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1. МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ 

ФАКУЛЬТЕТУ 

Таблиця 1 

Аналіз виконання пріоритетних завдань на 2020 рік 
№ Завдання Показник 

виконання 

Індикатор виконання 

1. Покращення показників вступу на освітні 

програми першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт 

виконано +30 осіб вступили на 

бакалаврські програми 

спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт 

2. Започаткування нової освітньої програми в 

межах спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт 

 не 

виконано 

перенесено на 2021 рік 

3. Посилення якісного складу кафедр за рахунок 

залучення профільних кандидатів та докторів 

наук 

виконано +1 співробітник з науковим 

ступенем кандидата наук 

1 співробітник отримав 

вчене звання доцента 

4. Перспективна робота з кадровим резервом, 

мотивація кращих випускників магістерських 

програм до навчання в аспірантурі та 

викладання в Університеті 

виконано 1 співробітник вступив до 

денної аспірантури; 

1 співробітника 

прикріплено до кафедри 

для навчання поза 

аспірантурою  

5. Активне долучення здобувачів освіти до 

процесів забезпечення якості вищої освіти на 

Факультеті 

виконано участь студентів 

Факультету в акредитаціях 

освітніх програм; 

участь студентів 

Факультету в оновленні та 

розробці освітніх програм 

6. Продовження роботи над сертифікацією ЕНК. 

Забезпечення навчальних дисциплін для 

студентів заочної форми навчання 

сертифікованими ЕНК 

виконано 

 

 

18 ЕНК сертифіковано 

7. Розширення мережі баз практик з метою 

ефективної реалізації нової освітньої стратегії 

для студентів 4 курсів 

виконано +12 угод про проходження 

практики 

8. Входження наукового видання «Sport Science 

and Human Health / Спортивна наука та 

здоров’я людини» до переліку журналів 

категорії «Б» 

виконано з липня 2020 року журнал 

включено до переліку 

видань категорії «Б» 

9. Підтримка високого рівня публікаційної 

активності викладачів у наукометричних базах 

в Scopus та Web of Science 

виконано публікаційна активність на 

рівні 2019 року 

10. Участь викладачів та студентів Факультету в 

програмах академічної мобільності 

не 

виконано 

перенесено на 2021 рік у 

зв’язку з пандемією 



11. Підготовка заявок на отримання грантів від 

Вишеградського фонду, Erasmus+, Horizon 

2020 та ін. 

виконано подано 2 заявки на участь в 

міжнародних проєктах та 1 

заявка на індивідуальний 

грант 

12. Забезпечення представництва Університету на 

спортивних змаганнях міського, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів 

виконано участь у змаганнях 

міського, регіонального та 

міжнародного рівнів 

 

З таблиці 1 видно, що за звітний період було виконано 10 з 12 завдань, 

що були окреслені як пріоритетні на минулорічних зборах трудового 

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

завдання, а саме відкриття нової освітньої програми за спеціальністю 017 

Фізична культура і спорт та участь у програмах міжнародної академічної 

мобільності були перенесені на 2021 рік.    

Детальний аналіз виконання кожного з зазначених завдань, що стояли 

перед Факультетом в минулому році, окреслені в подальших розділах звіту. 
 

2.  МІСЦЕ ФАКУЛЬТЕТУ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І 

СПОРТУ В СИСТЕМІ СТОЛИЧНОЇ ОСВІТИ. 

 

2.1. Вступна кампанія 2020 в умовах пандемії 

 

Вступна кампанія 2020 року відбувалась в умовах карантинних 

обмежень, спричинених пандемією коронавірусної хвороби Covid-19. З метою 

зниження ризику захворювання абітурієнтів та співробітників Університету на 

Covid-19 під час проведення творчого конкурсу для вступників на освітні 

програми спеціальності 017 Фізична культура і спорт та під час прийому 

документів на навчання на Факультеті було вжито ряд заходів, серед яких:  

- здійснювався обов’язковий температурний скринінг учасників вступної 

кампанії; 

- були розроблені маршрути пересування корпусом задля зменшення 

скупчення людей в одному приміщенні; 

- у місцях очікування була зроблена розмітка на підлозі для забезпечення 

дотримання безпечної дистанції; 

- були передбачені місця для дезінфекції рук, контейнери для 

використаних масок та рукавичок; 

- кожні 2 години проводилася дезінфекція приміщень, в яких проходив 

творчий конкурс (зали, роздягальні). 

Окрім зазначеного, була передбачена більша, ніж у 2019 році, кількість 

сесій творчого конкурсу та можливість реєстрації абітурієнтів на конкретний 

час для проходження вступного випробування. Співробітники університету, 

які брали участь в роботі вступної кампанії на Факультеті здоров’я, фізичного 

виховання і спорту, були забезпечені засобами індивідуального захисту 

(медичні маски, гумові рукавички, захисні екрани).  



Зазначені заходи дозволили провести вступну кампанію на Факультеті з 

дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог та знизити ризик захворювання 

на COVID-19 серед абітурієнтів і співробітників.  

Під час вступної кампанії 2020 року на бакалаврські програми 

Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту було подано 621 заяву. З 

них: 

- на освітню програму «Фізичне виховання»  108; 

- на освітню програму «Тренерська діяльність з обраного виду спорту»  161; 

- на освітню програму «Фітнес та рекреація»  126; 

- на освітню програму «Фізична терапія, ерготерапія»  226; 

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

було подано 63 заяви. На вступ до аспірантури за спеціальністю 017 Фізична 

культура і спорт було подано 3 заяви. 

Порівнюючи кількість заяв на вступ на освітні програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти з показниками минулого року, варто 

зазначити, що загальна кількість заяв на вступ збільшилась з 538 у 2019 році 

до 621 у 2020 році.  

 Узагальнені показники вступу на освітні програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти представлені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Узагальнені показники вступу на освітні програми Факультету за період 

2016-2020 рр. 

 

З таблиці видно, що у 2020 році на навчання за освітніми програмами 

першого (бакалаврського) рівня вступило на 10 осіб більше, ніж у минулому 

році, а на освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 

вступило на 6 осіб менше.  При цьому загалом на бакалаврські і магістерські 

освітні програми Факультету вступило 175 осіб, що на 2,4% більше, ніж у 

минулому році. Аналізуючи показники вступу на освітні програми Факультету 

в період з 2016 по 2020 роки можна констатувати поступове збільшення 

кількості вступників, що у першу чергу пов’язано з відкриттям нових освітніх 

програм у 2017-2019 роках. 

Аналіз показників набору на освітні програми Факультету (табл. 3) 

показав, що кількість осіб, які вступили на навчання на перший курс у 2020 

році на базі документа про повну загальну середню освіту у порівнянні з 

минулим роком збільшився на 33,7%. На освітню програму «Фізичне 

виховання» вступило на 8 осіб більше, ніж у минулому році (28 вступників у 

Освітній рівень Результати вступної кампанії Відхилення 

2016 2017 2018 2019 2020 абсолютне, 

осіб 

відносне, 

% 

Бакалавр 116 123 152 122 132 +10 8,2 

Магістр 20 25 31 49 43 -6 -12,25 

Доктор філософії - - - 2 2 - - 

РАЗОМ 136 148 184 173 177 +4 2,4 



2020 році, 20 вступників у 2019 році), а виконання ліцензійного обсягу склало 

56%. З таблиці 3 видно, що за період з 2016 по 2020 роки спостерігається 

зменшення кількості вступників на зазначену освітню програму. Це пов’язано 

з тим, що за останні 5 років на Факультеті з’явились дві нові освітні програми 

в межах спеціальності 017 Фізична культура і спорт, що зумовило відтік 

абітурієнтів з освітньої програми «Фізичне виховання». На освітню програму 

«Тренерська діяльність з обраного виду спорту» вступило на 8 осіб більше ніж 

у 2019 році, а виконання ліцензійного обсягу склало 94%. Загалом можна 

констатувати, що зазначена освітня програма має стабільний контингент 

вступників. На освітній програмі «Фітнес та рекреація» у 2020 році вперше 

було повністю виконано ліцензійний обсяг на 100%. На зазначену освітню 

програму вступило 25 осіб, що на 11 осіб більше, ніж у 2019 році. На освітню 

програму «Фізична терапія, ерготерапія» у 2020 році вступило 25 осіб та 

другий рік поспіль виконано ліцензійний обсяг на 100%.  

Таблиця 3 

Порівняльні показники вступу на бакалаврські програми Факультету 
Освітня програма  набір  відхилення 

2016 2017 2018 2019 2020 
абсолютне, 

ос. 

відносне, 

% 

Фізичне виховання 

(д.ф.н.) 
65 40 42 20 28 +8 +28,6 

Фізичне виховання 

(з.ф.н.) 
2 2 11 5 8 +3 +37,5 

Тренерська 

діяльність з 

обраного виду 

спорту 

- 24 31 25 33 +8 +24 

Фітнес та рекреація - - 24 14 25 +11 +44 

Фізична терапія, 

ерготерапія (ФР) 
21 24 13 25 25 - - 

Разом 88 90 121 89 119 +30 +33,7 

 

Покращення показників набору на перший курс у 2020 році можуть бути 

пов’язані з декількома чинниками, серед яких: 

- проведення профорієнтаційної роботи у період до введення 

карантинних обмежень; 

- формування бази потенційних вступників; 

- підвищення впізнаваності Факультету серед абітурієнтів; 

- конкурентна вартість навчання за кошти фізичних/юридичних осіб у 

2020 році. 

Результати вступної кампанії 2020 року показали, що на Факультеті 

сформована цільова аудиторія вступників, орієнтованих саме на наші освітні 

програми (табл. 4). Аналіз пріоритетів, за якими абітурієнти вступили на 

освітні програми першого (бакалаврського) рівня, показав, що на  освітній 

програмі «Фізичне виховання» 71% зарахованих на навчання абітурієнтів 

обрали Університет Грінченка за першими трьома пріоритетами. На освітню 

програму «Тренерська діяльність з обраного виду спорту» 75% абітурієнтів 



вступили за першими трьома пріоритетами. На освітній програмі «Фітнес та 

рекреація» 84% абітурієнтів вступили за першими трьома пріоритетами, при 

цьому 68% абітурієнтів обрали цю освітню програму своїм першим 

пріоритетом. Аналогічна ситуація склалась на спеціальності 227 Фізична 

терапія, ерготерапія, де кількість абітурієнтів, зарахованих за першими трьома 

пріоритетами, складає 88%.  

Таблиця 4 

Кількість вступників на перший курс у 2020 році за пріоритетами  

ОП 
Пріоритети 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % б/п % Всього  

ФВ 9 32% 7 25% 4 14% 1 4% 3 11% 4 14% 28 

ТД 15 45% 8 24% 2 6% - 0% 1 3% 7 21% 33 

ФіР 17 68% 2 8% 2 8% - 0% - 0% 4 16% 25 

ФТЕ 15 60% 4 16% 3 12% 1 4% - 0% 2 8% 25 

 

 У таблиці 5 представлено аналіз показників вступу на 2 та 3 курси на 

освітні програми спеціальностей 017 Фізична культура і спорт та 227 Фізична 

терапія, ерготерапія. 

Таблиця 5  

Порівняльні показники вступу на 2, 3 курси 
Освітня програма К

у
р
с 

Набір  Відхилення 

2016 2017 2018 2019 2020 
абсолютне, 

осіб 

відносне, 

% 

Фізичне виховання 

(денна) 
ІІ  0 2 1 1 - - 

Фізичне виховання 

(заочна) 
ІІ 2 3 - 3 4 +1 +25 

Тренерська діяльність 

з обраного виду 

спорту (денна) 

ІІ - - - 3 2 -1 -33,3 

Фітнес і рекреація 

(денна) 
ІІ - - - 2 4 +2 +50 

Фізичне виховання 

(денна) (м/с) 
ІІІ 12 15 18 13 2 -11 -82 

Фізичне виховання 

(заочна) 
ІІІ 8 7 7 1 набір не здійснювався 

Фізична терапія, 

ерготерапія (денна) 
ІІ 2 3 - 10 набір не здійснювався 

Фізична терапія, 

ерготерапія (денна) 
ІІІ 4 5 5 набір не здійснюється 

Разом  28 33 32 33 13 -20 -60,6 

 

З таблиці 5 видно, що у 2020 році на навчання на 2 та 3 курс за всіма 

бакалаврськими освітніми програмами Факультету вступило на 20 осіб менше, 

ніж у 2019 році. Зниження показників набору на 2 та 3 курси пов’язане з 

відсутністю місць регіонального замовлення при вступі на базі диплома 

молодшого спеціаліста, а також з тим, що частина випускників фахового 

коледжу «Універсум», які зазвичай складають більшу частину набору на 



старші курси, вирішили не продовжувати навчання або продовжили навчання 

за кордоном. Крім того, у 2020 році не здійснювався набір на освітню програму 

«Фізичне виховання» (3 курс, заочна форма навчання) та освітню програму 

«Фізична терапія, ерготерапія» для студентів, що вступали на основі диплома 

молодшого спеціаліста на 2 та 3 курси. Загалом у 2020 році на навчання до 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту вступило 7 випускників 

фахового коледжу «Універсум». 

У таблиці 6 представлені порівняльні показники вступу на освітні 

програми другого (магістерського) рівня вищої освіти. У 2020 році на 

магістерські програми Факультету вступили 43 особи, що складає 86% від 

ліцензійного обсягу. Другий рік поспіль на освітній програмі «Фізичне 

виховання» ліцензійний обсяг було виконано на 100%. На навчання за цією 

освітньою програмою вступило 25 осіб, з яких 24 є випускниками 

бакалаврських програм Факультету. На освітню програму «Фізична терапія» 

було зараховано 18 здобувачів освіти, що на 6 осіб менше ніж минулого року. 

Зменшення показників набору на зазначену освітню програму може бути 

пов’язано із введенням індикативної вартості навчання для спеціальності 227 

Фізична терапія, ерготерапія та суттєвим підвищенням вартості навчання за 

кошти фізичних/юридичних осіб.  

Таблиця 6  

Порівняльні показники вступу на магістерські програми та до 

аспірантури Факультету 
Освітня програма  Набір  Відхилення 

2016 2017 2018 2019 2020 
абсолютне, 

ос. 

відносне, 

% 

Другий (магістерський) рівень 

Фізична терапія - - 13 24 18 -6 -25 

Фізичне виховання 20 25 18 25 25 - - 

Разом 20 25 31 49 43 -6 -12,25 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Фізична культура і 

спорт 
- - - 2 2 - - 

Разом - - - 2 2 - - 

 

Показники набору на освітньо-наукову програму «Фізична культура і 

спорт» залишились на рівні минулого року. У 2020 році на навчання до 

аспірантури вступили 2 особи, 1 співробітник був прикріплений до кафедри 

для навчання поза аспірантурою. Наразі у м. Києві підготовку на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична 

культура і спорт здійснюють лише два ЗВО, включаючи Університет 

Грінченка. 

Порівняння показників вступу з іншими ЗВО м. Києва, у тому числі 

профільними, наведено у таблиці 7.  

Таблиця 7 

Порівняльні показники вступу на 1 курс на спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт та 227 Фізична терапія, ерготерапія до ЗВО м. Києва 



 

Назва ЗВО 

Конкурс 2020 

Подано 

заяв/ 

пройшли 

творчий 

конкурс 

Зараховано 

 

Середній бал 

вступника 

(макс.; мін. 

бал) 

ЛО / % 

виконання 

Освітня програма «Фізичне виховання», «Фізична культура і спорт» 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 

108/82 28 150,6 

(176,05; 117,6) 

50/56% 

НПУ ім. М.П.Драгоманова 107/50 16 137,7 

(169,6; 106,4) 

20/80% 

НУФВСУ 90/76 13 153,7 

(187,85; 119,4) 

43/30,2% 

Таврійський національний 

університет  

41/18 15 212,33 

(296,5; 128,15) 

30/50% 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 

30/17 

 

12 

 

139,6  

(182,3; 121) 

20/60% 

 

Олімпійський коледж імені 

Івана Піддубного 

27/18 14 149,4 

(168,9; 132,6) 

20/70% 

Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури 

48/35 16 137,1 

(162,7; 111,8) 

50/32% 

Освітня програма «Фітнес та рекреація» 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 

126/95 25 150,9 

(184,3; 124,25) 

25/100% 

НУФВСУ 232/208 82 155 

(190,6; 116,9) 

125/65,6% 

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну 

28/21 10 143,3 

(167,3; 121,8) 

12/83,3% 

Освітня програма «Тренерська діяльність з обраного виду спорту» 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 

161/114 33 147,5 

(181,85; 119,5) 

35/94,3% 

НУФВСУ 537/490 330 156 

(200; 117,6) 

330/100% 

Освітня програма 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 

226 25 151,4 

(180,4; 122,4) 

25/100% 

НУФВСУ 315 84 156,4 

(196,6; 122,3) 

250/33,6% 

НМУ імені О.О. Богомольця 471 55 150,4 

(182; 118,7) 

99/55,6% 

Відкритий міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

(ФТЕ) 35 

(ФР) 61 

2 

21 

142,1 

(148,1; 116,8) 

142,5 

(176,7; 108,3) 

30/6,7% 

30/70% 

НПУ ім. М.П. Драгоманова 198 22 

 

148,1 

(192,2; 105,5) 

40/55% 

НТУ «КПІ імені Ігоря 

Сікорського» 

281 32 154,7 

(181,9; 127,45) 

50/64% 



МНТУ імені академіка Юрія 

Бугая 

197 42 136,9 

(181,9; 104,8) 

75/56% 

Таврійський національний 

університет  

113 10 158,2 

(519,9; 119,9) 

60/16,7% 

 

З таблиці 7 видно, що серед ЗВО міста Києва, які здійснюють підготовку 

здобувачів за освітніми програмами «Фізичне виховання», «Фізична культура 

і спорт» Університет Грінченка у 2020 році має найбільшу кількість 

вступників (28 осіб). При цьому варто також зазначити найбільшу явку на 

творчий конкурс у порівнянні з іншими ЗВО.  

Аналізуючи показники вступу на освітні програми «Тренерська 

діяльність з обраного виду спорту» та «Фітнес та рекреація», варто зазначити, 

що освітні послуги за даними освітніми програмами у м. Києві надають тільки 

Університет Грінченка, Національний університет фізичного виховання і 

спорту України та Київський національний університет технологій та дизайну 

(«Фітнес і рекреація» з 2020 року). Результати вступної кампанії показали, що 

середній бал вступника Університету Грінченка на освітні програми «Фізичне 

виховання», «Тренерська діяльність з обраного виду спорту» та «Фітнес та 

рекреація» залишився на рівні минулого року і складає у середньому 150 балів.  

Середній бал вступників, зарахованих до Університету Грінченка на 

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія у 2020 знаходиться на рівні з 

іншими ЗВО м. Києва і складає 151,4 балів.  

Порівняльні показники вступу до магістратури на спеціальності 017 

Фізична культура і спорт та 227 Фізична терапія, ерготерапія до ЗВО м. Києва  

представлені у таблиці 8. 

Таблиця 8 

Порівняльні показники вступу на 5 курс на спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт та 227 Фізична терапія, ерготерапія до ЗВО м. Києва 
 

Назва ЗВО 

Конкурс 2020 

Подано заяв Зараховано 

 

ЛО / % 

виконання 

Освітня програма «Фізичне виховання» 

Київський університет імені Бориса Грінченка 38 25 25/100% 

НПУ ім. М.П.Драгоманова 30 18 40/45% 

НУФВСУ 41 24 32/75% 

Таврійський національний університет  15 10 10/100% 

Освітня програма «Фізична терапія» 

Київський університет імені Бориса Грінченка 25 18 25/72% 

НУФВСУ (за спеціальністю 017) з.ф.н. 25 (52) 3 (12) 18/16,7% 

НУФВСУ (227 ФТЕ) 64 38 106/36% 

Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини "Україна 
29 26 50/52% 

НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» 30 10 35/28,6% 

НПУ ім. М.П. Драгоманова 24 7 20/35% 

Таврійський національний університет  4 1 8/12,5% 

 



З таблиці 8 видно, що серед ЗВО міста Києва, що надають освітні 

послуги на другому (магістерському) рівні за освітньою програмою «Фізичне 

виховання» Університет має найбільшу кількість вступників у 2020 році. 

Серед ЗВО, які пропонують своїм вступникам освітню програму «Фізична 

терапія» для другого (магістерського) рівня, Університет Грінченка за 

кількістю осіб, що вступили на навчання у 2020 році займає третю позицію (18 

осіб). 

Аналіз вступу на освітні програми, які пропонує Факультет, у порівнянні 

з іншими ЗВО міста Києва, дозволяє стверджувати, що вони є 

конкурентоспроможними та привабливими для випускників.  

Загалом у 2020 році до Факультету здоров’я, фізичного виховання і 

спорту вступили на навчання 175 осіб, з них 50 на бюджетну форму навчання 

і 125 на контрактну форму навчання. 

Таблиця 9 

Динаміка зростання контингенту здобувачів освіти 
Рік Бакалаври Магістри Аспіранти Разом 

2016 314 39 - 353 

2017 361 25 - 404 

2018 442 31 - 494 

2019 461 54 2 517 

2020 454 87 4 545 

 

З таблиці 9 видно, що за минулий навчальний рік контингент здобувачів 

освіти збільшився на 28 осіб.  

 

2.2. Організація освітнього процесу в умовах карантинних обмежень 

 

Починаючи з березня 2020 року, у зв’язку із введенням карантинних 

обмежень, пов’язаних з COVID-19, Університет перейшов на дистанційну 

форму навчання. Ураховуючи, що з 2014 року в Університеті активно 

розробляються та впроваджуються в освітній процес електронні навчальні 

курси, перехід на дистанційну форму організації освітнього процесу не 

викликав критичних труднощів. Разом з тим процес адаптації студентів та 

викладачів до нової форми роботи вимагав певного часу.  

Для ефективної організації освітнього процесу на Факультеті 

використовуються сучасні інтерактивні методи синхронної та асинхронної 

комунікації між учасниками освітнього процесу.  Для роботи в синхронному 

форматі зі студентами викладачі в основному використовують такі засоби 

онлайн-зв’язку, як ZOOM та Google Meet. Починаючи з вересня 2020 року, усі 

викладачі Факультету проводили переважну більшість своїх навчальних 

занять в синхронному режимі. Для асинхронної роботи зі студентами на 

факультеті активно використовуються ЕНК, створені на платформі Moodle. 

Крім того, для оперативної комунікації між учасниками освітнього процесу 

були створені групи у застосунку Viber. Для кожної навчальної дисципліни 

були розроблені електронні журнали обліку успішності навчання студентів, 



які розміщуються в електронних оболонках системи Moodle. Під час навчання 

в дистанційному режимі було організовано постійний моніторинг активності 

студентів для своєчасного реагування і з’ясування проблем, які виникали у 

студентів. Практична підготовка здобувачів освіти відбувалась здебільшого в 

традиційному – очному режимі. Разом з тим, частина баз практики 

відмовлялися приймати студентів під час посилення карантинних обмежень.   

Серед основних труднощів, що виникли у процесі дистанційного 

навчання, варто зазначити наступне: відсутність належного технічного 

оснащення для роботи у дистанційному режимі; відсутність швидкісного 

інтернету для участі в онлайн-заняттях; різний темп роботи студентів в 

асинхронному режимі, що призводило до несвоєчасного виконання 

навчальних завдань в ЕНК; підвищене навчальне навантаження викладачів та 

студентів у зв’язку з переходом на дистанційний формат навчання. З метою 

ефективної організації та проведення контрольних заходів на Факультеті було 

розроблено алгоритм проведення поточного, семестрового контролю та 

атестації здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного 

навчання. 

 

2.3. Оновлення освітніх програм 

 

Відповідно до наказу МОН України від 24.04.2019 р. № 567 «Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура 

і спорт для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» на Факультеті була 

проведена робота щодо оновлення освітньо-професійних програм «Фізичне 

виховання», «Тренерська діяльність з обраного виду спорту», «Фітнес та 

рекреація». Зміни до освітньо-професійних програми зумовлені необхідністю 

узгодження змісту освітньо-професійних програм та стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, а також чинниками, що виявилися в 

процесі реалізації освітніх програм (розробки робочих програм навчальних 

дисциплін, викладанні навчальних дисциплін та проведення практичної 

підготовки, отримання зворотного зв’язку від здобувачів освіти та 

роботодавців) упродовж 20172020 навчальних років.  

У результаті проходження акредитаційної експертизи освітньої 

програми «Фізична терапія» для студентів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерпія були отримані 

рекомендації від експертів Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти щодо покращення освітньої програми, які зумовили її перегляд і 

оновлення у 2020 році. Крім того, під час оновлення освітньої програми 

«Фізична терапія» бралися до уваги результати опитування випускників, а 

також пропозицій та зауважень роботодавців.  

 

 

 

 



2.4. Якість та успішність навчання 

Таблиця 10 

Порівняльні показники якості та успішності навчання за 20162017, 

20172018, 20182019 та 20192020 навчальні роки 
Курс Освітня програма 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 

у-сть я-сть у-сть я-сть у-сть я-сть у-сть я-сть 

I Фізичне 

виховання 

92,5% 46,6% 94,3% 68% 93,5% 61% 97,5% 67,5% 

Тренерська 

діяльність 

- - 96% 48,5% 96% 51% 97,5% 39% 

Фітнес і рекреація - - - - 90% 71% 88,5% 70% 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

97,3% 77% 96% 66% 86% 67% 96,4% 61% 

II Фізичне 

виховання 

87,5% 51% 95% 59,5% 95% 72% 93,5% 67,5% 

Тренерська 

діяльність 

- - - - 88% 45% 96,3% 50% 

Фітнес і рекреація - - - - - - 95% 60% 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

98,5% 73% 96% 66% 97% 78% 91% 79% 

III Фізичне 

виховання 

95% 66,5% 95,5% 58% 92,5% 59% 91% 50,5% 

Фізичне 

виховання (МС) 

96% 59% 89% 52,5% 98% 70% - - 

Тренерська 

діяльність 

- - - - - - 95,5% 55% 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

99,5% 57% 99% 77% 95% 69% 98,8% 80% 

IV Фізичне 

виховання 
97% 66,3% 99,6% 65,5% 92,5% 53% 93% 48,3% 

Фізичне 

виховання (МС) 
96% 61% 100% 68% 91% 55% 96,5% 63% 

Фізична 

реабілітація 

- - 100% 56% 97% 69% 95% 77,5% 

V Фізичне 

виховання 
91% 67% 99% 59% 94% 56% 96% 65,5% 

 Фізична терапія - - - - 95% 72% 92,5% 64,5% 

VI Фізичне 

виховання 
100% 80% 100% 87% 100% 60% 98,5% 82% 

 Фізична терапія     95% 72% 100% 82,5% 

 

Порівняльний аналіз показав, що середні показники якості та успішності 

навчання по Факультету залишилися на рівні минулого навчального року. 

Порівнюючи показники якості навчання студентів різних спеціальностей 

Факультету, варто відзначити, що для студентів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія характерна 

більш висока якість навчання, ніж для студентів спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт, різниця складає в середньому 17%. На другому 

(магістерському) рівні різниця в показниках якості навчання між освітніми 

програмами різних спеціальностей відсутня.  



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 6,5%. На 

другому курсі якість навчання студентів зменшилась на 4,5%. На третьому 

курсі серед студентів освітньої програми «Фізичне виховання» середній 

показник якості навчання зменшився в середньому на 8,5%. Показники якості 

навчання студентів 4 курсу освітньої програми «Фізичне виховання» 

зменшились на 4,7%. Тенденція до зниження якості навчання студентів 

зазначеної освітньої програми на старших курсах викликає занепокоєння та 

вимагає ретельної уваги до цього питання з боку випускової кафедри.  

 Традиційно низькі показники якості навчання спостерігаються на 

освітній програмі «Тренерська діяльність в обраному виді спорту». 

Здебільшого це пов’язано з тим, що на зазначену освітню програму вступають 

діючі спортсмени, які поєднують навчання за індивідуальним графіком зі 

спортивною кар’єрою.  Якість навчання студентів 1 курсу освітньої програми 

«Тренерська діяльність в обраному виді спорту» у порівнянні з минулим 

навчальним роком зменшилась на 12% і складає у середньому 39%. На 

другому курсі якість навчання студентів збільшилась на 5%. Показник якості 

навчання студентів 3 курсу зазначеної освітньої програми становить 55% і 

знаходиться у межах норми. 

Показник якості навчання студентів освітньої програми «Фітнес та 

рекреація» у порівнянні з минулим роком залишився майже без змін і 

становить 70%. Якість навчання студентів зазначеної освітньої програми на 2 

курсі складає 60%. 

Якість навчання студентів першого курсу освітньої програми «Фізична 

терапія, ерготерапія» у порівнянні з попереднім навчальним роком 

зменшилась на 7% становить 61%. На другому курсі якість навчання студентів 

збільшилась на 1%. Якість навчання студентів 3 курсу збільшилась на 11% і у 

середньому становить 80%. 

Аналіз показників якості навчання на другому (магістерському) рівні 

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

освітньої програми «Фізичне виховання» збільшилась на 9,5%. Якість 

навчання студентів 6 курсу збільшилась на 22% і становить у середньому 82%. 

Показник якості навчання студентів 5 курсу освітньої програми 

«Фізична терапія» зменшився на 7,5%. Якість навчання студентів на 6 курсі 

збільшилась на 10,5 і становить 82,5%. 

 

2.5. Розробка та затвердження робочих програм з навчальних 

дисциплін 

 

Порівняльний аналіз розробки та затвердження робочих програм 

навчальних дисциплін кафедрами Факультету представлено у таблиці 11. 

Таблиця 11 

Кількість робочих програм з навчальних дисциплін, розроблених 

кафедрами Факультету за 20192020, 20202021 навчальний рік 



Назва 

кафедри 

Кількість 

дисциплін 

закріплених за 

кафедрою 

Кількість 

затверджених 

РПНД 

Кількість 

дисциплін 

закріплених за 

кафедрою 

Кількість 

затверджених 

РПНД 

 2019  2020 

КФВПС 93 93 80 80 

КСФ 97 96 117 117 

КФРБ 103 100 86 86 

 

З таблиці 11 видно, що у 2020 році кафедри Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту змогли забезпечити підготовку 100% робочих 

програм з навчальних дисциплін (97% у 2019 році).  

 

2.6. Вплив упровадження  нової освітньої стратегії та визначених 

пріоритетів на якість освіти в Університеті. 

 

Результатом впровадження нової освітньої стратегії стало суттєве 

збільшення практичної підготовки студентів та активне залучення 

роботодавців до організації освітнього процесу. За звітний період, окрім 

практичних занять на базі Університету, проводились виїзні заняття з 

дисциплін спортивного та медичного спрямування в рамках існуючих угод 

про співпрацю з відповідними організаціями м. Києва.  

Уже третій рік поспіль навчальні заняття проводились на таких 

зовнішніх базах: Фітнес-центр «Фактура», Фітнес-центр «Smart Fitnes», ЗЗСО 

№265, Ліцей № 171 «Лідер», ЗСО №11, ЗЗСО №70, ЗЗСО №154, ЗЗСО №216, 

НВК 143, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, Кінно-спортивний комплекс «Магнат», ТРЦ «Dream Town», ТОВ 

«Футбольний клуб «Оболонь»», СДЮШ Олімпійського резерву з футболу 

«Зміна», ДЮСШ №18, СДЮШОР м. Києва з баскетболу, ДЮСШ «Старт», 

ДЮСШ Дерюгіних, санаторій-профілакторій «Хвиля», Київська міська 

клінічна лікарня №8, ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з 

органічними ураженнями нервової системи МОЗ України», Комунальне 

некомерційне підприємство «Центр спортивної медицини міста Києва», ДП 

«Медбуд» ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Київська міська федерація спортивного 

туризму. 

З метою реалізації нової освітньої стратегії Університету в частині 

забезпечення практичної підготовки здобувачів освіти на кафедрах були 

створені розширені робочі групи для вироблення моделі проведення практик 

для студентів 4 курсів. Модель практичної підготовки була розроблена окремо 

для кожної освітньої програми і передбачала чітку схему переміщення 

студентів між різними базами практик впродовж 4 року навчання. Зазначені 

моделі практичної підготовки були затверджені вченою радою Факультету і 

вступили в дію з першого семестру 2020-2021 навчального року. З метою 

проведення аналізу та внесення коректив до процесу практичної підготовки 

студентів 4 курсу, у тому числі пов’язаних з карантинними обмеженнями, на 



кафедрах заплановані розширені засідання робочих груп, які відбудуться по 

завершенні першого семестру 2020-2021 навчального року. 

З метою ефективної реалізації нової освітньої стратегії та забезпечення 

практичної підготовки студентів 4 курсу освітніх програм «Фізичне 

виховання», «Тренерська діяльність з обраного виду спорту», «Фітнес та 

рекреація» спеціальності 017 Фізична культура і спорт у 2020 році були 

підписані угоди про проведення практики студентів з Палацом дитячої та 

юнацької творчості Солом’янського району, ТОВ ФК «Оболонь»,  ДЮСШ 

Дерюгіних, ДЮСШ «Старт», СДЮСШ з футболу «Зміна» Оболонського 

району міста Києва,  НВК №143 Оболонського району міста Києва, Школою 

І-ІІІ ступенів №8 Оболонського району міста Києва, СЗШ І-ІІІ ступенів №11 

міста Києва, Київською гімназією №154, Школою ІІ-ІІІ ступенів №319 імені 

Валерія Лобановського міста Києва, Школою І-ІІІ ступенів №70 

Шевченківського району міста Києва, НВК «Оболонь» Оболонського району 

міста Києва. У рамках підготовки студентів за спеціальністю 227 Фізична 

терапія, ерготерапія продовжується активна співпраця з Комунальним 

некомерційним підприємством «Центр спортивної медицини міста Києва», ДЗ 

«Український медичний центр реабілітації дітей з органічними ураженнями 

нервової системи МОЗ України», ДП «Медбуд» ПрАТ «ХК «Київміськбуд». 

Враховуючи перехід на дистанційну форму навчання, одним з 

пріоритетних завдань 2020 року в контексті забезпечення якості освіти було 

розробка і впровадження в освітній процес ЕНК.  

У порівнянні з минулим роком кількість сертифікацій ЕНК на 

Факультеті зменшилась з 20 у 2019 році до 18 у 2020 році. Разом з тим, можна 

стверджувати, що якісно рівень підготовки ЕНК у порівнянні з минулим роком 

збільшився, адже для освітніх програм «Фізичне виховання» і «Тренерська 

діяльність з обраного виду спорту» були розроблені електронні навчальні 

курси, які забезпечують викладання дисциплін впродовж 3 років навчання 

(навчальні дисципліни, які викладаються з 1 по 3 курси).  

У період  з лютого по грудень 2020 р. було сертифіковано 13 ЕНК для 

денної форми навчання: 11 ЕНК  для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, 2 ЕНК   для другого (магістерського) рівня вищої освіти та 5 ЕНК для 

заочної форми навчання. Пролонговано сертифікацію на 2020 2021 н.р. для 9 

ЕНК, з них: 5 ЕНК – для денної форми навчання; 4 ЕНК – для заочної форми 

навчання. Узагальнені показники щодо кількості електронних навчальних 

курсів, розроблених викладачами кафедр Факультету представлено в таблиці 

12. 

Таблиця 12 

Забезпеченість освітніх програм електронними навчальними курсами  

кафедрами Факультету 
Назва 

кафедри 

Кількість 

розроблених 

ЕНК 

Кількість 

сертифікованих 

ЕНК 

Кількість 

розроблених ЕНК 

Кількість 

сертифікованих 

ЕНК 

2019 2020 

КФВПС 29 7 27 8 



КСФ 9 4 25 4 

КФРБ 25 9 30 6 

 

Рівень забезпеченості ЕНК для денної форми навчання складає 47% від 

загальної кількості навчальних дисциплін, а для заочної форми навчання –

50%. У порівнянні з 2019 р. дані показники в середньому збільшилися на 10% 

(табл.13). Незначна динаміка у порівнянні з попереднім роком пов’язана зі 

збільшенням загальної кількості навчальних дисциплін відповідно до 

введених в дію у 2020 р. оновлених навчальних планів. 

Таблиця 13 

Забезпеченість освітніх програм електронними навчальними курсами  

(за рівнями освіти) 
Назва ОП Загальна кількість 

дисциплін/ 

кількість 

розроблених ЕНК/ 

кількість 

сертифікованих 

ЕНК 

% 

сертифікованих 

ЕНК від 

загальної 

кількості 

дисциплін/ 

% розроблених 

ЕНК загальної 

кількості 

дисциплін/ 

загальний % 

забезпеченості 

ЕНК 

Загальна кількість 

дисциплін/ 

кількість 

розроблених ЕНК/ 

кількість 

сертифікованих 

ЕНК 

% сертифікованих 

ЕНК від загальної 

кількості 

дисциплін/ 

% розроблених 

ЕНК загальної 

кількості 

дисциплін/ 

загальний % 

забезпеченості 

ЕНК 

2019 2020 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

148/42/13 9/28/37 178/62/21 12/35/47 

Другий 

(магістерський) 

рівень  

29/9/2 7/31/38 25/9/3 12/36/48 

 

Також відповідно до «Концепції цифровізації Київського університету 

імені Бориса Грінченка на 2020-2022 рр.», введеної в дію Наказом від 

28.04.2020 №229, у період з червня по жовтень 2020 р. на Факультеті в 

повному обсязі реалізовано створення всіх освітніх програм в оновленій 

системі е-навчання. 

 

2.7. Участь співробітників і здобувачів освіти у процесах 

зовнішнього та внутрішнього забезпеченні якості вищої освіти 

 

За звітний період представники Факультету у якості експертів 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – 

Національне агентство) були задіяні в процедурі акредитації 5 освітніх 

програм спеціальності 017 Фізична культура і спорт та 2 освітніх програм зі 

спеціальності 091 Біологія. Одного співробітника було обрано до складу 

Галузевої експертної ради 01 Педагогіка Національного агентства. 

Співробітник Факультету взяли участь в програмі підготовки тренерів для 

експертів Національного агентства, що забезпечувалась британською 



Агенцією із забезпечення якості освіти за підтримки Британської ради в 

Україні.  

У 2020 році студенти Факультету були активно долучені до процесів 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. За звітний період 

представники здобувачів освіти брали участь в проєктуванні нової освітньої 

програми зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, обговоренні та затвердженні освітніх 

програм на засіданнях вченої ради Факультету, формуванні переліку та змісту 

вибіркових навчальних дисциплін, програм атестації та інших процесів, 

пов’язаних з освітнім процесом. 

З метою отримання зворотного зв’язку від здобувачів вищої освіти щодо 

якості освітніх послуг в Університеті щорічно проводиться опитування 

«Викладач очима студентів». Аналіз показників щорічного оцінювання 

показав, що у 2020 році середня оцінка викладачів Факультету студентами 

склала 4,65, мінімальна оцінка склала 3,4, а максимальна 4,94. При цьому 46% 

викладачів Факультету мають оцінку більше ніж 4,7 балів (на 18% більше, ніж 

у 2019 році), у 40% викладачів оцінка склала більше 4,5 балів (на 8% більше, 

ніж у 2019 році), 12% викладачів були оцінені студентами в діапазоні від 4,13 

до 4,49 балів (на 26% менше ніж у 2019 році) і тільки один викладач має оцінку 

нижчу, ніж 4,0. 

 

3. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ 

 

3.1. Якісний склад кафедр Факультету 

Таблиця 14 

Кадровий склад науково-педагогічних працівників Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту 
Науково-педагогічні працівники 2016 2017 2018 2019 2020 Динаміка 

Науково-педагогічні працівники 

/ за основним місцем роботи 

51/48 59/47 64/49 61/52 57/51 -4/-1 

Доктори наук / за основним 

місцем роботи 

2/1 3/2 9/5 8/7 6/6 -2/-1 

Кандидати наук / за основним 

місцем роботи 

15/14 24/21 24/18 20/18 19/17 -4/-1 

Професори / за основним місцем 

роботи 

0/1 1/1 2/2 4/4 4/4 0/0 

Доценти / за основним місцем 

роботи 

10/9 13/12 17/12 17/15 16/15 -1/0 

 

З таблиці 14 видно, що у порівнянні з 2019 роком загальна кількість 

науково-педагогічних співробітників зменшилась на 4 особи, а кількість 

співробітників, які працюють за основним місцем роботи, зменшилась на 1 

особу. Незначне скорочення штатного розпису Факультету пов’язане тим, що 

у 2020 році відбулось зменшення загальної кількості навчального 

навантаження у зв’язку з переходом на нові навчальні плани та об’єднанням 

декількох академічних груп на освітній програмі «Фізичне виховання» в одну. 



За звітний період на Факультеті почали працювати 3 нових штатних 

співробітники, серед яких: 1 зі ступенем кандидата наук, 1 зі спортивним 

званням майстра спорту України міжнародного класу, 1 зі спортивним 

званням майстра спорту України. Новопризначені співробітники Факультету 

пройшли адаптаційні тренінги ННЦ розвитку персоналу та лідерства. Крім 

того, з метою сприяння швидкій і ефективній адаптації нових викладачів до 

особливостей навчальної, наукової, організаційної та методичної роботи в 

Університеті, на кафедрах були призначені наставники для нових викладачів. 

У 2020 році доценту кафедри спорту та фітнесу Кожановій Ользі 

Сергіївні було присвоєне вчене звання доцента відповідної кафедри. 

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

найближчий рік контингент студентів буде продовжувати зростати, питання 

кадрового забезпечення освітніх програм Факультету не перестає бути 

актуальним. Зважаючи на те, що у 2021-2022 навчальному році відповідно до 

оновлених освітніх програм «Фізичне виховання», «Тренерська діяльність з 

обраного виду спорту», «Фітнес та рекреація» та «Фізична терапія, 

ерготерапія» студенти будуть проходити атестацію у вигляді захисту 

кваліфікаційних робіт, існує нагальна необхідність у пошуку та долученні до 

роботи на Факультеті  кандидатів та докторів наук для забезпечення наукового 

керівництва кваліфікаційними роботами. Актуальним залишається пошук 

фахівців-практиків зі сфер фітнесу та фізичної реабілітації для забезпечення 

викладання вузькоспеціалізованих дисциплін. 

На рисунку 1 представлено показники якісного складу кожної кафедри 

Факультету. 

 

 
Рис. 1. 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 6 кандидатів наук, на 

14
13

23

1

4

1

6 6
5

0

5

10

15

20

25

Кафедра фізичного виховання і 

педагогіки спорту

Кафедра фізичної реабілітації та 

біокінезіології

Кафедра спорту та фітнесу

Загальна к-сть НПП К-сть докторів наук К-сть кандидатів наук 



кафедрі фізичної реабілітації та біокінезіології – 4 доктора наук та 6 кандидатів 

наук, на кафедрі спорту та фітнесу – 1 доктор наук та 5 кандидатів наук. 

 

3.2. Методичні семінари  

 

З метою забезпечення організаційної підтримки освітнього процесу у 

дистанційному форматі для викладачів Факультету була проведена низка 

методичних семінарів, тематика яких представлена у таблиці 15. 

Таблиця 15 

Методичні семінари для співробітників 
Тема семінару Спікер Дата проведення 

Навчально-методичний семінар «Сучасні 

вимоги до змісту освітнього процесу» 

Сушко Р.О.,  

Комоцька О.С. 

09 січня 2020 р. 

04 лютого 2020 р. 

 

Навчальний семінар «Створення тестів в 

LMS Moodle» 

Пилипченко Н.М. 21 квітня 2020 р. 

Навчально-методичний семінар для 

студентів та викладачів «Робота з 

електронними базами наукової 

літератури як етап виконання курсових і 

магістерських робіт» 

Савченко В.М. 07 травня 2020 р. 

16 грудня 2020 р. 

 

Навчально-методичні семінари по роботі 

з ресурсами е-середовища університету 

із новопризначеними працівниками 

Пилипченко Н.М. 08,11 вересня 2020 р. 

Навчально-методичний семінар по 

роботі з оновленою системою LMS 

Moodle 

Пилипченко Н.М. 06 жовтня 2020 р. 

Навчально-методичний семінар з роботи 

з електронним журналом оцінок в 

системі LMS Moodle 

Комоцька О.С. 15 жовтня 2020 р. 

Навчально-методичний семінар з 

організації освітнього процесу в 

дистанційному форматі з дисципліни 

«Фізичне виховання» 

Комоцька О.С., 

Білецька В.В. 

02 листопада 2020 р. 

 

3.3. Підвищення кваліфікації  

 

У 2020 році 27 співробітників Факультету пройшли підвищення 

кваліфікації, з них 5 – стажувалися у закладах вищої освіти міста Києва, 25 – 

за модулями, які надає Університет Грінченка, та 2 викладача пройшли онлайн 

навчання та отримали сертифікати Coursera. Детальна інформація про місце та 

форми підвищення кваліфікації викладачів Факультету надана в таблиці 16.  

Таблиця 16 

Підвищення кваліфікації співробітників Факультету здоров’я, фізичного 

виховання та спорту у 2020 році 

№ ПІБ, науково-

педагогічного 

працівника 

Місце проходження стажування Термін  

стажування 
Зовнішнє Внутрішнє 



1. Головач І.І.   Інновації в освіті 

(Cхідно-європейський 

інститут психології) 

 листопад 2020 р. 

2. Ляшенко В.М. - Вступ до Data Science 

та машинного 

навчання (Сертифікат 

Coursera) 

- «Cloud storage service 

for the online studying 

on the example of the 

zoom platform»  

(Сертифікат Coursera) 

- «Online learning as a 

non-traditional form of 

the modern educational 

on the example of the 

moodle platform» 

(Сертифікат Coursera) 

- «Педагогічна 

майстерність у сфері 

фізичного виховання 

та спорту»  

- Молекулярна 

дієтологія: гени, їжа і 

здоров’я 

- Перші Київські 

державні курси 

іноземних мов 

«Англійська як 

іноземна»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Модуль: ІКТ, 

сертифікація ЕНК 

квітень-травень, 

2020 р. 

 

 

серпень-вересень 

2020 р. 

 

 

 

листопад 2020 р. 

 

 

 

 

 

жовтень 2020 р. 

 

 

 

квітень 2020 р. 

 

 

липень 2020 р. 

 

 

 

грудень, 2020 р. 

3.  Гацко О.В.  - Модуль: ІКТ, 

сертифікація ЕНК 

лютий, 2020 р. 

грудень, 2020 р. 

4. Латишев М.В.  - Модуль: ІКТ, 

сертифікація ЕНК 

травень 2020 р. 

5. Лопатенко Г.О.  - Модуль: ІКТ, 

сертифікація ЕНК 

грудень, 2020 р. 

6. Комоцька О.С.  - Модуль: ІКТ, 

сертифікація ЕНК 

грудень 2020 р. 

7. Коханська С.С.  - Модуль: ІКТ, 

сертифікація ЕНК 

грудень, 2020 р. 

8. Іскра У.В. 

 

 - Модуль: ІКТ, 

сертифікація ЕНК 

грудень, 2020 р. 

9. Пітенко С.Л.  - Модуль: ІКТ, 

сертифікація ЕНК 

квітень, 2020 р. 

 

10. Співак М.Л.  - Модуль: ІКТ, 

сертифікація ЕНК 

грудень, 2020 р. 

11. Гнутова Н.П.  - Модуль: ІКТ, 

сертифікація ЕНК 

лютий, 2020 р. 

березень, 2020 р. 

грудень, 2020 р. 

12. Ясько Л.В.  - Модуль: ІКТ, 

сертифікація ЕНК 

грудень, 2020 р. 



13. Білецька В.В.  - Дидактичний 

модуль 

- ІКТ модуль 

лютий 2020 р. 

14. Волощенко Ю.М.  

 

 - Дидактичний 

модуль 

- ІКТ модуль  

лютий 2020 р. 

березень 2020 р. 

15. Петрова Н.В.  - Дидактичний 

модуль 

- ІКТ модуль 

лютий 2020 р. 

березень 2020 р. 

16. Виноградов В.Є.  - Дослідницький 

модуль 

грудень 2020 р. 

17. Кожанова О.С.  - ІКТ модуль травень 2020 р. 

18. Іваненко Г.О.  - ІКТ модуль березень 2020 р. 

19. Бірючинська С.В.  - ІКТ модуль вересень 2020 р. 

20. Омельченко Т.Г.  - ІКТ модуль вересень 2020 р. 

21. Лахтадир О.В.  - ІКТ модуль грудень 2020 р. 

22. Гудим Г.П.  - ІКТ модуль грудень 2020 р. 

23. Лисенко О.М. Курси підвищення 

кваліфікації НУФВСУ. 

Курси з методики 

електронного навчання 

  листопад-грудень 

2020 р. 

24. Тимчик О.В. - Фаховий модуль 

(стажування). 

Національний 

педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, кафедра 

медико-біологічних та 

валеологічних основ 

охорони життя і 

здоров'я, Факультету 

педагогіки та 

психології. 

- ГМО: технологии 

создания и применения. 

Нариман Баттулин, 

Вениамин Фишман, 

Алексей Мензоров. 

Кафедра цитологии и 

генетики и кафедра 

молекулярной биологии 

ФЕН НГУ (Сертифікат 

Coursera)  

- Epidemics. Gabriel M. 

Leung, Dean of the Li Ka 

Shing Faculty of 

Medicine Joseph T. Wu, 

Associate Professor, Li 

Ka Shing Faculty of 

Medicine. (Сертифікат 

Coursera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

березень 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

червень 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

червень 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

червень 2020 р. 



- Вирусология 

(Introduction to 

Virology). Факультет 

естественных наук 

НГУ; ГНЦ вирусологии 

и биотехнологии 

"Вектор". (Сертифікат 

Coursera) 

 

- Дослідницький  

модуль 

- ІКТ модуль 

- VI Фестиваль 

освітнього 

лідерства 

 

грудень 2020 р. 

 

травень 2020 р.  

вересень 2020 р. 

 

 

25. Неведомська 

Є.О. 

Фаховий модуль 

(стажування) 

(Київський 

Національний 

університет імені 

Тараса Шевченка,  

 

 

 

 

 

 

- Дидактичний 

модуль 

- Лідерський 

модуль 

- ІКТ модуль 

- Дослідницький 

модуль 

березень 2020 р. 

 

 

 

 

 

лютий 2020 р. 

 

травень 2020 р. 

 

травень 2020 р. 

грудень 2020 р. 

26. Омері І.Д.  - ІКТ модуль березень 2020 р. 

27. Буряк О.Ю.    - Дидактичний 

модуль 

лютий 2020 р. 

  

4. НАУКОВА РОБОТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

4.1. Публікаційна активність 

 

За 2020 рік викладачами Факультету опубліковано одноосібно та у 

співавторстві 89 наукових праць, з них: 10 статей в Scopus та Web of 

Science,  32 – у фахових виданнях МОН України,  6 – що входять до інших 

наукомеричних баз, 28 – тез конференцій, 7 – монографій, 6 – посібників.           

З них 6 наукових публікацій були підготовлені та опубліковані у співавторстві 

зі студентами (табл. 17). 

Таблиця 17 

Порівняльні показники публікаційної активності співробітників 

Факультету  
Тип публікації Кількість публікацій 

2018 2019 2020 

Scopus/WoS 2 12 10 

Фахові МОН 23 15 32 

Наукометричні (окрім 

Scopus/WoS) 

29 30 6 

Матеріали  конференцій 28 17 28 

Студентські публікації 22 5 6 

Монографії 3 7 7 

Посібники 12 14 6 

 



Порівнюючи показники публікаційної активності з минулорічними, 

можна констатувати, що у 2020 році, не зважаючи на труднощі, спричинені 

пандемією COVID-19, вдалося зберегти високий рівень публікаційної 

активності у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та 

Web of Science. За звітний період співробітниками Факультету опубліковано 

10 статей у зазначених наукометричних базах. Варто зазначити, що підготовка 

статей рівня Scopus та Web of Science за спеціальностями 017 Фізична 

культура і спорт та 227 Фізична терапія, ерготерапія передбачає проведення 

експерименту та збір фактичного матеріалу для досліджень у безпосередньому 

контакті зі спортсменами або пацієнтами, що в умовах карантинних обмежень 

стає майже неможливим. У публікаціях за 2020 рік було використано 

фактичний матеріал, зібраний до запровадження карантинних обмежень, 

пов’язаних з COVID-19.  

Включення електронного наукового видання «Спортивна наука та 

здоров’я людини», яке видає Факультет, до переліку фахових видань МОН 

України (категорія Б) сприяло тому, що у порівнянні з 2019 роком майже 

вдвічі збільшився показник висвітлення результатів наукових досліджень у 

фахових журналах МОН України (з 15 публікацій у 2019 році до 32 – у 2020 

році). Натомість спостерігається зменшення кількості публікацій у виданнях, 

що індексуються в інших міжнародних наукометричних базах (6 статей – за 

2020 рік порівняно з 30 – за 2019 рік). Разом з тим необхідно зазначити, що 13 

публікацій, що представлені у таблиці 17 як фахові, були опубліковані в 

електронному виданні Факультету, яке включено до низки наукометричних 

баз даних (IndexCopernicus, CrossRef, BASE, WorldCat).  

Кількість виданих монографій (розділів у монографіях) співробітниками 

Факультету залишилася на рівні минулого року (7 монографій). У 2020 році 

співробітниками Факультету було підготовлено 28 публікацій, що були 

включені до збірників матеріалів конференцій (на 11 більше ніж у 2019 році). 

Кількість студентських публікацій залишилась майже на рівні минулого року 

(6 статей – за 2020 рік порівняно з 5 – за 2019 рік). 

 

4.2. Проведення наукових заходів 

 

Протягом 2020 року Факультет ініціював проведення 13 наукових 

заходів, зокрема 2 всеукраїнських конференцій, 4 наукових семінари, 1 

майстер-класу, 1 тренінгу для викладачів і студентів та 5 студентських 

наукових заходів. У зв’язку з карантинними обмеженнями усі заходи були 

проведені онлайн на платформі Zoom (табл. 18). 

Таблиця 18 

Кількість наукових заходів, організованих Факультетом здоров’я, 

фізичного виховання і спорту 
Тип наукового заходу Кількість заходів 

2018 2019 2020 

Міжнародні конференції 1 1 - 

Всеукраїнські конференції 1 1 2 



Факультетські конференції 1 1 - 

Наукові семінари, майстер-

класи, тренінги 

13 10 6 

Студентські конференції 3 2 5 

 

Порівнюючи показники з минулорічними, можна констатувати, що в 

2020 році у зв’язку із карантинними обмеженнями зменшилась кількість 

наукових семінарів та майстер-класів, що проводили кафедри Факультету. 

Детальна інформація про заходи, які відбулися на кафедрах Факультету, та 

кількість учасників представлена в таблиці 19. 

Таблиця 19 

Наукові заходи, проведені на Факультеті здоров’я, фізичного виховання 

та спорту в 2020 році 

№ Назва заходу 
Дата 

проведення 

Відповідальний 

організатор 

К-сть 

учасни

ків 

Міжнародні конференції 

1. 

Здоров’я, фізичне виховання і 

спорт: перспективи та кращі 

практики 

скасовано 

Ярмолюк О.В., 

кафедри 

факультету 

 

Всеукраїнські конференції 

2. 

VІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Фізичне 

виховання, спорт та здоров’я 

людини: досвід, проблеми, 

перспективи» (у циклі Анохінських 

читань) 

 

 

11.12.2020 р. 

Ярмолюк О.В., 

кафедри 

факультету 

100 

3. 

Всеукраїнська конференція з 

міжнародною участю «Баскетбол: 

історія, сучасність, перспективи» 

(спільний захід кафедри фізичного 

виховання і педагогіки спорту 

Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка та кафедри спортивних 

ігор Придніпровської державної 

академії фізичної культури і спорту) 

15.12.2020 р. 
Сушко Р.В.,  

КФВПС 
100 

Наукові та науково-практичні семінари 

4. 
Науковий семінар "Аксіологічний 

підхід у спорті вищих досягнень". 
27.01. 2020 Поляничко О.М. 27 

5.  

Науковий семінар для студентів 5-

го курсу «Робота з електронними 

базами наукової літератури:  

Національної бібліотеки України 

ім. В.І.Вернадського, Російської 

наукової електронної бібліотеки 

«eLibrary», WebofScience, PEDro, 

PubMed» 

15.05.2020 р. 

Савченко В.М., 

Неведомська Є.О., 

КФРБ 

20 



6. 

Вебінар «Академічна 

доброчесність в спортивній науці» 

13.11.2020 р. Ярмолюк О.В., 

кафедри 

факультету 

50 

7. 

Науковий семінар для студентів 3-

го курсу «Робота з електронними 

базами наукової літератури:  

Національної бібліотеки України 

ім. В.І.Вернадського, Російської 

наукової електронної бібліотеки 

«eLibrary», WebofScience, PEDro, 

PubMed» 

12.12.2020 р. 

Савченко В.М., 

Неведомська Є.О., 

КФРБ 

25 

Майстер-класи 

8. Майстер-клас з соматики 1.03.2020 р. 
Волощенко Ю.М. 

КСФ 
20 

Студентські конференції 

9. 

Студентська науково-практична 

конференція «Актуальні питання 

фізичного виховання і спорту» 

21.05.2020 р. 
Білецька В.В., 

КСФ 
24 

10. 

Студентська онлайн 

конференція «Класичні та новітні 

засоби фізичної терапії в 

реабілітації пацієнтів з хворобами 

внутрішніх органів» у рамках 

Фестивалю науки Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 

21.05.2020 р. Савченко В.М., 

Хорошуха М.Ф., 

Іващенко С.М., 

Тимчик О.В., 

Харченко Г.Д., 

Омері І.Д., 

Неведомська Є.О., 

КФРБ 

56 

11. 
«Актуальні питання фізичного 

виховання і спорту» 
21.05.2020 р. 

Ляшенко В.М., 

Сушко Р.О., 

Ясько Л.В., 

КФВПС 

50 

12. 
«Науково-педагогічні дослідження 

у фізичному вихованні та спорті» 
04.06.2020 р. 

Латишев М.В., 

Ясько Л.В.,  

всі кафедри 

30 

13. 

Студентська конференція 

магістрантів другого року навчання 

спеціальності «017 Фізична 

культура і спорт» 

5.10.2020 р. 

Латишев М.В., 

Ясько Л.В.,  

всі кафедри 

40 

Тренінги 

14. 

Тренінг для студентів «Фахівець з 

фізичної терапії очима 

першокурсників» 

22.09.2020 р. 
Неведомська Є.О., 

КФРБ 
28 

 

З метою розширення академічних зв’язків Факультету та надання 

можливості обміну науково-педагогічним досвідом між фахівцями різних 

закладів освіти було прийнято рішення про проведення у 2021 році трьох 

заходів – міжнародної, всеукраїнської та студентської конференцій з 

тематичними секціями під специфіку кожної кафедри за наступним графіком: 

міжнародна конференція – у травні 2021 р., студентська – у листопаді 2021 р. 

та всеукраїнська – у грудні 2021 р., а також двох вебінарів з академічної 



доброчесності для викладачів, молодих науковців та вчителів закладів 

загальної середньої освіти. 
Для висвітлення результатів наукових досліджень і встановлення 

перспективних академічних контактів співробітники Факультету взяли участь 

у 50 заходах, з них – у 30 міжнародних, 11 – всеукраїнських та  9 – наукових 

семінарах, майстер-класах (табл. 20). Зокрема, співробітники провели 4 

відкриті лекції для різних фахівців галузі фізичної культури і спорту. 

Таблиця 20 

Наукові заходи, в яких взяли участь співробітники Факультету здоров’я, 

фізичного виховання та спорту у 2020 році 

№ Назва заходу 
Дата 

проведення 

Місце 

проведення 
ПІБ співробітника 

Міжнародні  

1. Відкрита лекція на тему 

«International sports 

management and 

marketing»  для слухачів 

програми «Masters in 

International Sports and 

Event Management»  

05.12. 

2020 р. 

Міжнародна 

асоціація 

спортивних 

фахівців, 

онлайн 

Ярмолюк О.В. 

2. Відкрита лекція на тему 

«Sport Marketing: Impact 

of pandemic in the sport 

industry» для вчителів 

фізичного виховання в 

рамках програми IAPES 

12.12. 

2020 р. 
онлайн Ярмолюк О.В. 

3. ХХVІІ Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Проблеми та 

перспективи розвитку 

сучасної науки в країнах 

Європи та Азії»  

29.02. 

2020 р.  

 

м. Переяслав, 

Україна 

Ляшенко В. М., 

Розпутній О.П.  

4. 6th International scientific 

and practical conference 

«Dynamics of the 

development of world 

science» 

19-

21.02.2020  

Vancouver, 

Canada 

Ясько Л. В.,  

Cова В. М. 

5. ХХ Міжнародна науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «ПОЛІТ. 

Сучасні проблеми науки. 

Гуманітарні науки» 

1-3.04.  

2020 р.  

м.Київ, Україна Латишев М.В. 

Тимошенко А.А. 

6. XII Міжнародна 

конференція молодих 

вчених  

16.05. 

2020 р.  

 

м. Київ, Україна Сушко Р.О.,  

Гез М.Ю. 

7. 14th International Scientific 

Conference «Society. 

Integration. Education»  

22.05. 

2020 р.  

 

м. Ре́зекне, Латвія Латишев М.В. 



8. Міжнародна науково-

практична конференція 

викладачів, практичних 

працівників, молодих 

учених та студентів  

11-12.06. 

2020 р. 

м. Вінниця, 

Україна 

Ляшенко В. М., 

Павлюк І.С. 

9. 3rd international congress 

on Physical Education, 

Sport, Recreation and 

Dance.  

13-14.06. 

2020 р. 

 

м. Стамбул, 

Туреччина 

Ярмолюк О.В. 

10. International conference 

«Individualization of 

Learning: Theory and 

Practice»  

9.07. 

2020 р.  

 

Opole, Poland Ляшенко В. М. 

11. VII  International scientific 

and practical conference 

«Eurasian Scientific 

Congress»  

12-14.07. 

2020 р. 

 

м. Барселона, 

Іспанія 

Сушко Р.,  

Соболєв Є. 

12. (Online) Five Day Capacity 

Building Programme on 

“Approaches for Quality 

Research Paper Writing in 

High Impact Journals’ 

organized by Internal 

Quality Assurance Cell 

2-6.09. 

2020 р.  

 

м. Прадеш, Індія Ярмолюк О.В. 

13. SIGA Sport Integrity Week 7-11.09. 

2020 р.  

м. Лондон, 

Велика Британія 

Ярмолюк О.В. 

14. ХV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Вища освіта України у 

контексті інтеграції до 

європейського освітнього 

простору» 

26-28.11. 

2020 р. 

 

м. Київ, Україна Головач І.І., 

Латишев М.В. 

15. IV Міжнародна 

конференція «Сталий 

розвиток і спадщина у 

спорті: проблеми та 

перспективи» 

26-27.11. 

2020 р.  

 

м. Київ, Україна Сушко Р.В., 

Ярмолюк О.В. 

16. Online webinar 

“International sports 

management and marketing 

05.12. 

2020 р.  

Філіппіни Ярмолюк О.В. 

17. International webinar on 

Sport Marketing: Impact of 

pandemic in the sport 

industry 

12.12. 

2020 р.  

 

Бангкок, Тайланд Ярмолюк О.В. 

18. Ukraine’s new 

accreditation system: 

building on UK best 

practice. Advanced train 

the trainer programme 

7-8.12. 

2020 р.  

 

м. Київ, Україна Лопатенко Г.О. 

19. 
International conference 

«Individualization of 

09.07. 

2020 р. 

 
Opole,  Poland Омельченко Т.Г. 



Lefrning: Theory and 

Practice» 

20. XI Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні проблеми та 

перспективи розвитку 

фізичного  виховання, 

здоров’я і професійної 

підготовки майбутніх 

фахівців з фізичного 

виховання та спорту» 

19-20.03. 

2020 р.  

 
м. Київ,  Україна Хорошуха М.Ф. 

21. Międzynarodowa 

konferencja naukowa 

wyższa szkoła techniczna 

rola nauki i edukacji w 

zrównoważonym rozwoju 

w Katowicach,  

30–31.03. 

2020 р. 

 
Katowice, Poland Неведомська Є.О. 

22. International Scientific 

Internet – Conference 

«Оrganization and 

management in the services’ 

sphere” 

08.05.  

2020 р.  

Berdyansk – Kyiv 

– Opole – 

Slovyansk 

Неведомська Є.О. 

23. International Scientific and 

Methodological Seminar 

"Individualization of 

Learning: Theory and 

Practice".  

09.07. 

2020 р. 

 

Opole, Poland Неведомська Є.О. 

24. XIІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Адаптаційні можливості 

дітей та молоді» 

10.09.  

2020 р. 

 

м. Одеса,  

Україна 
Іващенко С.М. 

25. ХХІ міжнародний 

«Тиждень освіти 

дорослих» в Україні 

13.09. 

2020 р. 

 
м. Київ,  Україна Неведомська Є.О. 

26. XI Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Сучасний 

рух науки» 

8.10. 

2020 р. 

 

м. Дніпро,  

Україна 
Іващенко С.М. 

27. XIII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Адаптаційні можливості 

дітей та молоді» 

10-11.09. 

2020 р. 

 
м. Одеса,  Україна 

Хорошуха М.Ф. 

Іващенко С.М. 

Омері І.Д. 

Буряк О. Ю. 

28. ІV Міжнародна науково-

практична on-line 

конференція «Сучасні 

тенденції та перспективи 

розвитку фізичної 

підготовки та спорту 

Збройних Сил України, 

правоохоронних органів, 

19.11. 

2020 р. 

 
м. Київ,  Україна Іващенко С.М. 



рятувальних та інших 

спеціальних служб на 

шляху євроатлантичної 

інтеграції України» 

29. V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

розвитку фізичної 

культури спорту і 

туризму в сучасному 

суспільстві»  

27.11. 

2020 р. 

 

м. Івано-

Франківськ,  

Україна 

Іващенко С.М. 

30. ХХХІІ Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Проблеми та 

перспективи розвитку 

сучасної науки в країнах 

Європи та Азії» 

30.12. 

2020 р.  

 

м. Переяслав,  

Україна 
Іващенко С.М. 

Всеукраїнські    

31. Відкрита лекція за темою: 

«Медико-біологічне 

забезпечення підготовки 

висококваліфікованих 

спортсменів в умовах 

глобалізації»  

06.03. 

2020 р. 

Запорізький 

державний 

медичний 

університет, 

онлайн 

Сушко Р.О. 

32. Вебінар «Рухові якості та 

фізична підготовка в 

системі багаторічного 

вдосконалення 

спортсменів» 

04-05. 

2020 р. 
онлайн Латишев М.В. 

33. ХVI наукова конференція 

«Проблеми та 

перспективи розвитку 

спортивних ігор та 

одноборств у закладах 

вищої освіти» 

02.02. 

2020 р. 
м. Харків Латишев М.В. 

34. III Всеукраїнська 

електронна науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 

«Інноваційні та 

інформаційні технології у 

фізичній культурі, спорті, 

фізичній терапії та 

ерготерапії» 

08.04. 

2020 р. 
м. Київ 

Ясько Л.В.,  

Латишев М.В. 

35. Науково-освітня 

відеоконференція на тему 

«Основи підготовки 

спортсменів у ситуації, 

що склалася. Фізична 

підготовка та розвиток 

силових якостей» 

24.04. 

2020 р. 
м. Київ Сушко Р.В. 



36. ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Перспективи розвитку 

сучасної науки та освіти» 

15-16.06. 

2020 р. 
 м. Львів 

Сушко Р.,  

Полищук Д. 

37. IV Фестиваль освітнього 

лідерства "Clever"  КУБГ 
19.09. 

2020 р. 
м. Київ 

Іваненко Г.О.,  

Гудим Г.П. 

Лисенко О.М. 

38. III Всеукраїнська 

електронна науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 

«Інноваційні та 

інформаційні технології у 

фізичній культурі, спорті, 

фізичній терапії та 

ерготерапії» 

8.04. 

2020 р.  
м. Київ Лисенко О.М. 

39. III Всеукраїнська наукова 

електронна конференція 

«Актуальні проблеми 

психолого-педагогічного 

супроводу та розвитку 

суб’єктів спортивної 

діяльності» 

23.10. 

2020 р.  
м. Київ Лисенко О.М. 

40. ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція (з 

міжнародною участю) 

«Актуальні проблеми 

фізичної культури і 

спорту в сучасному 

суспільстві» 

29.10. 

2020 р.  

 
м.  Житомир Іващенко С.М. 

41. І Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція з 

міжнародною участю 

«Актуальні проблеми 

фізичної культури, спорту 

та фізичного виховання» 

2.12. 

2020 р.  
м. Полтава Іващенко С.М. 

Наукові семінари, майстер-класи 

42. Міжнародна фітнес-

конвенція Ufit.  

01-02.02. 

2020 р.  
м. Київ Бірючинська С.В. 

 

43. 

ProFit Convention.  
8-9.02. 

2020 р.  
м. Київ 

Білецька В.В., 

Кожанова О.С., 

Гаврилова Н.Г. 

44. Вебінар видавництва John 

Wiley&Sons "Он лайн 

ресурси видавництва 

Wiley в допомогу 

дослідникам 

19.03. 

2020 р. 
 Білецька В.В. 

45. NIKE DIGITAL 

CONVENTION 

17.10. 

2020 р. 
м. Київ Бірючинська С.В. 



46. Вебінар «Якість послуг 

фітнес – тренера» Sports 

Tech Innovation Center,  

04.12. 

2020 р.  
м. Київ Кожанова О.С. 

47. Вебінар «Дієтологічний, 

фармакологічний та 

психологічний супровід 

підготовки спортсменів»  

04.05.  

2020 р. 
м. Київ Лисенко О.М. 

48. Вебінар «Рухові якості та 

фізична підготовка в 

системі багаторічного 

вдосконалення 

спортсменів»  

04.06. 

 2020 р. 
м. Київ Лисенко О.М. 

49. Вебінар «Олімпійський 

спорт у гуманітарному 

розвитку людини»  

02.06. 

2020 р. 
м. Київ Лисенко О.М. 

50. International Webinar 

«INNOVA SPORT 

TECH», Sports Tech 

Innovation Center  

21.11.  

2020 р. 
м. Київ Лисенко О.М. 

 

4.3. Наукові теми кафедр Факультету 

 

Протягом 2020 року на Факультеті були проведені дослідження в рамках 

чотирьох наукових тем: дві з них було продовжено на кафедрі фізичної 

реабілітації та біокінезіології, одна спільна тема, до якої залучені викладачі 

кафедри спорту та фітнесу і кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту. 

Проміжні результати досліджень були затверджені вченою радою Факультету. 

Назви наукових тем та основні результати їх реалізації представлені в таблиці 

21. 

Таблиця 21 

Наукові теми Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту 
№ Назва наукової теми Назва 

кафедри 

Термін 

виконання 

теми 

Основні результати за 

рік 

1. Теоретико-практичні засади 

використання фітнес-

технологій у фізичному 

вихованні та спорті  

(Державний реєстраційний 

номер: 0118U001229) 

КФВПС 

КСФ  

 

 

2018 – 2023 

рр. 

 

Тестування на онлайн-

платформі  Online Test 

Pad   за наступними 

методиками: 

- Діагностика 

мотиваційної 

структури особистості 

(В.Мільман) – 2546 

осіб. 

- «Самооцінка 

психічних станів» (по 

Айзенку) – 912 осіб. 

- Діагностика реальної 

структури ціннісних 

орієнтацій особистості 



(С. С. Бубнова) – 1132 

осіб. 

2. Критерії оцінки 

функціонального стану та 

ефективності фізичної терапії 

осіб з хворобами і травмами 

опорно-рухової та нервової 

систем (на основі 

Міжнародної класифікації 

функціонування).  

(Державний реєстраційний 

номер: 0118U001228) 

КФРБ 2018 – 2022 

рр. 

 

Обстеження та оцінка 

стану здоров’я 50 осіб з 

хворобами нервової 

системи та опорно-

рухового апарату.  

Не виконано через 

введення карантинних 

обмежень. 

 

Проведено 

математично-

статистичну обробку 

зібраних даних згідно 

поставлених завдань. 

3. Комплексна оцінка стану, 

особливості взаємовідносин 

між різними складовими 

здоров’я та динаміка їх змін 

під час навчання студентів за 

різними спеціальностями у 

вищому навчальному закладі 

(кафедральне наукове 

дослідження з залученням 

студентів) 

КФРБ 2018  2022 

рр. 

Обстеження та оцінка 

стану здоров’я 50 

студентів 1, 4, 5 курсів.   

Не виконано через 

введення карантинних 

обмежень. 

 

Проведено 

математично-

статистичну обробку 

зібраних даних згідно 

поставлених завдань.  

4. Експрес-методи дослідження 

соматичного здоров'я юних 

спортсменів етапу початкової 

спортивної підготовки 

(індивідуальне наукове 

дослідження) 

КФРБ 20192023 

рр. 

Обстеження та оцінка 

стану здоров’я юних 

спортсменів.  

Не виконано через 

введення карантинних 

обмежень. 

 

 З таблиці 22 видно, що виконання досліджень в рамках наукових тем 

кафедр Факультету було частково призупинено у зв’язку із введенням 

карантинних обмежень, пов’язаних із COVID-19. Заплановані дослідження, 

що передбачають безпосередній контакт з піддослідними (спортсменами, 

пацієнтами) перенесені на час скасування дії карантинних обмежень. 

 

4.4. Наукові періодичні видання Факультету 

 

У 2020 році  електронне наукове видання Факультету «Sport Science and 

Human Health / Спортивна наука та здоров’я людини» було включено до 

переліку фахових видань МОН України (категорія Б), в яких можуть 

публікуватись результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 – фізичне виховання та 

спорт. Наукове електронне видання «Спортивна наука та здоров'я людини» 



має англомовну версію журналу «Sport Science and Human Health». Видання 

включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicus, CrossRef, 

BASE, Google Scholar, WorldCat, Бібліометрика української науки, Наукова 

періодика України. До складу редакційної колегії журналу входить 5 

представників закордонних закладів вищої освіти. За звітний період було 

видано два номери журналу. 

 

 

4.5. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених Факультету. 

Таблиця 22 

Статистичні показники діяльності Наукового товариства за 2020 рік 
Вид наукової роботи Кількість 

заходів 

Студентські конференції 4 

Участь студентів в міжнародних конференціях 1 

Участь студентів у Всеукраїнських конференціях 1 

Участь у Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах - 

Студентські наукові публікації 6 

 

У 2020 році науковим товариством Факультету було організовано та 

проведено вебінар  «Академічна доброчесність в спортивній науці», участь в 

якому взяли науково-педагогічні працівники та студенти Факультету 

загальною кількістю більше 50 осіб.  Студенти Факультету не брали участь у 

Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах у зв’язку з їх перенесенням на 2021 

рік. Порівняльні показники діяльності Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених представлені на рисунку 2. 

 
Рис. 2. Порівняльні показники діяльності Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

 

Членами Наукового товариства Факультету було підготовлено 6 статей, 

які були опубліковані у співавторстві з викладачами. У 2021 р. пріоритетом є 

підвищення публікаційної активності студентів (які виконують курсові та 

бакалаврські роботи). 
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4.6. 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 з питань здоров’я кожної людини і 

людства в цілому. У 2020 році було проведено 4 засідання (табл. 23). 

Таблиця 23 

Тематика засідань студентського наукового гуртка 

№ Тематика засідання Дата 

проведення 

Модератор 

засідання 
1 Тренінг для студентів "Фахівець з фізичної 

терапії очима першокурсників" 

21.09.2020  Неведомська Є.О. 

2 Алкоголь як тератогенний фактор в 

онтогенезі людини 

25.02.2020 Неведомська Є.О. 

3 Тренінг «Робота з електронними базами 

наукової літератури:  Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, 

Російської наукової електронної бібліотеки 

«eLibrary», Web of Science, PEDro, PubMed. 

(Є.О.  Неведомська) 

20.01.2020  Савченко В.М., 

Неведомська Є.О. 

4 Тренінг «Робота з електронними базами 

наукової літератури:  Національної 

бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, 

Російської наукової електронної бібліотеки 

«eLibrary», WebofScience, PEDro, PubMed» 

16.12.2020 Савченко В.М., 

Неведомська Є.О. 

 

5. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ В УМОВАХ 

ПАНДЕМІЇ 

 

У зв’язку із введенням карантинних обмежень, спричинених пандемією 

COVID-19, участь співробітників Факультету в міжнародних заходах була 

обмежена виключно онлайн форматом. Була скасована участь 2 співробітників 

у програмі академічної мобільності Erasmus+ KA107 в рамках співпраці з 

Університетом фізичного виховання імені Йозефа Пілсудського в Варшаві.  

У 2020 році було продовжено проведення спільних досліджень з 

фізичної підготовленості студентів та спортсменів України та Латвії з 

фахівцями Технологічної академії Резекне (Латвія). Налагоджено співпрацю з 

Міжнародною асоціацією спортивних фахівців рамках якої були проведені 

онлайн лекції для тренерів фізичного виховання Філіппін та Тайланду. 

У жовтні 2020 року між Київським університетом імені Бориса 

Грінченка та Університетом фізичного виховання в Будапешті підписано 

угоду про академічну мобільність за програмою Erasmus+ КА107 (на 2021-

2022 рр.). Детальна інформація щодо умов академічної мобільності з 

Університетом фізичного виховання в Будапешті представлено в таблиці 24. 



Таблиця 24 

Програма академічної мобільності з Університетом фізичного 

виховання в Будапешті (Erasmus+) 
Тип академічної мобільності Тривалість Кількість осіб 

Студентська академічна мобільність 1 семестр 2 

Викладацька академічна мобільність  10 днів 2 

Стажування для представників адміністрації  5 днів 1 

 

У співпраці з міжнародними партнерами Факультету у 2020 році були 

підготовлені 3 заявки на участь у міжнародних науково-дослідних проєктах, а 

також подана одна заявка на індивідуальний грант до Міжнародного 

олімпійського комітету.  

Інформація щодо міжнародних проєктів, а також грантових заявок, 

поданих Факультетом у 2020 році, подана у таблиці 25. 

Таблиця 25 

Грантові заявки та участь у міжнародних проєктах 
№ Зміст співпраці Організація-партнер (назва), 

країна  

Виконавці 

Заявки на участь у колективних міжнародних проєктах 

1. Підготовка заявки для участі 

в проекті Erasmus+ «Match 

fixing and fans» 

University of Nicosia Research 

Foundation (Cyprus) 

Лопатенко Г.О., 

Ярмолюк О.В. 

 

2. Досягнення домовленості про 

участь Факультету в проєкті 

Biochemical processes related to 

professional sports and athletes 

University of Physical 

Education (Hungary) 

Лопатенко Г.О., 

Ярмолюк О.В. 

3. Підготовка заявки для участі в 

міжнародному проекті «4-е 

Всесвітнє дослідження якості 

фізичного виховання: оцінка 

якості фізичного виховання та 

узгодженості політики і 

практики» 

ЮНЕСКО та Міжнародна 

федерація фізичного 

виховання (FIEP) 

 

Іващенко С.М. 

Заявки на участь в індивідуальних міжнародних проєктах (гранти) 

4. Подано індивідуальний грант 

 

Міжнародного олімпійського 

комітету (Швейцарія) 

Латишев М.В. 

 

Проведення досліджень у співпраці з міжнародними партнерами 

5.  Проводяться спільні 

дослідження фізичної 

підготовленості студентів та 

спортсменів України та Латвії.    

Aivars Kaupuzs (Rezekne 

Academy of Technologies, 

Ре́зекне, Латвія) 

 

Латишев М.В.    

 

Участь в програмах академічної мобільності та міжнародних проєктах 

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 

викладачами та студентами залишається актуальним і у 2021 році. 

 

6. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА ТА СПОРТ В УМОВАХ 

ПАНДЕМІЇ 

 

6.1. Спортивна діяльність співробітників та студентів в умовах 

пандемії 

 

Пандемія COVID-19 та карантинні обмеження, пов’язані з нею, суттєво 

вплинули на організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в 

Університеті. Перехід на дистанційне навчання змусив шукати нові форми 

проведення занять фізичного виховання для студентів 1 курсу та призупинив 

діяльність переважної частини спортивних секцій (4 з 6), які функціонували в 

Університеті впродовж останніх декількох років. З дев’яти спортивних 

команд, які функціонували в Університеті в минулому році, після вимушеної 

перерви в період з березня по червень 2020 року, продовжили свою діяльність 

тільки чоловіча та жіноча збірні команди Університету Грінченка з футболу, 

які представляють наш університет у змаганнях серед закладів вищої освіти  

м. Києва. У зв’язку з введенням карантинних обмежень після проведення 

змагань з 4 видів спорту були перенесені подальші змагання V Спартакіади 

серед закладів вищої освіти м. Києва 2019-2020 навчального року. Відповідно 

до проміжних результатів V спартакіади серед закладів вищої освіти м. Києва 

Університет Грінченка в категорії «Університети, що мають у своїй структурі 

профільний факультет/інститут» посідає 1 місце.  

Упродовж 2020 року студенти та викладачі Факультету взяли участь у 

більше ніж 70 змаганнях різного рівня, на яких здобули 51 нагороду міського 

та регіонального рівнів, 24 нагороди Всеукраїнського рівня та 7 нагород на 

змаганнях міжнародного рівня, серед яких етапи кубку світу та чемпіонат 

Європи. Порівняльні показники кількості нагород, які здобули студенти та 

викладачів Факультету у змаганнях різного рівня в період з 2018 р. по 2020 р. 

представлені у таблиці 26. 

Таблиця 26 

Спортивні результати студентів та викладачів Факультету (кількість 

призових місць) 
Рівень змагань Кількість призових місць 

2018 2019 2020 

Змагання міського\обласного рівня 27 31 51 

змагання всеукраїнського рівня 27 26 24 

змагання міжнародного рівня 9 9 7 

Разом 63 66 83 

 

Як видно з таблиці 26, загальна кількість нагород, які здобули студенти 

та співробітники Університету на змаганнях різного рівня, за звітний період на 

17 більше, ніж у минулому році. Аналізуючи показники успішності виступів 



студентів та викладачів у спортивних змаганнях різного рівня, варто звернути 

увагу на те, що у порівнянні з 2019 роком зменшилась кількість нагород 

міжнародного рівня і більш ніж на третину збільшилась кількість нагород, 

здобутих на змаганнях міського та регіонального рівнів. Такі показники 

пов’язані із введенням у березні 2020 року карантинних обмежень, 

спричинених пандемією COVID-19 у світі. Відсутність можливості виїзду за 

кордон та скасування багатьох міжнародних змагань в період з березня по 

червень 2020 року вплинули на те, що діючим спортсменам, які навчаються 

або працюють в університеті, довелось зосередити свою увагу на змаганнях 

регіонального або міського рівня.  

Детальна інформація щодо основних спортивних здобутків студентів та 

викладачів Університету за звітний період представлена у таблиці 27.  

Таблиця 27  

Основні спортивні здобутки студентів та викладачів Університету  
№ 

з/п 

П.І.П. Вид спорту Вид змагань Результат 

Студенти 

1.  Чоловіча збірна 

команда 

Університету з 

футболу 

Футбол ХХІ  Чемпіонат міста Києва з 

футболу серед студентських 

команд ЗВО сезону 2019-2020 рр. 

 

Чемпіонату України з футболу 

серед студентських команд ЗВО 

 

3 місце 

 

 

 

4 місце 

 

2.  Жіноча збірна 

команда 

Університету з 

футзалу 

Футзал V Чемпіонат міста Києва з 

футзалу серед жіночих 

студентських команд ЗВО 

2 місце 

3.  Збірна команда 

Університету з 

плавання 

Плавання XV літньої Універсіади міста 

Києва з плавання серед студентів 

закладів вищої освіти: 

Збірна команда Університету з 

плавання 

• Клімова Марія (ТДб-1-18-

4.0д) – ІІ місце на дистанції 50 м. 

брас (37.13); 

• Клімова Марія (ТДб-1-18-

4.0д) – ІІ місце на дистанції 50 м. 

на спині (33.39); 

• Клімова Олександра (ТДб-

1-18-4.0д) – ІІ місце на дистанції 

50 м. батерфляй (31.97); 

• Дударенко Богдан (Мб 1-

17-4,0 д) – ІІ місце на дистанції 50 

м на спині (28.31) 

 

 

 

 

 

2 місце 

 

 

2 місце 

 

 

2 місце 

 

 

2 місце 

4.  Бондар 

Владислав 

Тхеквондо  Чемпіонату Європи серед 

олiмпiйських вагових категорiй з 

тхеквондо (ВТФ) у ваговій 

категорії «понад 80 кг» 

3 місце 



5.  Бондаренко 

Анастасія 

Академічне 

веслування 

Відкритий чемпіонат міста Києва 

з веслування на ергометрах, 

загально-фізичної підготовки 

серед дорослих, молоді, юніорів та 

юнаків  

 

Змагання у відкритому чемпіонаті 

міста Києва з академічного 

веслування серед молоді, юнаків 

та дівчат присвячений пам’яті 

«Небесної сотні» Героя України 

В. Швеця (клас човнів 4- 

дистанція 2000 метрів)  

 

Особистий чемпіонат України з 

академічного веслування   

Клас 8+ човнів 8+   дистанція 2000 

метрів   

 

Відкритий чемпіонат міста Києва 

з веслування академічного  

Клас човнів 8+   дистанція 2000 

метрів   

 

Відкритий чемпіонат міста Києва 

з веслування академічного  

Клас човнів 4х  дистанція 2000 

метрів 

 

Відкритий чемпіонат міста Києва 

з веслування академічного  

Клас човнів 8+   дистанція 2000 

метрів   

 

Змагання у відкритому чемпіонаті 

міста Києва з академічного 

веслування серед молоді, юнаків 

та дівчат присвячений пам’яті 

«Небесної сотні» Героя України В. 

Швеця  Клас човнів 8+  дистанція 

2000 метрів 

2 місце 

 

 

 

 

 

1 місце 

 

 

 

 

 

 

 

3 місце  

 

 

 

 

2 місце  

 

 

 

 

3 місце  

 

 

 

 

2 місце  

 

 

 

 

3 місце 

6.  Бурмас Валерія Волейбол Обласні змагання Черкаської 

області 

18.11.2020 р. 

06.12.2020 р. 

 

 

2 місце 

3 місце 

7.  Вдовиченко 

Дар‘я  

Легка 

атлетика 

Командний чемпіонат міста Києва 

серед дорослих та юніорів  

Біг на 800м  

 

Чемпіонат України з легкої 

атлетики серед молоді міста 

Луцьк  

1 місце 

 

 

 

2 місце  

серед молоді 



Біг на 800м  

Виконала норматив Майстра 

спорту України 

 

Чемпіонат Асоціації Балканських 

легкоатлетичних федерацій з 

легкої атлетики серед дорослих.  

(м. Клуж-Напока, Румунія) 

Дистанція 800м  

 

Чемпіонат ФСТ «Динамо» 

України з легкої атлетики кросу за 

програмою комплексних змагань 

«Динаміада2020» серед збірних 

команд  

На дистанції 1000м   

3 місце 

серед 

дорослих 

 

3 місце  

 

 

 

 

 

2 місце  

8.  Вигівський 

Андрій  

Футбол Чемпіонат Житомирської області з 

футболу сезону 2020 у складі ФК 

"МАЛ" (м. Коростень) 

1 місце 

  

 

9.  Гаврилов 

Микита 

 

Воркаут World Workout Championship 

(м. Київ) 

2 місце 

10.  Гаврилов 

Микита 

Воркаут Відкритий чемпіонат міста 

Бориспіль з воркауту 

 

Фестиваль воркауту GO ROST 

FEST (м. Київ) 

1 місце 

 

 

1 місце 

підтягування 

2 місце 

віджимання 

11.  Гончаренко 

Андрій 

Веслування 

на  

байдарках та 

каное 

Чемпіонат України з веслування 

на байдарках та каное по 

марафону 

3 місце 

12.  Дацюк Дмитро  

 

Воркаут Відкритий чемпіонат міста 

Бориспіль з воркауту 

2 місце 

13.  Дзюба 

Анастасія 

Академічне 

веслування 

Чемпіонат України  1 місце на 

ергометрах 

14.  Карбаінов Іван  Тхеквондо Чемпіонат України з Тхеквондо 1 місце 

15.  Клітинська 

Лариса 

Тхеквондо  Чемпіонат Хмельницької області з 

тхеквондо ВТФ.  

3 місце 

 

16.  Костюк Дмитро Спортивний  

туризм  

Чемпіонат Житомирської області 

 

 

 

 

 

Чемпіонат Попільнянського 

району із техніки пішохідного 

туризму  

1 місце 

водний 

туризм, 

змішаний 

екіпаж  

 

1 місце 

 

 

17.  Марченко 

Андрій 

Карате 

кіокушинкай 

Чемпіонат України  2 командне 

місце  



18.  Меланченко 

Богдан 

Баскетбол Змагання з волейболу в Київській 

області  

1 місце 

19.  Михальова 

Марина 

Фехтування  Чемпіонат України серед юніорів 

з фехтування 

3 командне 

місце 

20.  Міськов 

Вячеслав 

Футбол Чемпіонат  з футболу серед 

студентських команд міста Києва 

1 місце 

командне  

21.  Мукоїд Юлія Фехтування  Чемпіонат міста Києва з 

фехтування на шпагах 

(командні/жінки) 

 

Чемпіонат України з фехтування 

пам’яті В. Мурашова 

(м. Миколаїв) 

серед юніорів 2001 р.н. та 

молодше / шпага жінки 

 

Кубок міста Києва (дорослі) 

3 місце 

 

 

 

1 місце 

 

 

 

 

 

3 місце 

командне 

22.  Данило 

Пасічник 

 

Загальна 

фізична 

підготовка 

 

Веслування 

на човнах 

Дракон 

Змагання ЗФП центральної  зони  

серед  юніорів  

 

 

Чемпіонат м. Києва з веслування 

на човнах Дракон в складі мікс 22 

(серед  дорослих) 

 

Першість ДЮСШ м. Києва   

- дистанція 200 м  

- дистанція 2000 м 

 

1 місце 

 

 

 

2 місце 

 

 

 

 

2 місце 

3 місце  

23.  Подвальна 

Дарина 

Карате KHARKIV OPEN 2020 

 

Чемпіонат міста Києва з карате 

 

XIХ BLACK SEA CUP 2020 

1 місце  

 

1 місце  

 

1 місце 

24.  Поповіченко 

Владислав 

Айкідо Чемпіонат України з Айкідо 1 місце 

 

25.  Прийма 

Владислав  

Дзюдо Чемпіонат м. Києва з дзюдо 1 місце 

 

26.  Прокопов 

Олексій 

Фехтування Чемпіонат України з  фехтування 

(м. Миколаїв) 

 

Відкритий Чемпіонат міста Києва 

з фехтування 

3 місце 

 

 

2 місце 

27.  Романець 

Дмитро 

Футбол Чемпіонат Обухівського району з 

футзалу 

1 місце 

командне 

місце 

28.  Саінчук Богдан Гандбол Чемпіонат України з гандболу 2 місце 

29.  Сірик Андрій Карате 

кіокушинкай  

Чемпіонат міста Києва 

 

Відкритий кубок Львову з карате 

3 місце 

 

1 місце 



Відкритий всеураїнський турнір з 

карате 

3 місце 

30.  Солонець 

Андрій 

хортинг Чемпіонат Київської області 1 місце 

31.  Тарасенко  

Давид  

 

кікбоксинг 

 

Чемпіонат Києва з кікбоксінгу 

ВАКО   

 

Чемпіонат України з кікбоксінгу 

ВАКО  

 

Міжнародний турнір «Roma open 

2020» (м. Рим, Італія)  

 

 

 

 

Чемпіонат Києва з кікбоксінгу 

ВАКО   

1 місце 

 

 

1 місце 

 

 

3 місце у 

категорії до 

63 кг, чорні 

пояси, 

юніори 

 

1 місце 

32.  Терещенко 

Михайло 

Футбол Чемпіонат міста Києва з футболу  1 командне 

місце 

33.  Цибенко Сергій Карате 

кіокушинкай  

Чемпіонат України 2  командне 

місце 

34.  Чухлеб Ілля Веслування 

на байдарках 

і каное 

Чемпіонат України серед юніорів 

(м. Дніпро) 

3 місце 

 

35.  Яриш Степан Футбол Чемпіонат міста Києва з футболу, 

U17 

 

Кубок міста Києва з футболу, U17 

1 командне 

місце 

 

1 командне 

місце 

Викладачі 

36.  Гацко Олена 

Володимирівна 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат міста Києва з 

легкоатлетичного кросу «Естафета 

поколінь  Дніпровська десятка» 

на дистанції 10 км 

2 місце 

 

37.  Швець Сергій 

Володимирович 

Футбол ХХІ  Чемпіонат міста Києва з 

футболу серед студентських 

команд ЗВО  сезону 2019-2020 рр. 

(тренер) 

3 місце 

 

38.  Ляшенко 

Валентина 

Миколаївна 

Волейбол Міський чемпіонат з пляжного 

волейболу серед чоловіків та 

жінок 16.09.2020 (м. Васильків) 

 

Відкритий турнір міста 

Василькова з волейболу серед 

жінок 

 

Чемпіонат міста Васильків з 

пляжного волейболу 

 

Чемпіонат з пляжного волейболу 

«Королева пляжу» 

1 місце 

 

 

 

2 місце 

 

 

 

1 місце 

 

 

1 місце 

 



 

Міський чемпіонат з пляжного 

волейболу серед чоловіків та 

жінок з нагоди Дня Незалежності 

України 

 

Sillamäe High Jump Gala 

(ESTONIA) - серез жінок - 

стрибки у висоту 

 

Змагання зі стрибків у висоту 

«Стрибки на майдані» 

(м. Васильків)  

 

1 місце 

 

 

 

 

1 місце 

 

 

 

1 місце 

 

 

39.  Тупиця Юрій 

Іванович 

Футбол VI Чемпіонат міста Києва з 

футзалу серед жіночих 

студентських команд закладів 

вищої освіти (сезон 2019/2020) 

(тренер) 

3 командне 

місце 

 

6.2. Заходи спортивного спрямування 

 

У зв’язку із введенням карантинних обмежень були скасовані такі 

традиційні для Університету Грінченка спортивно-масові заходи, як змагання 

з плавання «Золотий карась», змагання з плавання «Веселий дельфін», VI 

відкритий шаховий турнір Університету Грінченка спільно з Малою шаховою 

академією м. Києва.  

Починаючи з травня 2020 року університетські заходи спортивного 

спрямування проводились в онлайн форматі. У рамках інтерактивного 

фестивалю-конкурсу «Грінченківська весна» студенти та викладачі 

університету представляли свої конкурсні роботи у галузі спорту у вигляді 

відео-записів оздоровчих чи спортивних занять. З листопада 2020 року на 

YouTube-каналі Університету запущено проєкт «Фітнес по-Грінченківськи: 

займайся вдома», в якому студенти Факультету здоров’я, фізичного виховання 

і спорту представляють відео-тренування для занять в домашніх умовах. 

Інформація про заходи спортивного спрямування, що були проведені 

Факультетом у 2020 представлена у таблиці 28.  

Таблиця 28 

Заходи спортивного спрямування 
Назва заходу Зміст 

Інтерактивний фестиваль-

конкурс «Грінченківська 

весна» (номінація  спорт) 

Презентація творчих досягнень викладачів і студентів 

Університету в різних видах спорту в дистанційній 

формі (у записі, фото) 

Проєкт «Фітнес по-

Грінченківськи: займайся 

вдома» 

Відео-тренування для студентів та викладачів в 

домашніх умовах 

Зустріч з Фан-клубом ФК 

«Динамо» (Київ) 

(онлайн) 

Виконавчий директор Фан-клубу ФК «Динамо» 

Катерина Солярик познайомила студентів із 

структурою та системою роботи Фан-клубу 



 

 

 

6.3. 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.  

У зв’язку із введенням карантинних обмежень кількість волонтерських і 

благодійних проєктів, до яких були долучені студенти Факультету, у 2020 році 

суттєво скоротилась (з 16 у 2019 році до 6 у 2020 році). Детальна інформація 

щодо участі студентів і викладачів Факультету в заходах благодійного 

спрямування та волонтерстві представлена у таблиці 29. 

Таблиця 29 

Участь студентів і викладачів у волонтерських і благодійних акціях у 

2020 році 
Захід Дата проведення Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Акція «Живий ланцюг» 22.01.2020 р. 12 1 

ProFit Convention  08-09.02.2020 р. 3 4 

Благодійна акція для 

реабілітаційного центру «Шпиталь 

Майдану» до Дня вшанування 

пам'яті Героїв Майдану 

20.02.2020 р. 25 5 

День донора 14.06.2020 р. 2 0 

День першої медичної допомоги 12.09.2020 р. 15 1 

Патріотичний захід тижня пам’яті 

«Вам, визволителі, уклін і слава за 

Україну і наш Київ золотий» 

06.11.2020 р. 5 2 

Краєзнавчо-патріотичний квест 

«Київ епохи незалежності» 

26.11.2020 р. 8 0 

Загалом:  70 13 

 

6.4. Робота студентського самоврядування Факультету в умовах 

пандемії 

 

У 2020 році студенти Факультету були залучені до організації та 

проведення виборів до органів студентського самоврядування Університету.  

Двоє студентів Факультету були обрані до складу студентського парламенту 

Університету, троє студентів були обрані до  студентської ради гуртожитку 

№1 (Старосільська, 2). Постійний актив студентської ради Факультету 

становить 10 осіб.  

За звітний період рада студентського самоврядування Факультету 

успішно реалізувала низку проєктів соціально-гуманітарного та благодійного 

спрямування, серед яких – проект «Коробочка» для учасників бойових дій, Гра 

«Таємний Сантамен», виробництво фото та відео-контенту пізнавального 



характеру та розміщення його на сторінках соціальних мереж Facebook, 

Instagram, Tik-Tok, заходи до Дня освітянина та до Дня студента тощо.  

На Факультеті діє система наставництва старшокурсників над 

першокурсниками. Протягом року студенти соціальної категорії отримували 

підтримку тьюторів (7 осіб) та студентської ради щодо адаптації у 

навчальному середовищі.  

 

6.5. Співпраця з громадськими організаціями в межах соціально-

гуманітарної роботи 

З метою ефективної реалізації проєктів спортивного та благодійного 

спрямування у 2020 році Факультетом було підписано 3 угоди про співпрацю 

з громадськими організаціями. Інформація щодо напрямів співпраці 

представлена в таблиці 30. 

Таблиця 30 

Напрями співпраці з громадськими організаціями  
№ Назва організації Зміст співпраці 

1. Фан-клуб ФК «Динамо» 

(Київ) 

Реалізація спільних заходів, присвячених темам 

менеджменту і організації футбольної 

інфраструктури, підготовці екскурсійних програм 

(спортивні музеї), квестів  з футбольної тематики 

тощо 

2. Комунальний заклад 

Київської обласної ради 

«Київський обласний 

молодіжний центр» 

Співпраця в сфері реалізації молодіжної політики в 

Київській області 

 

3. Благодійна організація 

«Благодійний фонд 

«Даруємо радість»» 

Реалізація благодійного проєкту з популяризації 

спорту серед учнів освітніх закладів інтернатного 

типу 

 

 

6.6. Поселення студентів в гуртожитки 
 

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

п’ятий рік поспіль Факультет на 100% задовольняє запити студентів на 

поселення.  

Таблиця 31 

Забезпечення студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і 

спорту місцями в гуртожитку 
Гуртожиток В.Гавела 

(Лепсе), 46 

Старосільська

2 

 

Руданського 

2 

Тимошенко 

21в 

Разом 

студентів по 

гуртожитках 

Кількість 

студентів у 

2020-2021 

16 120 - 2 138 

Кількість 

студентів у 

2019-2020 

12 105 - 1 118 



Кількість 

студентів у 

2018-2019 

5 123 - - 128 

Кількість 

студентів у 

2017-2018 

14 116 - - 130 

Кількість 

студентів у 

2016-2017 

3 104 5 - 112 

 

7. УПРАВЛІНСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА НА ФАКУЛЬТЕТІ, 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ.  

 

З метою забезпечення реалізації стратегічних рішень та координації 

роботи усіх кафедр Факультету за звітний період було проведено 10 засідань 

Вченої ради Факультету, на яких розглянуто 46 питань. До найважливіших 

рішень, прийнятих Вченою радою протягом звітного періоду, слід віднести: 

затвердження оновлених версій освітніх програми «Фізичне виховання» 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт та «Фізична терапія» спеціальності 

227 Фізична терапія, ерготерапія другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

затвердження проміжних звітів з наукових тем кафедр Факультету; 

затвердження алгоритму проведення поточного, семестрового контролю та 

атестації здобувачів вищої освіти використанням технологій дистанційного 

навчання. У 2020 р. відбулося 14 засідань деканату, який ухвалив рішення з 

близько 50 питань.  

У 2020 році Факультет долучився до розробки проєкту спортивного 

майданчику на даху навчального корпусу №1. Майданчик було введено в 

експлуатацію з вересня 2020 року.  

З метою забезпечення функціонування центрів практичної підготовки та 

підтримки діяльності спортивних команд університету у 2020 році відбулась 

низка тендерних закупівель навчального обладнання та спортивного 

екіпірування. Детальний аналіз закупівель представлено в таблиці 32. 

Таблиця 32 

Оновлення обладнання та спортивного екіпірування у 2020 році 

№ Найменування Вартість/ 

тис. грн. 

1. Туристичне обладнання 42 200 

2. Обладнання для проведення занять з фітнесу 37 900 

3. Спортивний інвентар (спортивні ігри, легка атлетика) 13 800 

4. Музичне обладнання для проведення групових занять 21 600 

Разом 115 500 

 

  



СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ: 

 

- забезпечення стабільних показників набору на освітні програми 

Факультету; 

- започаткування нової освітньої програми в межах спеціальності 017 

Фізична культура і спорт; 

- посилення якісного складу кафедр за рахунок залучення профільних 

кандидатів та докторів наук;  

- активне долучення здобувачів освіти до процесів забезпечення якості 

вищої освіти на Факультеті; 

- розробка та сертифікація ЕНК навчальних дисциплін для студентів денної  

та заочної форм навчання; 

- підтримка високого рівня публікаційної активності викладачів у 

наукометричних базах в Scopus та Web of Science; 

- забезпечення ефективного функціонування електронного наукового 

видання «Спортивна наука та здоров’я людини»; 

- участь викладачів та студентів Факультету в програмах академічної 

мобільності (за умови пом’якшення карантинних обмежень); 

- підготовка заявок на отримання грантів та учать у міжнародних науково-

дослідних проєктах; 

- забезпечення представництва Університету на спортивних змаганнях 

міського, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

 

 
 


