 

результатами роботи за рік, yci працівники Коледжу отримають премію до 

Новорічних та Різдвяних свят залежно від особистого внеску у діяльність 

Коледжу. 

 

12. Створення Відокремленого структурного підрозділу 

«Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного 

університету фізичного виховання і спорту України»  

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження від 02 вересня 2020  

року № 1083-р «Про реорганізацію Олімпійського коледжу імені Івана 

Піддубного», яким зокрема передбачено приєднання цього коледжу до 

Національного університету фізичного виховання і спорту України з 

утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу зазначеного 

університету і надалі іменувати його Олімпійський фаховий коледж імені 

Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту 

України. 

 



98 
 

 

На виконання вказаного Урядового рішення Міністерством освіти і 

науки видано наказ від 18 вересня 2020 року № 1149 «Про реорганізацію 

Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного», яким було створено комісію 

з реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного.  

23 вересня 2020 року проведено засідання Комісії з реорганізації 

Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного (далі – Комісія з 

реорганізації), в ході якого, зокрема, прийнято рішення про: затвердження 

Плану заходів щодо реорганізації Коледжу шляхом приєднання до 

університету; визначення уповноваженого Комісії щодо управління справами 

Коледжу; проведення зустрічі Комісії з трудовим колективом Коледжу. 

24 вересня 2020 року Комісія з реорганізації на чолі з її головою, 

ректором університету прибула до Коледжу з метою здійснення необхідних 

дій для організації виконання заходів щодо реорганізації та забезпечення 

подальшої діяльності Коледжу у складі університету. 

Але, перебуваючи на території Коледжу, Комісія з реорганізації була 

позбавлена можливості здійснити дії, необхідні для організації виконання 

заходів щодо реорганізації та забезпечення подальшої діяльності Коледжу у 

складі університету, оскільки керівництво (директор Семенюшко О. І., 

заступники директора Захарків С. Й. та Башук О. Г., голова профспілкової 

організації працівників та студентів Несвятипаска Д. І.) та очолювані ними 

здобувачі освіти Коледжу були налаштовані агресивно, виявляли цілковиту 

неповагу до Комісії з реорганізації та небажання вести конструктивний 

діалог, провокували Комісію з реорганізації до конфронтації, не давали 

можливості висловитися та в подальшому вчинили протиправні дії, за 

наслідком яких Деснянським управлінням поліції Головного управління 

Національної поліції у м. Києві було відкрито кримінальне провадження  

№ 12020100100004757 від 24.09.2020 року за фактом вчинення злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України. 
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Через такі дії здобувачів освіти та керівництва Коледжу членами 

Комісії було складено акт про неможливість виконання заходів щодо 

реалізації наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2020 року № 

1149 «Про реорганізацію Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного». 

30 вересня 2020 року Вченою радою НУФВСУ прийнято рішення про 

утворення у структурі університету Відокремленого структурного підрозділу 

«Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного 

університету фізичного виховання і спорту України». 

22 жовтня 2020 року внесено запис до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про 

зміни у складі Комісії на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 

від 19.10.2020 року № 1285 «Про внесення змін до складу Комісії з 

реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, утвореної 

наказом МОН від 18.09.2020 року № 1149». 

23 жовтня 2020 року проведено друге засідання Комісії з реорганізації, 

де, зокрема, прийнято рішення про: припинення повноважень 

уповноваженого Комісії з реорганізації щодо управління справами Коледжу 

Стеценка В. Г.; визначення нового уповноваженого Комісії з реорганізації 

щодо управління справами Коледжу; внесення змін до Плану заходів щодо 

реорганізації Коледжу шляхом приєднання до університету; уповноваження 

голови Комісії з реорганізації звернутися до правоохоронних органів із 

заявою про вчинення кримінального правопорушення через неможливість 

проведення Державною аудиторською службою України та Державною 

службою якості освіти України перевірок діяльності Коледжу. 

Починаючи з часу проведення 23.09.2020 року свого першого 

засідання, Комісія з реорганізації протягом місяця була позбавлена 

можливості здійснювати свою законну діяльність на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 18.09.2020 року № 1149 «Про 

реорганізацію Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного», оскільки 
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керівний склад Коледжу (директор Семенюшко О. І., заступники директора 

Захарків С. Й. та Башук О. Г., голова профспілкової організації працівників 

та студентів Несвятипаска Д. І.) та деякі підбурені ними особи із числа 

працівників та здобувачів освіти Коледжу блокували доступ Комісії та іншим 

державним органам (Державній службі якості освіти України та Державній 

аудиторській службі України) до території Коледжу, приміщень та 

документації Коледжу, погрожували членам Комісії з реорганізації фізичною 

розправою, чим повністю блокували законну діяльність Комісії з 

реорганізації.   

Крім того, членам Комісії з реорганізації стало відомо від колишніх 

працівників Коледжу, які не погоджувалися з діяльністю Семенюшка О. І. на 

посаді керівника Коледжу, внаслідок чого їх було звільнено з Коледжу (за 

останні два роки з Коледжу було звільнено близько 350 осіб), що керівний 

склад Коледжу (Семенюшко О. І., Захарків С. Й., Башук О. Г.), 

використовуючи своє службове становище, знаходячись на керівних посадах 

Коледжу, шляхом погроз змушують працівників Коледжу, які їм 

підпорядковуються, перешкоджати діяльності Комісії, не допускати її членів 

до приміщень та документації Коледжу. Такі дії працівники вчиняють за 

заздалегідь розробленими Семенюшком О. І., Захарківим С. Й. та  

Башуком О. Г. планами дій.  

Тому Комісією з реорганізації на засіданні 23 жовтня 2020 року було 

ухвалено рішення про звернення до правоохоронних органів із заявою про 

вчинення кримінального правопорушення і відповідного реагування для 

можливості повноцінної роботи органів державної влади. 

27 жовтня 2020 року Деснянським управлінням поліції ГУНП у  

м. Києві відкрито кримінальне провадження № 12020100030005054 щодо 

вчинення злочину за ч. 3 ст. 206 Кримінального кодексу України.  

28 жовтня 2020 року члени Комісії з реорганізації у супроводі 

працівників поліції, в умовах перешкоджання керівництвом Коледжу та 

деякими підбуреними ними особами із числа працівників та здобувачів 
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освіти Коледжу, отримали доступ до території Коледжу, приміщень та 

документації Коледжу. 

Починаючи з 28.10.2020 року членами Комісії з реорганізації у Коледжі 

здійснюються заходи для забезпечення безперебійного функціонування 

Коледжу та проведення реорганізації Коледжу, а саме: 

з працівниками та здобувачами освіти Коледжу проводиться 

роз'яснювальна робота з приводу реорганізації та правової ситуації у 

Коледжі; 

виявляються кредитори та дебітори Коледжу; 

забезпечується проведення безперервного навчально-тренувального 

процесу у Коледжі; 

забезпечується своєчасне харчування здобувачів освіти Коледжу; 

контролюється дотримання протиепідемічного режиму на території та 

у приміщеннях Коледжу; 

здійснюється попередження усіх працівників Коледжу про переведення 

в іншу установу у зв’язку з реорганізацією Коледжу; 

проводиться інвентаризація майна Коледжу; 

ініційовано проведення перевірки Державною службою якості освіти 

України щодо якості надання освітніх послуг у Коледжі; 

ініційовано проведення перевірки Державною аудиторською службою 

України щодо забезпечення законності, фінансової дисципліни та 

ефективності формування і використання коштів у Коледжі; 

ініційовано проведення перевірки Фондом соціального страхування 

України щодо правильності та обґрунтованості використання страхових 

коштів, своєчасного повернення страхових коштів, забезпечення 

ефективного контролю за їх використанням у Коледжі.  

29 жовтня 2020 року Вченою радою НУФВСУ затверджено Положення 

про Відокремлений структурний підрозділ «Олімпійський фаховий коледж 

імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і 

спорту України» та рекомендовано ректору НУФВСУ призначити 
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Москаленка Олександра Вікторовича виконуючим обов’язки директора 

Відокремленого структурного підрозділу «Олімпійський фаховий коледж 

імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і 

спорту України». 

Наказом НУФВСУ від 13.11.2020 року № 315-заг «Про призначення 

виконуючим обов’язки директора» Москаленка Олександра Вікторовича 

призначено виконуючим обов’язки директора Відокремленого структурного 

підрозділу «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного 

Національного університету фізичного виховання і спорту України» до 

проведення конкурсу в установленому законодавством порядку.  

20 листопада 2020 року проведено державну реєстрацію утворення 

Відокремленого структурного підрозділу «Олімпійський фаховий коледж 

імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і 

спорту України». 

26 листопада 2020 року у Коледжі проведено зустріч фахівців 

Деснянської районної філії Київського міського центру зайнятості з 

працівниками Коледжу. У ході зустрічі представники Деснянської районної 

філії Київського міського центру зайнятості ознайомили присутніх із 

законодавчо встановленими нормами, за якими відбувається реєстрація 

безробітних, та надали повну та вичерпну інформацію щодо послуг, які надає 

служба зайнятості. Працівникам Коледжу було повідомлено про те, що 

Комісією з реорганізації вжиті заходи щодо недопущення масового 

вивільнення працівників, зокрема, всім членам трудового колективу 

запропоновані аналогічні вакантні посади у Відокремленому структурному 

підрозділі «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного 

Національного університету фізичного виховання і спорту України». 

Вживаються необхідні заходи для переведення з 1 січня наступного 

року здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників з Олімпійського 

коледжу імені Івана Піддубного до Відокремленого структурного підрозділу 

Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного  



103 
 

 

 


	2. Науково-дослідна робота
	2.3. Підготовка здобувачів наукових ступенів доктора філософії і доктора наук
	2.4. Робота спеціалізованих вчених рад
	2.5. Проведення наукових форумів, конференцій, семінарів
	2.6.  Студентська наука
	2.7.  Діяльність товариства молодих учених
	2.8. Науково-теоретичні видання
	3.1.Якісний склад науково-педагогічних та наукових працівників

	Процес виховання у Відокремленому структурному підрозділі «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України»  органічно поєднаний з процесом навчання.
	Виховна робота здійснювалась відповідно до нормативно-правових актів з питань освіти і соціального захисту; спрямована на організацію студентського самоврядування; спостереження та контроль за роботою Ради з профілактики правопорушень та студентської ...
	За високі досягнення у навчанні та спортивній діяльності студентам Коледжу призначено стипендії:
	Іменну стипендію Верховної Ради України на 2020/2021 навчальний рік призначено  студентці 22-Б групи Попович Катерині;
	Стипендію голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради призначено студентам: 32 групи Єременку Артуру, 33 групи Мойсюк Христині.

