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1. МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ 

ФАКУЛЬТЕТУ 

Таблиця 1 

Аналіз виконання пріоритетних завдань на 2017-2018 навчальний рік 
№ Завдання Показник 

виконання 

Індикатор 

виконання 

1 Посилення кадрового потенціалу, залучення 

профільних докторів наук до роботи на Факультеті, 

підготовка кандидатів і докторів наук з числа 

співробітників 

виконано  + 3 штатні доктори 

наук; 

+ 1 захист 

кандидатської 

дисертації 

2 Перерозподіл ліцензійного обсягу в межах освітніх 

програм факультету  

виконано правила вступу до 

Університету на 2018 

рік 

3 Відкриття освітньої програми “Фітнес та рекреація” виконано рішення вченої ради 

Університету 

4 Успішна акредитація бакалаврської програми 

“Фізична терапія, ерготерапія” 

виконано рішення 

акредитаційної комісії 

МОН від 15.05.2018 

5 Покращення показників набору на спеціальності, які 

забезпечує Факультет 

виконано покращення набору на 

1 курс на 23,6% 

6 Налагодження міжнародної співпраці  із 

закордонними університетами з метою участі в 

програмах академічної мобільності 

виконано + 2 угоди в рамках 

Erasmus+ 

7 Підтримка існуючих та створення нових спортивних 

команд Університету, забезпечення представництва 

Університету в змаганнях міського, Всеукраїнського 

та міжнародного рівнів 

виконано 3 місце на 

Європейських 

студентських іграх; 

створення жіночої 

волейбольної команди 

8 Підвищення якості освітніх послуг, які надає 

Факультет 

виконується  

9 Виконання внутрішнього корпоративного стандарту 

наукової діяльності 

частково 

виконано 

- 

10 Започаткування внутрішніх спортивних змагань 

серед професорсько-викладацького складу  

не виконано -  

11 Підвищення рівня загального розвитку та загальної 

культури студентів 

виконується  

 

З таблиці 1 видно, що за 2017-2018 навчальний рік було повністю виконано 

7 з 11 завдань, що були окреслені як пріоритетні на минулорічних зборах 

трудового колективу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, 2 

завдання мають процесуальний характер і передбачають виконання всіма 

співробітниками факультету, 1 завдання було виконано частково і ще 1 не було 

реалізовано за звітній період.    

Детальний аналіз виконання кожного з зазначених завдань, що стояли 

перед Факультетом в минулому році окреслені в подальших розділах звіту. 

 



2. ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2018 

 

2.1. Статистичні показники вступу 

 

Під час вступної кампанії 2018 року на бакалаврські програми Факультету 

здоров'я, фізичного виховання і спорту було подано 620 заяв. З них: 

- на освітню програму «Фізичне виховання» - 152; 

- на освітню програму «Тренерська діяльність з обраного виду спорту» - 209; 

- на освітню програму «Фітнес і рекреація» - 172; 

- на освітню програму «Фізична терапія, ерготерапія» - 87; 

На магістерські програми «Фізичне виховання» та «Фізична терапія» було 

подано 38 заяв.  

 У таблиці 1 представлені узагальнені показники вступу за останні три роки 

на перший курс бакалаврських та магістерських освітніх програм Факультету. 

 

Таблиця 2 

Показники вступу на спеціальності Факультету за період 2017-2018 роки 

 

З таблиці видно, що в порівнянні з 2017 роком на перший бакалаврський 

освітній рівень вступило на 29 осіб більше, а на другий магістерський на 6 осіб 

більше. При цьому загалом на бакалаврські і магістерські освітні програми 

Факультету вступило 183 особи, що на 23,6% більше, ніж у минулому 

навчальному році. Збільшення показників набору в 2018 році стало можливим 

завдяки декільком факторам, серед яких: 

- перерозподіл місць ліцензійного обсягу між освітніми програмами 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт; 

- відкриття нових бакалаврських та магістерських освітніх програм; 

- профорієнтаційна робота спортивних кафедр Факультету. 

Варто звернути увагу на показники набору на перший курс на окремі 

освітні програми. З рисунку 1 видно, що показники вступу на денну форму 

навчання за освітньою програмою «Фізичне виховання» залишилися на рівні 

минулого року. На освітню програму «Тренерська діяльність з обраного виду 

спорту» вступили на 6 студентів-контрактників більше, ніж минулого року. Крім 

того, уперше було здійснено набір на нову освітню програму «Фітнес і 

рекреація», на яку вступили 24 особи з 25 можливих. Разом з тим, негативна 

динаміка спостерігається на спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, куди 

на перший курс вступило на 11 студентів менше, ніж в минулому навчальному 

році.  

 

Освітній 

рівень 

Результати вступної кампанії Відхилення 

2016 2017 2018 абсолютне, 

ос. 

відносне, 

% 

Бакалавр 116 123 152 +29 +23,6 

Магістр 20 25 31 +6 +24 

РАЗОМ 136 148 183 +35 +23,6 



 
Рисунок 1. Порівняльні показники вступу на бакалаврські освітні 

програми Факультету 

 

Аналіз пріоритетів, за якими вступили абітурієнти на освітні програми 

першого бакалаврського рівня, показав, що на спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт 34% зарахованих на навчання абітурієнтів обрали Університет 

Грінченка за 1 пріоритетом, 22% вступили за 2 пріоритетом та 18% вступили за 

3 пріоритетом. Загалом кількість абітурієнтів, які вступили на навчання на 

спортивно-орієнтовані програми Факультету за першими трьома пріоритетами, 

склала 74%,  що дозволяє говорити про наявність свого вступника на кафедрах, 

які опікуються освітніми програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт.  

Аналогічна ситуація склалась на спеціальності 227 Фізична терапія, 

ерготерапія, де за 1 пріоритетом було зараховано на навчання 69% абітурієнтів, 

а кількість абітурієнтів, зарахованих за першими трьома пріоритетами, складає 

76%. 

Таблиця 3  

Порівняльні показники вступу на 2, 3 та 5 курси 
ступінь/ 

рівень 

спеціальність 

  курс 
набрано 

2017 

набрано 

2018 

Відхилення 

абсолютне, 

ос. 

відносне, 

% 

бакалавр Фізичне виховання 
2 0 1 +1 - 

(денна) 

бакалавр Фізичне виховання 
2 3 - -3 - 

(заочна) 

бакалавр Фізичне виховання 

(денна) (м/с) 
3 15 18 +3 - 

бакалавр Фізичне виховання 
3 7 7 - - 

(заочна) 

бакалавр Фізична терапія, 

ерготерапія 2 3 - -3 - 

(денна) 

бакалавр Здоров’я людини / 

фізична реабілітація 3 5 5 0 - 

(денна) 

всього  33 31 -2 -6% 
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магістр Фізична терапія, 

ерготерапія 
5 - 13 +13 - 

магістр Фізичне виховання 5 25 18 -7 - 

всього  25 31 +6 +24% 

всього  58 62 +4 +7% 

 

З таблиці 3 видно, що в цьому навчальному році на другий та третій курс 

вступило на 2 особи менше, ніж в 2017 році. Цей факт пов’язаний з тим, що під 

час вступної кампанії 2018 року набір на 2 курс освітніх програм “Фізичне 

виховання” заочної форми навчання та “Фізична терапія, ерготерапія” денної 

форми навчання не оголошувався. На третій курс на освітню програму “Фізичне 

виховання” в 2018 році вступило 25 осіб (денна та заочна форми навчання), що 

на 2 особи більше, ніж в минулому році. При цьому 24 з 25 студентів, які з 01 

вересня навчаються за цією освітньою програмою на денній та заочній формах 

навчання, є випускниками Університетського коледжу.  

На магістерську програму «Фізичне виховання» в 2018 році вступило на 7 

осіб менше, ніж в минулому році. Разом з тим, на зазначену магістерську 

програму вступило 60% випускників бакалавріату з фізичного виховання. Крім 

того, в 2018 році відбувся перший набір на магістерську програму “Фізична 

терапія”. 

Загалом в 2018 році до Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту 

вступили на навчання 183 особи, з них 44 на бюджетну форму навчання і 139 на 

контрактну форму навчання. 

Таблиця 4 

Динаміка зростання студентського контингенту 

Рік Бакалаври  Магістри  Разом  

2016 314 39 353 

2017 361 25 404 

2018 442 31 494 
  

З таблиці 4 видно, що за минулий навчальний рік контингент студентів 

Факультету збільшився на 90 осіб. Це пов’язано з тим, що в 2018 році вперше 

відбувся набір на освітні програми “Фітнес і рекреація” та “Фізична терапія”. 

Вдруге відбувся набір на освітню програму “Тренерська діяльність з обраного 

виду спорту”.  

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

3.1. Ліцензування, акредитація та нові освітні програми 

 

У 2017-2018 в рамках існуючого ліцензійного обсягу спеціальності 017 

Фізична культура і спорт кафедрою спорту та фітнесу було розроблено та 

успішно здійснено набір на нову освітню програму “Фітнес і рекреація” для 

студентів першого бакалаврського рівня.  

В минулому навчальному році кафедрою фізичної реабілітації та 

біокінезіології було успішно пройдено процедуру акредитації освітньої 

програми “Здоров’я людини” першого бакалаврського рівня та процедуру 



ліцензування освітньої програми “Фізична терапія” для другого магістерського 

рівня. 

 

3.2. Якість та успішність навчання 

 

Таблиця 5 

Порівняльні показники якості та успішності навчання за 2016-2017 та 

2017-2018 навчальні роки 

Курс Група 
2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р 

успішність якість успішність якість 

I 

ФВб-1-17-4.0д 92% 45% 92,5% 64% 

ФВб-2-17-4.0д 91% 43% 96% 72% 

ФВб-3-16-4.0д 94,5% 52% - - 

ТДб-1-17-4.0д - - 96% 48,5% 

ФТЕб-1-17-4.0д 97,25% 77% 96% 66% 

II 

ФВб-1-16-4.0д 86% 44,3% 94,5% 58% 

ФВб-2-16-4.0д 89% 57,8% 95% 61% 

ФВб-3-15-4.0д 90% 65,5% - - 

ФРб-1-16-4.0д 98,5% 73% 96% 66% 

III 

ФВб-1-15-4.0д; 95% 66,5% 95% 53,5% 

ФВб-2-15-4.0д - - 96% 62% 

ФВб-3-17-2.0д 96% 59% 89% 52,5% 

ЗЛб-1-15-4.0д 99,50% 57% 99% 77% 

IV 

ФВб-1-14-4.0д 97% 66,30% 99,6% 65,5% 

ФВб-2-16-2.0д 96% 61% 100% 68% 

ЗЛб-1-14-4.0д - - 100% 56% 

V ФВм-1-17-1.4д 91% 67% 99% 59% 

VI ФВм-1-16-1.6д 100% 80% 100% 87% 

 

Порівняльний аналіз якості та успішності навчання показав, що середній 

показник успішності навчання по факультету в порівнянні з попереднім 

навчальним роком збільшився на 2,2%, при цьому показник якості навчання 

збільшився на 2,5%. Порівнюючи показники якості навчання студентів різних 

спеціальностей Факультету варто відзначити, що для студентів спеціальності 227 

Фізична терапія, ерготерапія характерна більш висока якість навчання, ніж для 

студентів спеціальності 017 Фізична культура і спорт, різниця складає в 

середньому 8%.  

Аналіз динаміки змін якості навчання студентів освітньої програми 

“Фізичне виховання” показав, що на 1 курсі у порівнянні з минулим навчальним 

роком якість навчання збільшилась у середньому на 21,4%. На другому курсі 

якість навчання студентів збільшилась на 3,6%. На третьому курсі серед 

студентів освітньої програми “Фізичне виховання” спостерігається зниження 

якості навчання на 6,75%, при цьому середній показник якості залишається в 



межах норми і складає 56%. Показники якості навчання студентів 4 курсу 

освітньої програми “Фізичне виховання” збільшились на 3% і складають 66,75%.  

Якість навчання студентів першого курсу освітньої програми “Фізична 

терапія, ерготерапія” у порівнянні з попереднім навчальним роком зменшилась 

на 11% і в середньому становить 66%.  

Аналіз показників якості навчання на другому магістерському рівні 

показав, що у порівнянні з минулим роком якість навчання студентів 5 курсу 

зменшилась на 8%, при цьому на 6 курсі спостерігається підвищення якості 

навчання на 7%.  

 

 

3.3. Розробка та затвердження робочих програм з навчальних 

дисциплін 

 
Рисунок 2. Кількість робочих програм з навчальних дисциплін, 

розроблених кафедрами Факультету за 2017-2018 навчальний рік 

 

 

3.4. Методичні семінари 

Таблиця 6 

Методичні семінари, проведені співробітниками Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту за 2017-2018 навчальний рік 

Тема семінару Доповідач Дата 

проведення 

Створення електронного навчального 

курсу 

Пітенко С.Л. 22.09.2017 р. 

Використання електронного деканату в 

навчальному процесі 

Комоцька О.С. 22.09.2017 р. 
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Створення контрольних точок і 

налаштування електронного журналу в 

ЕНК (відповідно до нових вимог) 

Комоцька О.С., 

Пилипченко Н.М. 

Грудень 2017 р. 

Робота в ЕНК. Створення курсу з 

початку. 

Комоцька О.С., 

Пилипченко Н.М. 

Квітень 2018 р. 

Налаштування ЕНК. Створення банку 

питань. 

Комоцька О.С., 

Пилипченко Н.М. 

Травень 2018 р. 

 

3.5. Реалізація нової освітньої стратегії 

 

З 2017-2018 навчального року почалося втілення нової освітньої стратегії 

Університету, яка передбачає 50% теоретичних та 50% практичних занять для 

студентів першого бакалаврського рівня, починаючи з набору минулого року.  

З метою запровадження практико-орієнтованої системи навчання, окрім 

проведення практичних занять на базі Університету, для студентів були 

організовані виїзні заняття в організаціях спортивного та лікувального профілю, 

які потенційно можуть стати місцями майбутньої роботи наших випускників. За 

минулий навчальний рік навчальні заняття проводились на таких зовнішніх 

базах: 

 Фітнес-центр “Фактура”; 

 Фітнес-центр “Smart Fitnes”; 

 Фізкультурно-спортивний центр «Мастер Фіт»; 

 Фітнес-центр «Подільський»;  

 Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Юний динамівець"; 

 Ліцей № 171 «Лідер»; 

 Громадське об’єднання  "Дитяче об'єднання громадян "Ірбіс";  

 ЗОШ № 11 м. Києва; 

 Централізована система дитячо-юнацьких клубів "Щасливе дитинство" 

Голосіївського району м. Києва; 

 ДЮК "Олімпія”; 

 Гірськолижна база «Оленів»; 

 Лижна/сноуборд школа «Каштан»; 

 Мотузковий парк «Sky Park»; 

 ТРЦ Дрим таун; 

 ТРЦ «Караван»; 

 Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді Оболонського району 

м.Києва; 

 Київська міська клінічна лікарня №3; 

 Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю; 

 Клініко-діагностичний центр Шевченківського району;  

 НДІ травматології та ортопедії;   

 ДП «Медбуд» ПрАТ «ХК «Київміськбуд». 



У рамках спеціалізації “Методика туристичної роботи” були проведені 

виїзні заняття, під час яких студенти здійснили сходження на гору Говерла та 

відвідали геологічну пам’ятку –  карстову печеру Атлантида. 

Упродовж року було повністю вирішене питання з розміщенням центрів 

практичної підготовки для студентів спеціальності 227 Фізична терапія, 

ерготерапія. Так, у першому семестрі почав свою роботу масажний кабінет, а у 

другому семестрі було створено кабінет фізичної терапії для проведення 

практичних занять з дисциплін реабілітаційного спрямування. Для відкриття 

зазначених центрів компетенцій, Університетом було здійснено закупівлю на 

суму майже 80  тис. гривень, крім того, було використано наявне на Факультеті 

спортивне та лікувальне обладнання. З 1 вересня цього навчального року обидва 

центри функціонують на повну потужність. 

 

3.6. Якісний склад кафедр Факультету 

 

Таблиця 7 

Кадровий склад науково-педагогічних працівників Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту 

Науково-педагогічні працівники 2016 2017 2018 Динаміка 

Науково-педагогічні працівники / за основним 

місцем роботи 

51/48 59/47 64/49 +5/+2 

Доктори наук / за основним місцем роботи 2/1 3/2 9/5 +6/+3 

Кандидати наук / за основним місцем роботи 15/14 24/21 24/18 0/-3 

Професори / за основним місцем роботи 0/1 1/1 2/2 +1/+1 

Доценти / за основним місцем роботи 10/9 13/12 17/12 +4/0 
 

З таблиці 7 видно, що за останні 3 навчальні роки кількісний склад 

науково-педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи, 

майже не змінився і залишається в межах 50 штатних співробітників. При цьому 

варто звернути увагу на те як змінився якісний склад кафедр Факультету. У 

період з вересня 2017 року по вересень 2018 року до нас приєдналися 3 штатні 

співробітники зі ступенем доктора наук, з них 1 з науковим званням професора. 

Загальна кількість докторів наук, що працюють на факультеті, включаючи 

сумісників, збільшилась утричі. Водночас кількість кандидатів наук, що 

працюють за основним місцем роботи, у порівнянні з минулим роком 

зменшилась на 3 особи. 

Зважаючи на те, що за рахунок відкриття нових освітніх програм у 

найближчі 3 роки контингент студентів буде зростати (на 2 академічні групи на 

рік), питання кадрового забезпечення освітніх програм Факультету не перестає 

бути актуальним. Як і в минулому навчальному році, у зв’язку з акредитацією 

новоствореної магістерської програми з “Фізичної терапії” існує необхідність 

посилення кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології штатними 

кандидатами та докторами наук за спеціальностями фізична реабілітація та 

спортивна медицина.  

  На рисунку 3 представлено показники якісного складу кожної кафедри 

Факультету. 
 



 
Рис. 3. Якісний склад кафедр Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту (штатні співробітники) 

 

З рисунку видно, що за основним місцем роботи на кафедрі фізичного 

виховання і педагогіки спорту працюють 1 доктор та 7 кандидатів наук, на 

кафедрі фізичної реабілітації та біокінезіології – 3 доктори наук та 5 кандидатів 

наук, на кафедрі спорту та фітнесу – 1 доктор наук та 6 кандидатів наук. 

 

4. НАУКОВА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

4.1.  Публікаційна активність 

 
Рис. 4. Порівняльні показники публікаційної активності 

співробітників Факультету  
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За 2017-2018 навчальний рік викладачами Факультету опубліковано 

одноосібно та у співавторстві 97 наукових праць, з них: 3 монографії, 2 статті в 

Scopus та WOS,  23 – у фахових виданнях МОН України,  29 – що входять до 

інших наукомеричних баз, 28 у збірниках, що не входять ні до фахових, ні до 

наукометричних. Також опубліковано 11 навчально-методичних посібників для 

студентів ЗВО та 1 посібник з грифом МОН. 22 наукові публікації були 

підготовлені та опубліковані у співавторстві зі студентами. 

Порівнюючи показники публікаційної активності з минулорічними варто 

відзначити збільшення кількості наукових статей, що опубліковані в фахових 

журналах МОН України та журналах, що індексуються в міжнародних 

наукометричних базах (окрім Scopus та Web of Science). Також більше ніж втричі 

збільшилась кількість студентських публікацій.  

Враховуючи зазначене, можна говорити про те, що майже кожен викладач 

одноосібно або у співавторстві має як мінімум одну фахову та одну 

наукометричну статтю, що свідчить про виконання корпоративного стандарту 

зразка минулого року. Разом з тим, кількість публікацій в Scopus та Web of 

Science зменшилась з 6 до 2.  

Відповідно до нового корпоративного стандарту наукової діяльності 

Університету, який передбачає публікацію в журналах, що індексуються в 

Scopus та Web of Science, для кандидатів та докторів наук щороку, а для 

викладачів без наукового ступеня кожні два роки, у наступному навчальному 

році варто зосередити увагу на публікації статей в зазначених наукометричних 

базах.  

 

4.2.  Наукові ступені та вчені звання 

 

У минулому навчальному році старший викладач кафедри спорту та 

фітнесу Лахтадир Олена Володимирівна успішно захистила дисертацію за темою 

“Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців з фізичної культури і спорту” та отримала ступінь кандидата 

психологічних наук. Лопатенко Георгій Олегович отримав вчене звання доцента 

кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту.  

 

4.3.  Наукові теми кафедр Факультету 

У березні 2018 року Вченою радою Київського університету імені Бориса 

Грінченка були затверджені наукові теми кафедри фізичної реабілітації та 

біокінезіології та спільна тема кафедр спорту та фітнесу і кафедри фізичного 

виховання і педагогіки спорту. Назви наукових тем та терміни їх реалізації 

представлені в таблиці 8. 

Таблиця 8 

Наукові теми кафедр Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту 

№ Назва наукової теми Назва 

кафедри 

Термін виконання 

теми 

1 Критерії оцінки функціонального 

стану та ефективності фізичної терапії 

осіб з хворобами і травмами опорно-

КФРБ 02 квітня 2018 —  

02 квітня 2021 рр. 

 



рухової та нервової систем (на основі 

Міжнародної класифікації 

функціонування) 

2 Теоретико-практичні засади 

використання фітнес-технологій у 

фізичному вихованні та спорті 

КСФ 

КФВПС 

02 квітня 2018 —  

02 квітня 2023 рр. 

 

 

4.4. Проведення наукових заходів 

 

Протягом 2017-2018 навчального року на Факультеті відбулись 1 

міжнародна та 2 Всеукраїнські конференції, 2 круглих столи, 11 наукових та 

науково-практичних семінарів та 3 студентські конференції. Крім того, за звітній 

період була проведена 1 наукова конференція факультетського рівня, якій 

передувало розподілення викладачів на робочі дослідницькі групи, результати 

роботи яких були представлені в ході доповідей.  

Порівнюючи показники з минулорічними, можна констатувати що в 

2017-2018 навчальному році було проведено втричі більше наукових заходів, ніж 

в 2016-2017 навчальному році (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Кількість заходів наукового спрямування, організованих 

Факультетом здоров’я, фізичного виховання і спорту  

 

 Детальна інформація про заходи та кількість учасників представлена в 

таблиці 9. 
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Таблиця 9 

Наукові заходи, проведені в 2017-2018 навчальному році 

№ Назва заходу 
Дата 

проведення 

Відповідальний 

організатор 

Кількість 

учасників 

Міжнародні конференції 

1 

Здоров’я, фізичне 

виховання і спорт: 

перспективи та кращі 

практики 

15.05.2018 

Спесивих О.О., 

кафедри 

факультету 

100 

Всеукраїнські конференції 

2 

V Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Фізичне виховання, спорт 

та здоров’я людини: 

досвід, проблеми, 

перспективи» (у циклі 

Анохінських читань) 

 

 

27.11.2018 

Спесивих О.О., 

КФВПС 
75 

3 
Європейські цінності 

спортивної освіти 
15.03.2018 КСФ 75 

Наукові конференції Факультету 

4 

Щорічна наукова 

конференція НПП 

Факультету здоров'я, 

фізичного виховання і 

спорту 

01.02.2018 

Спесивих О.О., 

кафедри 

факультету 

50 

Круглі столи 

5 

Круглий стіл «Україна. 

Олімпійські ігри. 

Майбутнє» 

14.12.2017 
Спесивих О.О. 

 
40 

6 

Круглий стіл «Синдром 

професійного вигорання: 

причини та наслідки» 

27.02.2018 Омері І.Д. 25 

Наукові та науково-практичні семінари 

7 

Науково-методичний 

семінар «Розвиток 

екологічного туризму в 

Україні» 

16.02.2018 Головач І.І. 25 

8 

Науково-практичний 

семінар «Формування 

здоров’язбережувальної 

компетенції засобами 

фізичного виховання» 

27.02.2018 Ясько Л.В. 30 

9 

Науково-практичний 

семінар «Методика 

проведення оцінки стану 

функціональних систем 

22.05.2017 Ясько Л.В. 20 



організму людини та рівня 

фізичного розвитку»  

10 

Науковий семінар 

«Взаємна адаптація 

дитячого колективу та 

дітей-аутистів» 

23.10.2018 Яценко С.П. 20 

11 

Науковий семінар 

«Сучасні методи 

дослідження серцево-

судинної системи у 

студентів»  

14.11.2017 Тимчик О.В. 20 

12 

Науково-практичний 

семінар «Вплив засобів 

фізичної терапії на 

функціональний стан 

міокарда з приводу 

лапаротомії» 

16.04.2018 Рижковський В.О. 20 

13 

Тренінг для 

першокурсників «Фахівець 

фізичної терапії очима 

першокурсника» (до 

Міжнародного дня 

фізичної терапії) 

08.09.2017 Неведомська Є.О. 25 

14 

Науково-практичний 

семінар «Особливості 

підготовки футболістів на 

сучасному етапі розвитку 

виду спорту»  

 

23.10.2017 
Виноградов В.Є. 

Швець С.В. 
50 

15 

Науково-проектний 

студентський семінар 

«Аксіологічний підхід у 

спорті вищих досягнень»  

19.12.2017 Поляничко О.М. 20 

16 

Науково-практичний 

семінар «Моніторинг 

індексу маси тіла (ІМТ) 

студентів 2 курсу»  

27.02.2018 

Туманова В.М., 

Бистра І.І.,  

Корж Є.М. 

25 

17 

 

Науково-практичний 

семінар «Сучасні 

організаційно-

методологічні особливості 

проведення фізкультурно-

оздоровчих занять з 

ментального фітнесу» 

24.04.2018 

Морозова С.М., 

Кожанова О.С., 

Бистра І.І. 

25 

Студентські конференції 



18 

І студентська наукова-

практична конференція 

англійською мовою  

«Health, Physical Education 

and Sport» 

19.12.2017 
Спесивих О.О. 

 
50 

19 

Науково-пізнавальна 

конференція 

«Олімпійський урок 

доктора Анохіна» 

18.09.2017 Зеленюк О.В. 50 

20 

Студентська науково-

практична конференція 

«Олімпійський рух і 

сьогодення»  

15.03.2018 Тіптюк Ю. 50 

 

З метою покращення якісного наповнення наукових заходів, було 

прийнято рішення про проведення в 2018-2019 н.р. однієї міжнародної та однієї 

всеукраїнської конференції з тематичними секціями під специфіку кожної 

кафедри. При цьому конференції будуть проведені з проміжком в 5 місяців 

(всеукраїнська – восени, міжнародна – навесні).  

 

4.5. Підвищення кваліфікації 

Таблиця 10 

Проходження підвищення кваліфікації за модулями у 2016-2017 навчальному 

році 

ПІБ, науково-

педагогічного 

працівника 

Місце проходження стажування Термін  

стажування Зовнішнє Внутрішнє 

Білецька В.В. 

 

Національний 

технічний університет  

України  

«Київський  

політехнічний інститут 

імені       

І. Сікорського» 

Модулі: 

Школа 

проектного 

менеджменту 

Березень 2018 

Квітень 2018 

Грудень 2017 

Бистра І.І. 

 

Національний 

технічний університет  

України  

«Київський  

політехнічний інститут 

імені      

 І. Сікорського» 

Модулі: 

Лідерський 

Березень 2018 

Квітень 2018 

 

Лютий 2018 

Виноградов В.Є. 

 

Національний 

технічний університет  

України  

«Київський  

Модулі: 

Лідерський 

Березень 2018 

Квітень 2018 

 



політехнічний інститут 

імені       

І. Сікорського» 

Головач І.І  Модулі: 

Лідерський 

Вересень 2018 

 

Іскра У.В.  Модулі: 

Дидактичний  

Листопад 2017 

Клименко Г.В. 

 

Національний  

транспортний  

університет 

Модулі: 

Лідерський 

Грудень 2017 

Лютий 2017 

Кожанова О.С.  Модулі: 

Лідерський 

Лютий 2018 

Комоцька О.С.  Модулі: 

ІКТ  

Лютий 2018 

Поляничко О.М.  Модулі: 

Школа 

проектного 

менеджменту 

Грудень 2017 

Цикоза Є.В. 

 

Національний 

технічний університет  

України  

«Київський  

політехнічний інститут 

імені       

І. Сікорського» 

Модулі: 

Лідерський 

Березень 2018 

Квітень 2018 

Лютий 2018 

Швець С.В.  Модулі: 

Лідерський 

Березень 2018 

Ясько Л.В.  Модулі: 

ІКТ  

Лютий 2018 

 

З таблиці 5 видно, що за 2017-2018 навчальний рік 5 співробітників 

пройшли підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах міста Києва, 12 

співробітників пройшли підвищення кваліфікації за модулями, які надає 

Університет Грінченка. 

 

4.6. Міжнародна діяльність 

 

У 2017-2018 навчальному році, за ініціативи Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту, нашим Університетом було підписано дві угоди 

про співробітництво в рамках програми Erasmus+ КА107 (табл. 11), завдяки чому 

наші викладачі отримали можливість пройти стажування за програмою 

академічної мобільності в Варшавській академії фізичного виховання імені 

Йозефа Пілсудського та Університеті фізичного виховання в Будапешті. Крім 

того, викладачі з зазначених інституцій будуть проходити стажування в нашому 

Університеті. Так, на листопад поточного року заплановано візит професора 



Аготи Ленарт з Університету фізичного виховання в Будапешті, під час якого 

професор Ленарт прочитає лекції з психології спорту. 

Таблиця 11 

Угоди про міжнародну співпрацю, підписані в 2017-2018 навчальному році  

№ Назва інституції Тип угоди 

1 Jozef Pilsudski University of Physical 

Education in Warsaw (Poland) 

Erasmus+ КА107 

2 University of Physical Education in 

Budapest (Hungary) 

Erasmus+ КА107 

меморандум про співпрацю 

 

Також у минулому навчальному році студентка 4 курсу спеціальності 017 

Фізична культура і спорт Слюсар Анастасія пройшла успішно навчання за 

програмою академічної мобільності Erasmus+ в Університеті Фоджиа (Італія). 

У травні поточного року в рамках міжнародної діяльності на Факультеті 

відбулась гостьова лекція доцента кафедри розвитку людини та сімейних наук 

Університету Східної Кароліни (США). 

Завдяки підписанню угод про співпрацю з профільними закордонними 

університетами, протягом останніх 3 місяців, спільно з чотирма європейськими 

закладами вищої освіти, відбувається підготовка грантової заявки до 

Вишеградського фонду.  

Участь в програмах академічної мобільності ставить перед нашими 

викладачами та студентами досить серйозні виклики, адже навчання і 

стажування відбувається англійською мовою, а більшість закордонних 

Університетів вимагають сертифікат про знання мови на рівні не нижче ніж В2. 

Крім того, відсутність такого сертифікату є однією з найбільших перепон на 

шляху отримання вчених звань доцента та професора для більшості наших колег. 

У зв’язку з цим питання вивчення англійської мови було і залишається 

актуальним. 

 

4.7. Діяльність наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених Факультету. 

Таблиця 12 

Статистичні показники діяльності наукового товариства за 2017-2018 

навчальний рік 

Вид наукової роботи Кількість 

заходів 

Студентські конференції 3 

Участь студентів в міжнародних конференціях 2 

Участь студентів у Всеукраїнських конференціях 2 

Участь у Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах 3 

Студентські наукові публікації 22 
 

За 2017-2018 навчальний рік науковим товариством нашого факультету 

було організовано та проведено 3 наукові конференції, брейн-ринг, участь в яких 

взяли студенти 1-4 курсу загальною кількістю більше 80 осіб. Студенти 

факультету взяли участь в 2 міжнародних та 2 Всеукраїнських наукових 



конференціях. Членами наукового товариства було підготовлено 22 статті, які 

були опубліковані у співавторстві з викладачами. 

 

4.8. Студентський науковий гурток 

 

З вересня 2017 року на кафедрі фізичної реабілітації та біокінезіології було 

розпочато роботу наукового гуртка “Гармонія здоров’я” для студентів 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. Керівник гуртка – 

Неведомська Євгенія Олексіївна, доцент кафедри фізичної реабілітації та 

біокінезіології. Метою роботи наукового гуртка є просвітницька та науково-

дослідна діяльність студентської молоді питань здоров’я кожної людини і 

людства в цілому. За 2017-2018 навчальний рік було проведено 7 засідань (табл. 

13). 

Таблиця 13 

Тематика засідань студентського наукового гуртка 

№ Тематика засідання Дата 

проведення 

Модератор 

засідання 

1 Експрес-оцінка власного здоров’я та 

біологічного віку 

21.09.2017  Неведомська Є.О. 

2 Характеристика харчового продукту за 

його етикеткою 

06.10.2017 Омері І.Д.,  

Неведомська Є.О. 

3 Статеві хвороби молоді: міфи і 

реальність 

10.11.2017 Тимчик О.В., 

Неведомська Є.О. 

4 Здоров’я починається з дитинства 05.12.2017 Неведомська Є.О., 

Кадун К. 

5 Навчальні моделі своїми руками 27.02.2018 Неведомська Є.О. 

6 Обговорення тем доповідей студентів 

на Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Здоров’я, фізичне 

виховання і спорт: перспективи та 

кращі практики» 

15.03.2018 Неведомська Є.О. 

7 Остеопороз: причини, небезпеки, 

профілактика 

06.04.2018 Пітенко С.Л., 

Неведомська Є.О. 

 

За результатами роботи наукового гуртка студентами групи ФТЕб-1-17-

4.0д було підготовлено 7 доповідей (табл. 14), які були представлені на секції 

“Фізична терапія, ерготерапія, біомеханіка та фізіологія спорту” Міжнародної 

науково-практичної конференції «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: 

перспективи та кращі практики» (15 травня 2018 р., м. Київ). 

Таблиця 14 

Доповіді студентів на міжнародній науково-практичній конференції 

№ Доповідач Тема доповіді Науковий 

керівник 

1 Яцевський Б. Kinesiotherapy is a non-surgical 

method of restoring the vertebral 

column 

Неведомська Є.О. 



2 Саюк А. Метод кінезіотейпування в 

реабілітації ліктьового  суглоба 

3 Руденко Д. Ігротерапія при реабілітації 

плечового суглоба 

4 Мельник В. Робототехніка в реабілітації при 

парезах верхньої кінцівки 

5 Поліщук В. Сучасні методи реабілітації при 

ураженнях  кульшового суглоба 

6 Дем’янчук К. Причини травмування колінного 

суглоба та його реабілітація 

7 Фортинський Т.,  

Щербій Е. 

Реабілітація спортсменів після 

травмування колінного суглоба 

Тимчик О.В., 

 

 
 

5. СПОРТИВНА ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА 

 

5.1. Спортивні досягнення студентів та викладачів Факультету 
 

Протягом 2017-2018 навчального року студенти та викладачі Факультету 

взяли участь у більше ніж 50 змаганнях різного рівня з 20 видів спорту. Основні 

спортивні здобутки студентів та викладачів Факультету представлені в таблиці 

15. 

 

Таблиця 15 
№ 

з/п 

П.І.П. Вид спорту Вид змагань Результат 

1.  Чоловіча збірна 

команда 

Університету з 

футболу 

Футбол Чемпіонат ФАСК з 

футболу вища ліга  

Кубок міста Києва з 

футболу серед команд 

ЗВО 

Європейські студентські 

ігри 

 

1 місце 

 

2 місце 

 

3 місце 

2.  Чоботар Олег 

 

Футбол Чемпіонат України  

(перша ліга)  ФК 

«Балкани»; 

липень 2018 –  

Чемпіонат області  

(м. Кропивницький), 

команда «Нова поліція» 

 

 

9 місце 

 

1 місце 

3.  Бежан Юлія Футбол Чемпіонат України з 

футболу серед дівчат 

2 місце 

4.  Жіноча збірна 

команда 

Університету з 

волейболу 

Волейбол  Чемпіонат м. Києва серед 

команд ЗВО 

4 місце 

5.  Помозов Василь Пауерліфтінг Чемпіонат Києва з 

пауєрліфтингу та окремих 

дисциплін (федерація 

UNPF) 

1 місце  



6.  Ремньов Олексій Пауерліфтинг Першість Черкаської 

області з пауерліфтингу, 

в/к 74 кг 

1 місце 

7.  Телегін Гнат Панкратіон Чемпіонат Світу з 

панкратіону 

2 місце  

8.  Цимболинець 

Ангеліна 

Фехтування Кубок України з 

фехтування  

 

Чемпіонат України з 

фехтування 

1 місце 

 

 

 

3 місце 

9.  Харькова Влада Фехтування Чемпіонат Світу серед 

військовослужбовців 

 

Чемпіонат України 

1 місце 

 

3 місце 

1 місце 

(командний залік) 

10.  Рапинець Аліна Фехтування Кубок України з 

фехтування 

1 місце 

11.  Куришко 

Христина 

Фехтування Кубок України з 

фехтування 

1 місце 

12.  Бадун Віталій Легка атлетика Командний чемпіонат 

України з кросу, м. Одеса 

 

Nova Poshta Kyiv Half 

Marathon -18, м. Київ; 

22.05.18 - Командний 

чемпіонат м. Києва, 

присвячений Дню Києва 

 

 

Командний чемпіонат 

України серед молоді, м. 

Кропивницький 

 

Чемпіонат України серед 

молоді, м. Бахмут 

 

«Intersport Run UA 2018», 

присвячених Дню 

фізичної культури і 

спорту 

2 місце на 

дистанції 8 км; 

 

 

1 місце в естафеті 

1Х10км+1Х11,097

км 

 

 

 

1 місце – біг 

3000м; 

2 місце – біг 

1500м  

3 місце – біг 

3000м з 

перешкодами 

 

2 місце – біг 

3000м з 

перешкодами 

на дистанції 

Students - 5 km. - 3 

місце  

на дистанції 10 

км.  

у віковій категорії  

18-22 років  

 - 1 місце. 

13.  Гацко Олена 

Володимирівна 

Легка атлетика Чемпіонат України з 

легкої атлетики серед 

ветеранів 

1 місце на 

дистанції 10км 

14.  Капленко Богдан Легка атлетика Першість Чернігівської 

області зі стрибків у 

висоту 

1 місце 



15.  Наумчик Альона Легка атлетика Відкритий кубок 

Олімпійського коледжу 

ім. Івана Піддубного, 

штовхання ядра та 

метання спису 

 

Відкритий кубок 

Чернігівської обл. з легкої 

атлетики, ядро 

 

Першість м. Києва 

 

 

Чемпіонат м. Києва серед 

юніорів 

 

Чемпіонат Чернігівської 

обл. 

1 місце 

 

 

 

 

 

1 місце 

 

 

3 місце,  

2 місце 

 

 

1 місце 

 

 

1 місце 

 

16.  Соляник Тетяна 

Владиславівна 

Легка атлетика VI пробіг «Академічний 

крос» 

 

Осінній кубок СК 

«Науковець 

 

Чемпіонаті України серед 

ветеранів з бігу на 10 км 

 

Командний чемпіонат  

м. Києва з легкої атлетики 

 

«Пробіг під каштанами» 

 

Student’s Open Run Cup 

1 місце 

 

 

1 місце 

 

 

2 місце 

 

 

 

2 місце 

 

2 місце 

 

1 місце 

17.  Шостак Олексій Легка атлетика Student’s Open Run Cup 3 місце 

18.  Шишко 

Владислав  

Греко-римська 

боротьба 

Чемпіонат України 

 

Чемпіонат України 

 

Всесвітня гімназіада 

1 місце 

 

3 місце 

 

2 місце 

19.  Махуд Хайсам Греко-римської 

боротьба 

Кубок України серед 

дорослих з греко-римської 

боротьби 

3 місце 

20.  Козирацька 

Вероніка 

Армреслінг Кубок Київської області  2 перших місця 

21.  Щербина Павло Веслування на 

байдарках 

Чемпіонат України 3 місце 

22.  Бондаренко 

Анастасія 

Веслування 

академічне 

Чемпіонат м. Києва з 

академічного веслування 

2 місце 

23.  Носуля Максим Тхеквондо Чемпіонат України серед 

дорослих 

  

Кубок України з 

тхеквондо 

1 місце 

 

 

3 місце 

 



 

Командний кубок України 

з тхеквондо 

 

1 місце 

24.  Процун Іванна Дзюдо Чемпіонат України з 

самбо 

3 місце 

25.  Ярослав 

Євушенко 

Карате Першість міста Києва з 

карате 

1 місце 

2 місце 

26.  Тимошенко Аліна Художня 

гімнастика 

Відкритий чемпіонат 

України серед школярів з 

гімнастики художньої за 

програмою МС 

 

Відкритий чемпіонаті 

Чернігівської області з 

художньої гімнастики 

серед учнів ДЮСШ за 

програмою МС   

 

Відкритий чемпіонат 

Чернігівської області з 

художньої гімнастики  в 

групових вправах за 

програмою МС 

1 місце 

 

 

 

 

2 місце 

 

 

 

 

1 місце 

27.  Донцов 

Володимир                                                                                               

Плавання Чемпіонат України з 

плавання 

1 місце 50м 

батерфляй, 

1 місце 100м 

батерфляй, 

1 місце 50м брас,  

1 місце 100м брас, 

3 місце 50м 

вільний стиль, 

4 місце 200м 

комплекс  

28.  Тупиця Юрій 

Іванович 

Плавання VII Всеукраїнські ігри 

ветеранів спорту з 

плавання 

1 місце 

29.  Cущенко Віталій Підводне 

плавання 

Першість світу з 

підводного плавання 

 

Фінал Кубку світу з 

підводного плавання 

 

Етап Кубку світу з 

підводного плавання 

2, 3 місце   

 

 

1, 2 місце 

 

 

3 місце 

30.  Кірюхін Богдана Вітрильний 

спорт 

Чемпіонат України 1 місце 

31.  Шевченко Сергій Бокс Кубок міста Києва  

Першість м. Суми 

1 місце 

2 місце 

32.  Баб’юк 

Олександра 

Стрільба 

кульова 

стрілецькі змагання 

«Снайпер столиці» 

1 місце 

33.  Гармаш Надія Настільний 

теніс 

ХІV літня Універсіада 

м. Києва 

2 місце 

 
 



 
Рис. 6 Кількість нагород, здобутих студентами та викладачами 

Факультету, на спортивних змаганнях різного рівня за 2017-2018 

навчальний рік. 
 

Загалом в 2017-2018 навчальному році студентами та викладачами 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту було здобуто 27 нагород на 

спортивних змаганнях міського та регіонального рівнів, 27 нагород на змаганнях 

Всеукраїнського рівня та 9 нагород на змаганнях міжнародного рівня, серед яких 

Європейські студентські ігри, Всесвітня гімназіада, етапи кубку світу та 

чемпіонати світу. Також 1 викладач Факультету успішно склала іспит і отримала 

3 дан з айкідо.  

За результатами ІІІ спартакіади серед закладів вищої освіти м. Києва 

Університет Грінченка в загальному заліку посів 6 місце з 26 київських ЗВО, що 

брали участь у змаганнях, а в категорії “Університети, що мають в своїй 

структурі профільний факультет/інститут”, посів 1 місце, обійшовши 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. 

Враховуючи збільшення кількості спортивних команд Університету, які 

беруть участь в змаганнях серед закладів вищої освіти міста Києва, а також вже 

традиційне представництво нашого Університету в фінальній частині розіграшу 

чемпіонату та кубку м. Києва серед студентських команд з футболу, існує 

необхідність створення групи підтримки, а також фан-клубу, які б забезпечили 

не тільки вболівальницьку підтримку під час фінальних етапів змагань, а й 

сприяли б покращенню іміджу та впізнаваності Університету Грінченка.  
 

 

 

5.2. Волонтерська діяльність Факультету 
 

Волонтерська діяльність є важливою складовою роботи Факультету, яка 

дозволяє налагодити зв’язки з багатьма спортивними та громадськими 

організаціями м. Києва і України, а також позитивно впливає на імідж нашого 

Університету.  
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За звітній період студенти Факультету, в якості волонтерів, взяли участь в 

12 спортивних заходах різного рівня, серед яких: проводи збірної команди 

України на Ігри ХХIII зимової Олімпіади, Всеукраїнська урочиста церемонія 

«Герої спортивного року-2017», міжнародний марафон «WIZZ AIR KYIV 

CITY marathon», матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу між збірними 

України та Хорватії, Спартакіада серед школярів ЗНЗ Оболонського району 

м. Києва, «Пробіг під каштанами» та «Олімпійський урок 2018». Участь в 

організації кожного з зазначених заходів у середньому брали 30 студентів 

Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту. Найбільша кількість 

студентів нашого Факультету в минулому навчальному році була задіяна в 

заходах Національного олімпійського комітету України та заходах Оболонської 

районної державної адміністрації м. Києва.  

Порівняно з минулим роком кількість волонтерських заходів зменшилась 

з 19 до 12. Це пов’язано з тим, що під час розгляду запитів на участь наших 

студентів в якості волонтерів, розглядалися тільки ті заходи, які цікаві 

студентам, дозволяють отримати необхідні організаторські навички та 

позитивно впливають на імідж Університету.  

 

5.3. Поселення студентів в гуртожитки 

 

Завдяки тому, що в Університеті з’явився власний гуртожиток уже третій 

рік поспіль Факультет на 100% задовольняє запити студентів на поселення.  

 

 Таблиця 16 

Забезпечення студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і 

спорту місцями в гуртожитку 

Гуртожиток В.Гавела 

(Лепсе), 46 

Старосільська, 2 

 

Руданського, 2 Всього 

студентів по 

гуртожитках 

Кількість 

студентів у 

2018-2019 

14 116 - 130 

Кількість 

студентів у 

2017-2018 

3 104 5 112 

Кількість 

студентів у 

2016-2017 

3 101 - 104 

 

 

 

 

 

 



СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

 

Реалізація нової освітньої стратегії: 

- успішна акредитація бакалаврської та магістерської освітніх програм з 

фізичного виховання; 

- перегляд та оновлення змісту магістерської програми “Фізичне 

виховання”; 

- покращення показників набору на спеціальності, які забезпечує Факультет; 

- підвищення показників якості навчання студентів Факультету; 

- налагодження довготривалої системної співпраці з базами практики. 

Посилення якісного складу Факультету: 

- продовження роботи над посиленням якісного складу кафедр, за рахунок 

залучення профільних кандидатів та докторів наук;  

- отримання вчених звань співробітниками Факультету; 

- створення передумов для відкриття аспірантури зі спеціальності 017 

Фізична культура і спорт. 

Наукова та міжнародна діяльність: 

- підвищення кількості наукових публікацій у виданнях, що індексуються в 

наукометричних базах Scopus та Web of Science; 

- продовження роботи з налагодження міжнародної співпраці з профільними 

закордонними університетами; 

- участь викладачів Факультету в програмах академічної мобільності. 

Студентський спорт та соціально-гуманітарна робота: 

- підтримка існуючих спортивних команд Університету, забезпечення 

представництва Університету в змаганнях XIV літньої універсіади 

України, а також змаганнях міського, Всеукраїнського та міжнародного 

рівнів; 

- підвищення рівня загального розвитку та загальної культури студентів. 

 


