ПРОЄКТ
Програма розвитку
Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту
Київського університету імені Бориса Грінченка
на 2021-2026 рр.
Розділ: Якість освіти
№

Завдання

Термін
виконання
до 2022 р.

1

Реалізація Нової освітньої стратегії Університету

2

Реалізація внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти
Університету

2021-2025 рр.

3

Забезпечення якості дистанційної освіти в умовах карантинних
обмежень спричинених пандемією Covid 19

2021-2025 рр.

4

Залучення роботодавців до процесів створення, реалізації,
оцінювання освітніх програм та результатів навчання здобувачів
освіти
Акредитація освітніх програм Факультету:
- 2023 р. – освітньо-наукова програма
- 2024 р. – магістерські програми за спеціальність 017 Фізична
культура і спорт
- 2025 р. – бакалаврські програми за спеціальностями 017
Фізична культура і спорт, та 227 Фізична терапія,
ерготерапія

2021-2025 рр.

5

до 2024 р.

Показники виконання
- Реалізація моделі практико-орієнтованого
навчання студентів (аудиторія – центри
компетентностей – реальне робоче місце)
- результати щорічних опитувань здобувачів
освіти та співробітників.
- Результати аналізу якості та успішності
навчання.
- Показники рейтингу науково-педагогічних
працівників Факультету.
- Відсоток студентів, що беруть участь в
онлайн навчанні.
- Результати опитування здобувачів освіти.
- Показники успішності/якості навчання.
- Реалізація співпраці з радою роботодавців
Факультету.
- Сертифікати про акредитацію

6

Забезпечення регулярного перегляду та оновлення освітніх
програм Факультету;

2021-2025 рр.

7

Створення передумов для відкриття нових освітніх програм

2021-2025 рр.

8

Розробка та сертифікація електронних навчальних курсів для
студентів денної та заочної форми навчання
Підвищення якості навчання студентів Факультету

2021-2025 рр.

9

2021-2025 рр.

10 Забезпечення стабільних показників набору на освітні програми
Факультету
11 Участь здобувачів освіти у програмах міжнародної академічної
мобільності
12 Удосконалення принципів, технологій та методів профорієнтаційної
роботи

2021-2025 рр.

13 Залучення іноземних студентів до навчання на освітніх програмах
Факультету (за умови зняття карантинних обмежень)

2021-2025 рр.

2021-2025 рр.
2021-2025 рр.

- Рішення вчених рад Факультету та
Університету.
- Відгуки здобувачів освіти та роботодавців.
- Показники кадрового складу Факультету.
- Відгуки здобувачів освіти та роботодавців.
- Кількість розроблених та сертифікованих
ЕНК
- Відсоток
успішності/якості
навчання
студентів
- Відсоток виконання ліцензійного обсягу
- Кількість студентів, що взяли участь у
програмах академічної мобільності.
- Відсоток абітурієнтів, які визначили
Університет (освітні програми Факультету)
за 1-3-м пріоритетами
- Кількість іноземних студентів

Розділ: Корпоративна культура та розвиток персоналу.
№

Завдання

1

Імплементація
Університету

2

Сприяння в отриманні наукових ступенів та вчених звань
співробітниками Факультету
Посилення кадрового потенціалу Факультету за рахунок залучення
до роботи кандидатів та докторів наук профільних спеціальностей

3

положень

Кодексу

корпоративної

культури

Термін
виконання
2021-2025 рр.

2021-2025 рр.
2021-2025 рр.

Показники виконання і результати
- Відсутність плагіату в академічному
середовищі Факультету.
- Відсутність корупції на Факультеті.
- Результати опитування співробітників та
студентів
щодо
ставлення
до
корпоративної культури.
- Кількість співробітників, які отримали
наукові ступені та/або вчені звання.
- Якісні показники кадрового складу
Факультету.

4

Підвищення ІКТ компетентності співробітників Факультету

2021-2025 рр.

5

Підвищення іншомовної
сертифікатів рівня В2)

2021-2025 рр.

6

Організація системних заходів, спрямованих на популяризацію
здорового способу життя та спорту в Університеті та м. Києві

2021-2025 рр.

7.

Створення умов для формування та реалізації індивідуальної
траєкторії професійного та особистісного розвитку співробітників
Факультету з урахуванням завдань Університету

2021-2025 рр.

компетенції

викладачів

(отримання

- Кількість
заходів,
спрямованих
на
підвищення
ІКТ
компетентності
співробітників Факультету.
- Кількість викладачів, що володіють
іноземною мовою (англійською) та
отримали відповідні сертифікати.
- Кількість
заходів
оздоровчого
та
спортивного спрямування
- Кількість студентів, працівників та
мешканців м. Києва, що взяли участь у
заходах, організованих Факультетом
- Кількість співробітників, що взяли участь у
тренінгах з підвищення кваліфікації в
Університеті та за його межами.
- Кількість співробітників, що взяли участь у
програмах внутрішньої та міжнародної
академічної мобільності.
- Кількість
заходів
спрямованих
на
професійний розвиток, що проведені на
Факультеті

Розділ: наукова робота.
№

Завдання

1

Реалізація наукових тем кафедр Факультету
- Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у
фізичному вихованні та спорті (Державний реєстраційний
номер: 0118U001229), термін реалізації 2018-2023 рр.
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), термін реалізації 2018-2023 рр.

Термін
виконання

Показники виконання

до 2023 року

- звіт про виконання наукової теми

до 2023 року

- звіт про виконання наукової теми

2

Участь у міжнародних науково-дослідних проєктах

2021-2025 рр.

3

Підтримка публікаційної активності викладачів у наукометричних
базах даних Scopus та Web of Science, підвищення кількості
цитування (h-індексу)

2021-2025 рр.

4

Організація всеукраїнських та міжнародних науково-практичних
конференцій та семінарів з актуальних питань сучасного спорту,
фізичного виховання, фітнесу та фізичної реабілітації
Забезпечення ефективного функціонування електронного
наукового видання «Спортивна наука та здоров’я людини»,
просування до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science

2021-2025 рр.

- кількість всеукраїнських та міжнародних
наукових заходів

2021-2025 рр.

Акредитація освітньо-наукової програми «Фізична культура і
спорт» у Національному агентстві із забезпечення якості вищої
освіти
Створення передумов для функціонування разових
спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій
Отримання співробітниками факультету наукових ступенів та
вчених звань
Сприяння діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів, молодих вчених ФЗФВС

2023 рік

- регулярність виходу журналу
- індексація у міжнародних наукометричних
базах
- наявність публікацій закордонних
науковців
- удосконалення веб-сайту видання
- сертифікат про акредитацію

5

6

7
8
9

10 Пропагування/Поширення культури дотримання академічної
доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу на ФЗФВС

до 2023 року

2021-2025 рр.
2021-2025 рр.

- кількість заявок на участь в
індивідуальних та колективних грантових
проєктах, зареєстровані в НДЛ ІВО.
- участь у науково-дослідних проектах
закордонних партнерів.
- дотримання співробітниками
Корпоративного стандарту наукової
діяльності
- кількість публікації, що індексуються у
Scopus та Web of Science
- показник цитування (h-індекс)

- відповідність кадрового складу
Факультету
- атестати доцента/професора
- дипломи доктора філософії
- кількість заходів Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів,
молодих вчених
- кількість заходів, спрямованих на
популяризацію принципів академічної
доброчесності

Розділ: міжнародна діяльність.
№

Завдання

1

Розширення мережі співпраці з закордонними закладами вищої
освіти
Участь співробітників та студентів у програмах академічної
мобільності (за умови зняття карантинних обмежень)

2

3
4

5

6

7

Термін
виконання
2021-2025 рр.
2021-2025 рр.

Пошук партнерів для участі у Програмах ЄС «Еразмус+» (КА107;
КА2; напрям Жан Моне) та ін.
Підготовка заявок на отримання грантів та учать у міжнародних
науково-дослідних проєктах

2021-2025 рр.

Організація міжнародних науково-практичних заходів, присвячених
проблемам спорту, фізичного виховання, фізичної терапії та
ерготерапії
Представництво співробітників Факультету в міжнародних
організаціях (наукових, спортивних)

2021-2025 рр.

Залучення іноземних студентів до навчання на освітніх програмах
Факультету (за умови зняття карантинних обмежень)

2021-2025 рр.

2021-2025 рр.

2021-2025 рр.

Показники виконання
- кількість угод про співпрацю
- кількість співробітників та студентів, що
взяли участь у програмах академічної
мобільності
- участь у проєктах спільно зі закордонними
партнерами
- кількість поданих індивідуальних та
колективних заявок на отримання грантів
- кількість виграних грантів/участь у
гранатових проєктах у якості партнера
- кількість міжнародних заходів
- участь
у
заходах,
організованих
міжнародними організаціями, до складу
яких входять співробітники Факультету
- кількість іноземних студентів

Розділ: спортивна, волонтерська та соціально-гуманітарна діяльність
№

Завдання

1

Забезпечення представництва Університету на спортивних
змаганнях міського, всеукраїнського та міжнародного рівнів
Організація спортивних заходів для студентів та співробітників
Університету
Сприяння участі студентів у змаганнях всеукраїнської та всесвітньої
Універсіади.

2
3

Термін
виконання
2021-2025 рр.
2021-2025 рр.
2021-2025 рр.

Показники виконання
- кількість
нагород
міського,
всеукраїнського та міжнародного рівнів
- кількість заходів спортивного спрямування
- кількість студентів, що взяли участь у
змаганнях Універсіади

4

Удосконалення принципів, технологій та методів профорієнтаційної
роботи

2021-2025 рр.

5

Створення умов для успішного поєднання навчання та спортивної
кар’єри для студентів-спортсменів

2021-2025 рр.

6

Організаційна та консультативна підтримка студентів соціальних
категорій
Залучення здобувачів освіти до процесу прийняття рішень на
Факультеті

2021-2025 рр.

8

Сприяння участі студентів у волонтерських та благодійних акціях

2021-2025 рр.

9

Реалізація соціального проєкту «З Києвом і для Києва»

2021-2025 рр.

7

2021-2025 рр.

- відсоток абітурієнтів, які визначили
Університет (освітні програми Факультету)
за 1-3-м пріоритетами
- кількість
студентів-спортсменів,
що
навчаються за індивідуальним графіком
навчання
- кількість студентів охоплених супроводом
з боку Факультету
- участь студентів в процесі розробки та
оновлення освітніх програм.
- участь студентів в колегіальних органах
управління Факультету.
- Кількість волонтерських та благодійних
акцій
- відсоток
студентів
та
викладачів,
залучених до реалізації заходів соціального
проєкту.

