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1. МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ 

ФАКУЛЬТЕТУ 

Таблиця 1 

Аналіз виконання пріоритетних завдань на 2019 рік 
№ Завдання Показник 

виконання 

Індикатор виконання 

1 Продовження роботи над посиленням якісного 

складу кафедр за рахунок залучення 

профільних кандидатів та докторів наук 

виконано + 2 штатні доктори наук; 

 

2 Отримання вчених звань співробітниками 

Факультету 

виконано 1 співробітник отримав 

вчене звання доцента 

3 Створення передумов для відкриття 

аспірантури зі спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт 

виконано отримання ліцензії на 

провадження освітньої 

діяльності 

4 Успішна акредитація магістерської програми 

«Фізичне виховання» 

виконано рішення акредитаційної 

комісії МОН  

5 Перегляд та оновлення змісту магістерської 

програми “Фізичне виховання” 

виконано рішення вченої ради 

Факультету  

6 Покращення показників набору на 

спеціальності, які забезпечує Факультет 

частково 

виконано 

виконано для спеціальності 

227 Фізична терапія, 

ерготерапія та 

магістерських програм  

7 Підвищення показників якості навчання 

студентів Факультету 

частково 

виконано 

якість навчання залишилась 

на рівні минулого року 

8 Налагодження довготривалої системної 

співпраці з базами практики 

виконано + 4 угоди про проведення 

практики студентів 

9 Підвищення кількості наукових публікацій у 

виданнях, що індексуються в наукометричних 

базах Scopus та Web of Science 

виконано + 9 статей у Scopus та Web 

of Science у порівнянні з 

2018 р. 

10 Продовження роботи з налагодження 

міжнародної співпраці з профільними 

закордонними університетами 

виконано + 3 угоди про 

співробітництво 

11 Участь викладачів Факультету в програмах 

академічної мобільності 

виконано Teacher mobility Erasmus+ - 

1 особа; 

Staff mobility Erasmus+ - 1 

особа; 

Erasmus weeks – 4 особи. 

12 Підтримка існуючих спортивних команд 

Університету, забезпечення представництва 

Університету в змаганнях міського, 

Всеукраїнського та міжнародного рівнів 

виконано Чемпіонат ФАСК – 3 місце. 

Участь у чемпіонаті світу 

серед студентів 

Участь в змаганнях 

універсіади м. Києва та 

України. 

 

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

завдань, що були окреслені як пріоритетні на минулорічних зборах трудового 



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

були виконані частково і передбачають подальшу роботу над ними у 2020 році.    

Детальний аналіз виконання кожного із 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 2019 

 

Під час вступної кампанії 2019 року на бакалаврські програми 

Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту було подано 559 заяв. З 

них: 

- на освітню програму «Фізичне виховання» - 129; 

- на освітню програму «Тренерська діяльність з обраного виду спорту» - 128; 

- на освітню програму «Фітнес і рекреація» - 105; 

- на освітню програму «Фізична терапія, ерготерапія» - 197; 

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

було подано 67 заяв. На вступ до аспірантури за спеціальністю 017 Фізична 

культура і спорт було подано 4 заяви. 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 

2016-2019 рр. 

 

З таблиці видно, що у 2019 році на навчання за  освітніми програми 

першого (бакалаврського) рівня вступило на 30 осіб менше, ніж у минулому 

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

вступило на 18 осіб більше.  При цьому загалом на бакалаврські і магістерські 

освітні програми Факультету вступило 171 особа, що на 6,5% менше, ніж у 

минулому році. 

Аналіз показників набору на перший курс на окремі освітні програми 

Факультету (рис. 1) показав,  що найменш ефективним у 2019 році виявився 

вступ на освітню програму «Фізичне виховання», де виконання ліцензійного 

обсягу склало 40% (20 вступників у 2019 році, 42 вступники у 2018 році). На 

освітню програму «Тренерська діяльність з обраного виду спорту» вступили 

на 6 осіб менше, на освітню програму «Фітнес і рекреація» вступило на 10 осіб 

Освітній 

рівень 

Результати вступної кампанії Відхилення 

2016 2017 2018 2019 абсолютне, 

осіб 

відносне, % 

Бакалавр 116 123 152 122 -30 -19,7 

Магістр 20 25 31 49 +18 +36,7 

РАЗОМ 136 148 183 171 -12 -6,5 



менше, ніж в минулому році. Разом з тим, спостерігається позитивна динаміка 

на спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, куди на перший курс 

вступило на 11 осіб більше, ніж в минулому навчальному році, та вперше було 

виконано ліцензійний обсяг на 100%. 

 
Рисунок 1. Порівняльні показники вступу на бакалаврські освітні 

програми Факультету 

 

Зниження показників вступу на освітні програми спеціальності 017 

Фізична культура і спорт у 2019 році може бути пов’язано з декількома 

факторами: 

- перенесення термінів складання творчих конкурсів та  запровадження 

процедури попередньої реєстрація абітурієнта для проходження даного 

конкурсу поза межами електронного кабінету вступника. Така 

процедура виявилась незрозумілою для більшості вступників та 

призвела до того, що частина абітурієнтів не змогли вчасно потрапити 

на творчий конкурс і втратили право на вступ на місця регіонального 

замовлення. 

- низький рівень фізичної підготовки вступників, що не дозволив 

подолати мінімальну межу конкурсного балу з творчого конкурсу.  У 

2019 році таких абітурієнтів було більше 20 осіб. 

- недостатньо ефективна профорієнтаційна робота спортивних кафедр 

Факультету. 

Результати вступної кампанії 2019 року показали, що на Факультеті 

сформована цільова аудиторія вступників, орієнтованих саме на наші освітні 

програми. Аналіз пріоритетів, за якими абітурієнти вступили на освітні 

програми першого (бакалаврського) рівня, показав, що на спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 71,2% зарахованих на навчання абітурієнтів обрали 

Університет Грінченка за першими трьома пріоритетами. Аналогічна ситуація 

склалась на спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, де кількість 

абітурієнтів, зарахованих за першими трьома пріоритетами, складає 84%.  

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

освітні програми спеціальностей 017 Фізична культура і спорт та 227 Фізична 

терапія, ерготерапія. 
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Таблиця 3  

Порівняльні показники вступу на 2, 3 курси 
Освітня програма 

курс 

набір  Відхилення 

2017 2018 2019 
абсолютне, 

осіб 

відносне, 

% 

Фізичне виховання 

(денна) 
2 0 1 1 - - 

Фізичне виховання 

(заочна) 
2 3 - 3 +3 - 

Тренерська діяльність з 

обраного виду спорту 

(денна) 

2 - - 3 +3  

Фітнес і рекреація 

(денна) 
2 - - 2 +2  

Фізичне виховання 

(денна) (м/с) 
3 15 18 13 -5 - 

Фізичне виховання 

(заочна) 
3 7 7 1 -6 - 

Фізична терапія, 

ерготерапія (денна) 
2 3 - 10 +10 - 

Фізична терапія, 

ерготерапія (денна) 
3 5 5 - -5 - 

Разом  33 31 33 +2 +6,5% 

 

З таблиці 3 видно, що у 2019 році на навчання на 2 та 3 курс за всіма 

бакалаврськими освітніми програмами Факультету вступило на 2 особи 

більше, ніж у 2018 році. Зниження показників набору на освітню програму 

«Фізичне виховання» пов’язане зі зменшенням кількості випускників 

Університетського коледжу, а також з тим, що у 2019 році абітурієнти мали 

змогу вибирати між 3 освітніми програмами спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт. Так, 5 осіб вступили на навчання за освітніми програмами 

«Тренерська діяльність в обраному виді спорту» та «Фітнес і рекреація». 

Студенти, які вступили на освітні програми ІІ та ІІІ курсу Факультету у 2019 

році, на 93% є випускниками Університетського коледжу. 

У таблиці 4 представлені порівняльні показники вступу на освітні 

програми другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Таблиця 4  

Порівняльні показники вступу на магістерські програми Факультету 
Освітня програма  набір  Відхилення 

2017 2018 2019 
абсолютне, 

ос. 

відносне, 

% 

Фізична терапія - 13 24 +11 - 

Фізичне виховання 25 18 25 +7 - 

Разом 25 31 49 +18 +36,7% 

 

З таблиці 4 видно, що у 2019 на магістерські програми Факультету 

вступили 49 осіб, що складає 98% від ліцензійного обсягу. Так, на магістерську 

програму «Фізичне виховання» було зараховано 25 здобувачів освіти, що на 7 



осіб більше, ніж минулого року, при цьому 92% зарахованих на навчання 

абітурієнтів є випускниками відповідної бакалаврської освітньої програми. На 

освітню програму «Фізична терапія» було зараховано 24 здобувачі освіти, що 

на 11 осіб більше ніж минулого року, 20 з 24 зарахованих абітурієнтів є 

випускниками бакалавріату Факультету. 

Враховуючи необхідність підготовки кадрів вищої кваліфікації, у 2019 

році було отримано ліцензію на підготовку докторів філософії за 

спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. Під час першого набору на 

освітню програму «Фізична культура і спорт» третього (освітньо-наукового) 

рівня на навчання вступили 2 здобувачі освіти, 1 співробітника Факультету 

було прикріплено 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 5.  

Таблиця 5 

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 2019 

Подано 

заяв/ 

пройшли 

творчий 

конкурс 

Зараховано 

 

Середній бал 

вступника 

(макс.; мін. 

бал) 

ЛО / % 

виконання 

Освітня програма «Фізичне виховання» 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 

108/61 20 146,9 

(168,7; 125,1) 

50/40% 

НПУ ім. М.П.Драгоманова 153/68 14 145,125 

(166,4; 123,85) 

20/70% 

НУФВСУ 91/62 11 153,8 

(168,6; 139,0) 

43/25,6% 

Таврійський національний 

університет  

41/29 16 145,7 

(165; 126,45) 

30/53,3% 

Освітня програма «Фітнес та рекреація» 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 

105/66 14 151,1 

( 188,9; 131,1) 

25/56% 

НУФВСУ 235/200 89 151,1 

(186,2; 

120,378) 

125/71,2% 

Освітня програма «Тренерська діяльність з обраного виду спорту» 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 

128/77 25 146,4 

(178,9; 115,8) 

35/71,43% 

НУФВСУ 488/420 284 153,9 

(199,77; 

118,24) 

330/86,06% 

Освітня програма 227 Фізична терапія, ерготерапія 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка 

197 25 152,43 

(176,36; 128,5) 

25/100% 



НУФВСУ 316 68 155,7 

(189; 122,3) 

250/27,2% 

НМУ імені О.О. Богомольця 265 32 151,6 

(179; 124,2) 

100/32% 

Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

"Україна" 

84 6 142,1 

(169,2; 117,6) 

60/10% 

НПУ ім. М.П. Драгоманова 144 7 163,8 

(185,4; 137,3) 

40/17,5% 

НТУ «КПІ імені Ігоря 

Сікорського» 

257 29 159,4 

(191,45; 

127,35) 

55/52,73% 

МНТУ імені академіка Юрія 

Бугая 

178 40 139,94 

(171,99; 

107,88) 

75/53,3% 

Таврійський національний 

університет  

88 21 149,2 

(181,2; 105) 

60/35% 

 

Аналіз результатів вступної кампанії за останні 3 роки свідчить про те, 

що при наявності в ЗВО декількох освітніх програм за спеціальністю 017 

Фізична культура і спорт виникає внутрішня конкуренція між освітніми 

програмами. Вступники віддають перевагу більш популярним освітнім 

програмам (тренерська діяльність, фітнес). Вирішенням цієї проблеми може 

бути перерозподіл ліцензійного обсягу в межах спеціальності та у перспективі 

відкриття ще однієї спортивно-орієнтованої освітньої програми. Бали 

вступників на освітню програму «Фізичне виховання» свідчать, що середній 

та максимальний бали вступників, зарахованих на навчання до Університету 

Грінченка, знаходиться на рівні з іншими ЗВО м. Києва.  

Аналізуючи показники вступу на освітні програми «Тренерська 

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

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

Університет Грінченка та Національний університет фізичного виховання і 

спорту України. У порівнянні з минулим роком, аналіз вступної кампанії 

показав збільшення середнього та максимального балів абітурієнтів, що 

вступили на освітні програми «Тренерська діяльність з обраного виду спорту» 

та «Фітнес і рекреація». Так, у 2019 році середній бал вступників на зазначені 

освітні програми складає в середньому 150 балів як в Університеті Грінченка, 

так і в НУФВСУ. Максимальний бал вступника Університету Грінченка на 

освітню програму «Тренерська діяльність в обраному виді спорту» в 

середньому на 20,87 бали нижчий, ніж максимальний бал вступника 

НУФВСУ, максимальний бал вступників на освітню програму «Фітнес і 

рекреація» знаходиться на одному рівні і складає у середньому 187 балів. 

Разом з тим, враховуючи певне зниження кількості вступників у 2019 році, 

існує необхідність подальшої роботи з популяризації освітніх програм 

спортивного спрямування Університету Грінченка. Середній бал вступників, 

зарахованих до Університету Грінченка на спеціальність 227 Фізична терапія, 

ерготерапія знаходиться на рівні з іншими ЗВО м. Києва і складає 152,43 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 6. 

Таблиця 6 

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 2019 

Подано заяв Зараховано 

 

ЛО / % 

виконання 

Освітня програма «Фізичне виховання» 

Київський університет імені Бориса Грінченка 35 25 25/100% 

НПУ ім. М.П.Драгоманова 30 10 40/25% 

НУФВСУ 48 32 32/100% 

Таврійський національний університет  12 6 10/60% 

Освітня програма «Фізична терапія» 

Київський університет імені Бориса Грінченка 32 24 24/96% 

НУФВСУ 98 63 106/60% 

НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» 41 39 50/78% 

НПУ ім. М.П. Драгоманова 27 16 20/80% 

Таврійський національний університет  13 5 5/100% 

 

З таблиці 6 видно, що освітні програми другого (магістерського) рівня, 

які пропонує Факультет, є конкурентоспроможними та привабливими для 

випускників бакалаврський програм.  

Загалом в 2019 році до Факультету здоров’я, фізичного виховання і 

спорту вступили на навчання 171 особа, з них 48 на бюджетну форму навчання 

і 123 на контрактну форму навчання. 

Таблиця 7 

Динаміка зростання студентського контингенту 

Рік Бакалаври  Магістри  Разом  

2016 314 39 353 

2017 361 25 404 

2018 442 31 494 

2019 461 54 515 

 

З таблиці 7 видно, що за минулий навчальний рік контингент студентів 

Факультету збільшився на 21 особу.  

 

2.2. Ліцензування, акредитація та нові освітні програми 

 

За звітний період кафедрою фізичного виховання і педагогіки спорту та 

кафедрою спорту та фітнесу було розроблено нову освітню програму для 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 

Фізична культура і спорт та успішно пройдено процедуру ліцензування в 

Міністерстві освіти та науки України.  



Кафедрою фізичної реабілітації та біокінезіології було успішно 

пройдено процедуру акредитації освітньої програми «Фізична терапія» для 

другого магістерського рівня спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти. 

 

2.3. Якість та успішність навчання 

Таблиця 8 

Порівняльні показники якості та успішності навчання за 2016-2017, 

2017-2018 та 2018-2019 навчальні роки 

Курс Група 
2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р 2018-2019 н.р. 

успішність якість успішність якість успішність якість 

I 

ФВб-1-18-4.0д 92% 45% 92,5% 64% 95% 62% 

ФВб-2-18-4.0д 91% 43% 96% 72% 92% 60% 

ФВб-3-16-4.0д 94,5% 52% - - -  -  

ТДб-1-18-4.0д - - 96% 48,5% 96% 51% 

ФіРб-1-18-4.0д - - - - 90% 71% 

ФТЕб-1-18-4.0д 97,25% 77% 96% 66% 86% 67% 

II 

ФВб-1-17-4.0д 86% 44,3% 94,5% 58% 92% 75% 

ФВб-2-17-4.0д 89% 57,8% 95% 61% 98% 69% 

ТДб-1-17-4.0д - - - - 88% 45% 

ФТЕб-1-17-4.0д 98,5% 73% 96% 66% 97% 78% 

III 

ФВб-1-16-4.0д; 95% 66,5% 95% 53,5% 93% 56% 

ФВб-2-16-4.0д - - 96% 62% 92% 62% 

ФВб-3-18-2.0д 96% 59% 89% 52,5% 98% 70% 

ФРб-1-16-4.0д 99,50% 57% 99% 77% 95% 69% 

IV 

ФВб-1-15-4.0д 97% 66,30% 99,6% 65,5% 90% 47% 

ФВб-2-15-4.0д - - - - 95% 59% 

ФВб-2-17-2.0д 96% 61% 100% 68% 91% 55% 

ЗЛб-1-15-4.0д - - 100% 56% 97% 69% 

V ФВм-1-18-1.4д 91% 67% 99% 59% 94% 56% 

 ФТм-1-18-1.4д - - - - 95% 72% 

VI ФВм-1-17-1.4д 100% 80% 100% 87% 100% 60% 

 

Порівняльний аналіз якості та успішності навчання показав, що середній 

показник успішності навчання по факультету залишився на рівні минулого 

навчального року. Порівнюючи показники якості навчання студентів різних 

спеціальностей Факультету, варто відзначити, що для студентів спеціальності 

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

для студентів спеціальності 017 Фізична культура і спорт, різниця складає в 

середньому 11%.  

Аналіз динаміки змін якості навчання студентів освітньої програми 

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

навчальним роком якість навчання зменшилась у середньому на 7%. На 

другому курсі якість навчання студентів збільшилась на 12,5%. На третьому 

курсі серед студентів освітньої програми “Фізичне виховання” середній 

показник якості навчання збільшився в середньому на 7%. Показники якості 

навчання студентів 4 курсу освітньої програми “Фізичне виховання” 

зменшились на 12,75% і складають 54%.   Якість навчання студентів 1 курсу 



освітньої програми «Тренерська діяльність» у порівнянні з минулим 

навчальним роком збільшилась на 2,5%. 

Якість навчання студентів першого курсу освітньої програми “Фізична 

терапія, ерготерапія” у порівнянні з попереднім навчальним роком 

збільшилась на 1% і становить 67%. На другому курсі якість навчання 

студентів збільшилась на 12%. 

Аналіз показників якості навчання на другому магістерському рівні 

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

освітньої програми «Фізичне виховання» зменшилась на 3%. Якість навчання 

студентів 6 курсу зменшилась з 87% до 60%. 

 

2.4. Розробка та затвердження робочих програм з навчальних 

дисциплін 

 

На рисунку 2 представлено порівняльний аналіз розробки та 

затвердження робочих програм навчальних дисциплін кафедрами Факультету. 

 

 
 

Рисунок 2. Кількість робочих програм з навчальних дисциплін, 

розроблених кафедрами Факультету за 2017-2018, 2018-2019 навчальний 

рік 

З рисунку 2 видно, що у 2019 році кафедри Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту змогли забезпечити підготовку від 97% до 100% 

робочих програм з навчальних дисциплін.  
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2.5. 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 другий рік поспіль навчальні заняття проводились на таких 

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

фітнес-центр «Sport Life», Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 

«Юний динамівець», Ліцей № 171 «Лідер», Громадське об’єднання  «Дитяче 

об'єднання громадян «Ірбіс», ЗСО № 11 м. Києва, дитячий клуб "ZkіdZ", 

Мотузковий парк «Sky Park», ТРЦ Дрим таун, ТРЦ «Караван», Центр туризму 

та краєзнавства учнівської молоді Оболонського району м. Києва, Кінно-

спортивний комплекс «Магнат», Київський міський центр реабілітації дітей з 

органічними ураженнями нервової системи, Клініко-діагностичний центр 

Шевченківського району, ДП «Медбуд» ПрАТ «ХК «Київміськбуд», Київська 

міська федерація спортивного туризму, СШ № 252 імені Василя Симоненка. 

З метою подальшої реалізації нової освітньої стратегії та забезпечення 

практичної підготовки студентів 4 курсу освітніх програм «Фізичне 

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

рекреація» спеціальності 017 Фізична культура і спорт у 2019 році були 

підписані угоди з фітнес клубами «Every Day Fitness» та «Малібу», 

спеціалізованою школою №61 м. Києва. У рамках підготовки студентів за 

спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія розпочалась активна 

співпраця з Київським госпіталем ветеранів ВВВ та Українським медичним 

центром спортивної медицини МОЗ України. 

У рамках спеціалізації “Методика туристичної роботи” вже другий рік 

поспіль було проведено виїзне заняття, під час якого студенти здійснили 

сходження на гору Говерла та відвідали історико-культурні пам’ятки Івано-

Франківської обл. 

За результатами акредитаційної експертизи та анонімного опитування 

студентів та випускників у 2019 році було оновлено навчальний план освітньої 

програми «Фізичне виховання» для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. Під час вироблення пропозицій щодо оновлення змісту навчального 

плану враховувались пропозиції роботодавців.  

Для ефективної реалізації нової освітньої стратегії у 2019 році було 

здійснено закупівлю обладнання для центрів практичної підготовки 

Факультету на суму більше 120 тис. грн. 

Одним з пріоритетних завдань 2019 року в контексті забезпечення якості 

освіти було розробка і впровадження в освітній процес ЕНК. У порівнянні з 

минулим роком кількість сертифікацій ЕНК на Факультеті збільшилась з 2 у 

2018 році до 21 у 2019 році. У період  з березня по  грудень 2019 р. було 



сертифіковано 13 ЕНК для денної форми навчання: першого (бакалаврського) 

рівня освіти, 2 ЕНК для другого (магістерського) рівня освіти та 6 ЕНК для 

заочної форми навчання. Станом на кінець 2019 року рівень забезпеченості 

ЕНК для першого (бакалаврського) освітнього рівня складає 28 % від загальної 

кількості навчальних дисциплін, для другого (магістерського) освітнього рівня 

– 24 %, для заочної форми навчання – 55 %. 

Узагальнені показники щодо кількості електронних навчальних курсів, 

розроблених викладачами кафедр Факультету представлено на рисунку 3. 
 

 
Рис. 3 Кількість електронних навчальних курсів, розроблених 

кафедрами Факультету 

 

З рисунку 3 видно, що найбільшу кількість електронних навчальних 

курсів за звітний період сертифікувала кафедра фізичної реабілітації та 

біокінезіології (10 ЕНК),  найменшу – кафедра спорту та фітнесу (4 ЕНК). 

 

 

3. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ 

 

3.1. Якісний склад кафедр Факультету 

Таблиця 9 

Кадровий склад науково-педагогічних працівників Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту 

Науково-педагогічні працівники 2016 2017 2018 2019 Динаміка 

Науково-педагогічні працівники 

/ за основним місцем роботи 

51/48 59/47 64/49 65/56 +1/+7 

Доктори наук / за основним 

місцем роботи 

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

Кандидати наук / за основним 

місцем роботи 

15/14 24/21 24/18 20/18 -4/0 

Професори / за основним місцем 

роботи 

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

Доценти / за основним місцем 

роботи 

10/9 13/12 17/12 17/15 0/+3 
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З таблиці 9 видно, що у порівнянні з 2018 роком загальна кількість 

науково-педагогічних співробітників збільшилась на 1 особу, а кількість 

співробітників, які працюють за основним місцем роботи, збільшилась на 7 

осіб. За звітний період на Факультеті почали працювати 2 нових штатних 

співробітники зі ступенем доктора наук та званням професора, 3 кандидати 

наук з вченим званням доцента. Загальна кількість докторів наук, що 

працюють на факультеті за основним місцем роботи збільшилась на 2 особи, 

кількість кандидатів наук, що працюють за основним місцем роботи, 

залишилась без змін. 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. 

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

найближчі 2 роки контингент студентів буде продовжувати зростати (на 2 

академічні групи на рік), питання кадрового забезпечення освітніх програм 

Факультету не перестає бути актуальним. У 2020 році пріоритетним завданням 

в контексті кадрової роботи має стати пошук фахівців-практиків зі сфери 

фітнесу для забезпечення вузькоспеціалізованих дисциплін освітньої 

програми «Фітнес і рекреація» та, як і в минулому навчальному році,  

посилення кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології штатними 

кандидатами та докторами наук за спеціальностями фізична реабілітація та 

спортивна медицина.  

  На рисунку 4 представлено показники якісного складу кожної 

кафедри Факультету. 

 

 
Рис. 4. Якісний склад кафедр Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту (штатні співробітники) 
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З рисунку видно, що за основним місцем роботи на кафедрі фізичного 

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

кафедрі фізичної реабілітації та біокінезіології – 5 докторів наук та 5 

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

наук. 

 

3.2. Участь співробітників і здобувачів освіти у забезпеченні якості 

вищої освіти 

 

У 2019 році 3 співробітники та 2 студенти Факультету пройшли 

навчання, відбір та були включені до складу експертів Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство), 

1 співробітника факультету було обрано до складу галузевої експертної ради 

01 Освіта/педагогіка Національного агентства. За звітний період представники 

Факультету були задіяні в процедурі акредитації 4 освітніх програм 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт. У період з вересня по грудень 2019 

року на базі Університету Грінченка було проведено три тренінги для 

потенційних експертів з акредитації освітніх програм Національного 

агентства, участь у яких взяли 82 представника різних ЗВО України.  

 

3.3. Вчені та спортивні звання 

 

У 2019 році доценту кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту 

Сушко Руслані Олександрівні було присуджено вчене звання доцента 

відповідної кафедри. Завідувачу кафедри спорту та фітнесу Білецькій Вікторії 

Вікторівні було присуджено спортивне звання майстра спорту України зі 

спортивного туризму. 

 

3.4. Методичні семінари 

 

З метою виконання стратегічних завдань Університету у 2019 році 

адміністрацією Факультету було проведено низку методичних семінарів для 

викладачів, присвячених особливостям створення та сертифікації електронних 

навчальних курсів (табл. 10). 

Таблиця 10 

Методичні семінари, проведені співробітниками Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту за 2019 навчальний рік 
Тема семінару Доповідач Дата проведення 

Створення контрольних точок і 

налаштування електронного журналу в 

ЕНК (відповідно до нових вимог) 

Комоцька О.С., 

Пилипченко Н.М. 

Березень 2019 р. 

Робота в ЕНК. Створення курсу з початку. Комоцька О.С., 

Пилипченко Н.М. 

Квітень, вересень 

2019 р. 

Налаштування ЕНК. Створення банку 

питань. 

Комоцька О.С., 

Пилипченко Н.М. 

Травень, вересень 

2019 р. 



Створення електронного навчального 

курсу 

Пилипченко Н.М. Жовтень 2019 р. 

 

3.5. Підвищення кваліфікації  

 

Протягом 2019 року 24 співробітники Факультету пройшли підвищення 

кваліфікації на базі Київського університету імені Бориса Грінченка та інших 

закладів вищої освіти. Детальна інформація про місце та форми підвищення 

кваліфікації викладачів Факультету надана в таблиці 11.  

Таблиця 11 

Підвищення кваліфікації співробітників Факультету здоров’я, фізичного 

виховання та спорту у 2019 році 

№ ПІБ, науково-

педагогічного 

працівника 

Місце проходження стажування Термін  

стажування 
Зовнішнє Внутрішнє 

1. Білецька В.В.   Модуль:  

курси англійської 

мови А2 

 

травень 2019 р. 

2. Волощенко Ю.М. The Living Somatic 

Professional Training 

in Somatic Education  

Модуль:  

лідерський  

липень-серпень 

2019 р. 

березень 2019 р. 

3.  Гацко О.В. ТНУ імені 

В.І.Вернадського  

 

Модуль:  

ІКТ (сертифікація 

ЕНК) 

жовтень 2018 р.- 

квітень 2019 р. 

травень 2019 р. 

4. Гудим Г.П.  Модуль:  

лідерський 

 

березень 2019 р. 

5. Єретик А.А.  Модуль:  

лідерський  

 

березень 2019 р. 

6. Іваненко Г.О.  Модуль:  

лідерський,  

ІКТ 

 

січень 2019 р.  

жовтень 2019 р. 

7. Киричок Ю.М.  Модуль:  

лідерський 

 

березень 2019 р. 

8. Кожанова О. С.  Національний 

технічний 

університет України 

«Київський 

політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

Фаховий модуль 

(курси англійської 

мови B1) 

Lithuanian Sports 

University 

Модулі: 

лідерський,  

ІКТ  

 

лютий-березень 

2019 р. 

березень 2019 р. 

квітень 2019 р. 

січень 2019 р. 

червень 2019 р. 

 

  

9. Комоцька О.С.  Модуль: 

 ІКТ 

червень 2019 р. 

10. Латишев М.В. Національний 

педагогічний 

Модуль: 

 ІКТ 

квітень-травень 

2019 р. 



університет імені 

М.П. Драгоманова 

11. Лахтадир О.В.  Модуль:  

ІКТ  

червень 2019 р. 

12. Літвінова К.Ю. Національний 

технічний 

університет України 

«Київський 

політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

 лютий-березень 

2019 р. 

13. Лопатенко Г.О. Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова; 

Tampere University 

(Erasmus+) 

Модуль:  

ІКТ  

квітень-травень 

2019 р. 

 

 

березень 2019 р. 

14. Мороз Ю.М. Львівський 

державний 

університет 

фізичної культури 

імені Івана 

Боберського 

 листопад-грудень 

2019 р. 

15. Неведомська 

Є.О. 

 Модулі: 

курси англійської 

мови А1/А2 

курси англійської 

мови А2/В1 

ІКТ в освіті 

 

 

січень 2019 

 

травень 2019 р. 

травень 2019 р. 

16. Омері І.Д.  Модулі: 

 ІКТ в освіті, 

дидактичний, 

лідерський 

 

жовтень 2019 

жовтень 2019 

жовтень 2019 

17. Петрова Н.В.  Модуль:  

лідерський  

листопад 2019 р. 

18. Пітенко С.Л.  Модуль:  

лідерський 

листопад 2019 р. 

19. Погребняк Ю.М. Національний 

технічний 

університет України 

«Київський 

політехнічний 

інститут імені  

І. Сікорського» 

 грудень 2019 р. 

20. Поляничко О.М.  Модуль:  

ІКТ  

 

Лютий 2019 

21. Савченко В.М. Національна 

медична академія 

післядипломної 

освіти імені  

П.Л. Шупика 

Модулі: 

лідерський, 

дослідницький 

 

квітень 2019 

листопад 2019 

жовтень 2019 



22. Сушко Р.О. Lithuanian Sport 

University  

Модулі: 

Лідерський, 

ІКТ(сертифікація 

ЕНК)  

 

лютий 2019 р. 

березень 2019 р. 

23. Тимчик О.В.  Модулі: 

ІКТ в освіті, 

дидактичний, 

лідерський 

 

лютий 2019 

квітень 2019 

червень 2019 

24. Харченко Г.Д.  Модулі: 

розвитку цифрової 

компетентності, 

англійська мова для 

викладачів, 

дослідницький 

 

 

червень 2019 

січень-травень 

2019 

жовтень 2019 

25. Чекмарьова В. В. Таврійський 

національний 

університет імені 

В.І.Вернадського  

Модуль:  

лідерський 

 

жовтень 2019 р. 

26. Якимчук О.А. Національний 

технічний 

університет України 

«Київський 

політехнічний 

інститут імені  

Ігоря Сікорського» 

 грудень 2019 

 

27. Ясько Л.В.  Модуль:  

лідерський, 

курси англійської 

мови А2 

лютий 2019 р. 

 

травень 2019 р. 

28. Яценко С.П. Національний 

педагогічний 

університет  

імені М.П. 

Драгоманова 

Модулі: 

ІКТ в освіті, 

дослідницький, 

лідерський 

березень-квітень 

2019 

березень 2019 

жовтень 2019 

листопад 2019 

  

У порівнянні з 2018 роком, протягом якого пройшло підвищення кваліфікації 

11 викладачів, кількість викладачів, яким було рекомендовано підвищити 

кваліфікацію у 2019 році, склала 28 осіб,  і всі вони були залучені до різних 

фахових програм відповідно до рівня професійної кваліфікації. 

 

4. НАУКОВА РОБОТА  

 

4.1. Публікаційна активність 

 

За 2019 рік викладачами Факультету опубліковано одноосібно та у 

співавторстві 75 наукових праць, з них: 7 монографій, 11 статей в Scopus та 

Web of Science,  15 – у фахових виданнях МОН України,  30 – що входять до 

інших наукомеричних баз, 17 – тез конференцій. З них 5 наукових публікацій 

були підготовлені та опубліковані у співавторстві зі студентами. 



Порівнюючи показники публікаційної активності з минулорічними 

варто відзначити значне збільшення кількості наукових статей, що 

опубліковані в Scopus та Web of Science (12 статей у 2019 році порівняно з 2 – 

у 2018 році). Ще 1 стаття очікує на індексацію у науковометричній базі Scopus. 

Майже на тому ж рівні залишилася кількість публікацій у виданнях, що 

індексуються в інших міжнародних наукометричних базах (30 статей – за 2019 

рік порівняно з 28 – за 2018 рік). Разом з тим, значно знизився показник 

висвітлення результатів наукових досліджень у фахових журналах МОН 

України (з 25 публікацій у 2018 році до 15 – у 2019 році). У 2019 році 

співробітниками факультету було підготовлено на 4 монографії та на 2 

навчально-методичних посібника більше, ніж у 2018 році.  

 
Рис. 5. Порівняльні показники публікаційної активності 

співробітників Факультету  

 

Зменшення кількості публікацій у фахових журналах МОН України 

пов’язано з декількома факторами. У 2019 році співробітники Факультету 

заохочувались до публікації у  новоствореному електронному науковому 

виданні Факультету «Sport Science and Human Health», яке ще не входить до 

переліку фахових видань (категорія Б). Також одним з пріоритетних завдань 

Університету в 2019 році було підвищення кількості публікації у наукових 

виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. 

У зв’язку з цим, при публікації найбільш вагомих наукових досліджень 

співробітників Факультету за звітний період перевага віддавалась саме таким 

науковим виданням. 

 

4.2. Проведення наукових заходів 

 

Протягом 2019 року Факультет ініціював проведення 16 наукових 

заходів, зокрема міжнародної, всеукраїнської конференції, науково-

практичної конференції Факультету, 6 наукових семінарів, 4 майстер-класи 

для викладачів, студентську конференцію та тренінг. Крім того, за звітний 

період співробітники Факультету взяли участь у двох наукових заходах, які 

відбулися в інших установах.  
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Рис. 6. Кількість заходів наукового спрямування, організованих 

Факультетом здоров’я, фізичного виховання і спорту 
 

Порівнюючи показники з минулорічними, можна констатувати що у 

2019 році кількість наукових заходів залишилась на тому ж рівні, що свідчить 

про їх оптимальне кількісно-якісне співвідношення. 

Детальна інформація про заходи, які відбулися на кафедрах Факультету, 

та кількість учасників представлена в таблиці 12. 

Таблиця 12 

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

та спорту у 2019 році 

№ Назва заходу 
Дата 

проведення 

Відповідальний 

організатор 

К-сть 

учасни

ків 

Міжнародні конференції 

1. 

Здоров’я, фізичне виховання і 

спорт: перспективи та кращі 

практики (Health, Physical Education 

and Sports: Perspectives and best 

Practices) 

15-16.05.2019 

Спесивих О.О., 

кафедри 

факультету 

120 

Всеукраїнські конференції 

2. 

VІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Фізичне 

виховання, спорт та здоров’я 

людини: досвід, проблеми, 

перспективи» (у циклі Анохінських 

читань) 

 

 

12.12.2019 

Ярмолюк О.В., 

кафедри 

факультету 

95 

Наукові конференції Факультету 

3. 

ІІ Науково-практична конференція 

викладачів «Спорт та здоров'я 

людини в умовах сучасного 

суспільства» 

01.04.2019 

Спесивих О.О., 

кафедри 

факультету 

50 

Наукові та науково-практичні семінари 

4. 

Науковий семінар для викладачів 

кафедри «Основи статистичної 

обробки біологічних даних. 

Статистичні методи обробки 

03.01.2019 
Савченко В.М., 

КФРБ 
15 
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результатів дослідження в 

електронній таблиці EXEL» 

5. 

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», Web of Science, PEDro, 

PubMed» 

15.02.2019 
Савченко В.М., 

КФРБ 
25 

6. 

Науковий семінар для викладачів 

кафедри «Створення та підтримка 

загальнокафедральної наукової бази 

даних» 

24.04.2019 
Савченко В.М., 

КФРБ 
10 

7. 

Науковий семінар в рамках  

«Методологія сучасних фітнес-

технологій у розвитку та 

становленні професійного фахівця з 

фітнесу»  

16.05.2019 
Кожанова О.С., 

Бистра  І.І., КСФ 
25 

8. 

Навчально-практичний семінар 

"Використання засобів різних видів 

спорту у фізичному вихованні 

школярів"  (із залученням студентів  

4 курсу) 

29.05.2019 
Ясько Л.В., 

КФВПС 
20 

9. 

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», Web of Science, PEDro, 

PubMed» 

18.09.2019 
Савченко В.М., 

КФРБ 
15 

Майстер-класи 

10. 

Майстер-клас з соматики для 

викладачів та студентів Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 

12.03.2019 
Волощенко Ю.М., 

КСФ 
30 

11. 

«Основи харчування та його якість. 

Як визначати якість харчового 

продукту за його етикеткою 

(штрихкодом)» (у рамках 

проведення Грінченківської декади) 

09.12.2019 
Омері І.Д., 

КФРБ 
30 

12. 

«Соматика у традиції Т. Ханни» в 

рамках VII Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Фізичне 

виховання, спорт та здоров’я 

людини: досвід, проблеми, 

перспективи»  

12.12.2019 
Волощенко Ю.М., 

КСФ 
25 

13. 

Майстер-клас «Фізичне виховання 

та захист Вітчизни засобами 

Військово-патріотичного хортингу»  

12.12.2019 
Кузора І.В., 

КФВПС 
25 

Студентські конференції 



14. 

Наукова конференція студентів 5 

курсу «Науково-педагогічні 

дослідження у фізичній культурі та 

спорті» 

13.06.2019 
Латишев М.В., 

КФВПС 
18 

15. 

ІІ Студентська науково-практична 

конференція «Health, Physical 

Education and Sports» 

 

04.03.2019 Тіптюк Ю. 17 

Тренінги 

16. 

Тренінг для студентів "Фахівець з 

фізичної терапії очима 

першокурсників" 

03.09.2019 
Неведомська Є.О., 

КФРБ 
25 

 

З метою покращення якісного наповнення наукових заходів було 

прийнято рішення про проведення в 2020 році трьох заходів – міжнародної, 

всеукраїнської та студентської конференцій з тематичними секціями під 

специфіку кожної кафедри за наступним графіком: міжнародна конференція – 

у травні 2020 р., студентська – у листопаді 2020 р. та всеукраїнська – у грудні 

2020 р.   

З метою висвітлення результатів наукових досліджень та встановлення 

перспективних академічних контактів співробітники Факультету взяли участь 

у заходах, організованих іншими установами (таблиця 13). 

Таблиця 13 

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

фізичного виховання та спорту у 2019 році 

№ Назва заходу 
Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

ПІБ 

співробітника 

1. V Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Сучасний 

рух науки» 

07.02.2019 м. Дніпро Клименко Г.В. 

2. X International Scientic and 

Practical Conference 

«International Trendsin 

Science and Technology» 

28.02.2019 Poland (Warshaw) 
Виноградов В.Є. 

КСФ 

3. 11-й бізнес форум УФА 

(Української фітнес 

асоціації) у рамках фітнес 

конвенції NIKE 

16.03.2019 м. Київ Бірючинська С.В. 

4. Х Міжнародна науково-

практична конференція. 

«Сучасні проблеми та 

перспективи розвитку 

фізичного виховання, 

здоров'я і професійної 

підготовки майбутніх 

фахівців з фізичного 

виховання та спорту» 

21.03.2019 

Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова 

(м. Київ) 

Клименко Г.В. 

5. 5-й Фітнес Форум 

Управлінців у Фітнес 
07.09.2019 м. Одеса Бірючинська С.В. 



Індустрії України у 

рамках фестивалю BeneFit 

6. Семінар «Інноваційні 

технології в реабілітації» 
17.09.2019 

Київський 

міський центр 

реабілітації дітей 

з інвалідністю 

Неведомська Є.О., 

КФРБ 

7. Молодь та олімпійський 

рух. XII Міжнародна 

конференція молодих 

вчених 17.05.2019 р. НУФВСУ, Київ 

Ясько Л.В., 

Сушко Р.О., 

Латишев М.В.; 

КФВПС 

Кожанова О.С., 

Іваненко Г.О. 

КСФ 

8. ІI All-Ukrainian Electronic 

Scientific&Practical 

Conference with 

International participation 

«Аctual Problems of 

Physical Culture and Sport, 

Physical Therapy and 

Ergotherapy: 

Biomechanical, 

Psychophysiological and 

Metrological Aspects» 

23.05.2019 

Національний 

університет 

фізичного 

виховання і 

спорту України 

(м.Київ) 

Клименко Г.В. 

КСФ 

9. Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації. XIV 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

30.08. 2019р. 

ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницький 

ДПУ імені 

Григорія 

Сковороди», 

Переяслав-

Хмельницький 

Сушко Р.О., 

КФВПС 

10. 3rd International Sport and 

Innovation Conference 

2-3.10.2019 

Університет 

фізичного 

виховання у 

Будапешті 

(Угорщина) 

Волощенко Ю.М., 

КСФ 

11. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Ероготерапія: Нова 

професія для сучасної 

системи реабілітації в 

Україні» 

04.10.2019 м. Київ Чекмарьова В.В. 

12. Основні напрямки 

розвитку фізичної 

культури, спорту та 

фізичної реабілітації. XIV 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція. 

24-25.10 

2019 р. 

Придніпровська 

державна 

академія фізичної 

культури і спорту, 

Дніпро 

Сушко Р.О., 

КФВПС 

13. Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку 

21-22.11. 

2019 р. 

Національний 

університет 

Сушко Р.О., 

КФВПС 



фізичної підготовки і 

спорту. III Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського, 

Київ 

14. Сталий розвиток і 

спадщина у спорті: 

проблеми та перспективи. 

Міжнародна конференція 

27-28.11 

2019 р. 
НУФВСУ, Київ 

Сушко Р.О., 

Латишев М.В., 

КФВПС 

Чекмарьова В.В. 

КСФ 

15. Challenge and Perspective 

in Wrestling. Satellite 

Symposium of UWW 

Scientific Commission 

27-28.11. 

2019 р. 
НУФВСУ, Київ 

Латишев М.В., 

КФВПС 

16. Семінар для тренерів з 

веслування на байдарках і 

каное 

2-3.12.2019 

НСК 

«Олімпійський», 

м. Київ 

Лисенко О.М., 

КФРБ 

17. Міжнародна конференція 

«Актуальні проблеми 

спортивної медицини» 

04-05.12. 

2019 р. 
НУФВСУ, Київ 

Білецька В.В. 

КСФ 

Ясько Л.В., 

КФВПС 

 

4.3. Наукові теми кафедр Факультету 

 

Протягом 2019 року на Факультеті були поведені дослідження в рамках 

чотирьох наукових тем, дві з яких 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. 

У грудні 2019 року за участі проректора з наукової роботи були заслухані 

проміжні звіти керівників кафедральних наукових тем. Проміжні результати 

досліджень були затверджені вченою радою Факультету. Також у 2019 році 

було започатковано індивідуальне наукове дослідження на кафедрі фізичної 

реабілітації та біокінезіології. Назви наукових тем та терміни їх реалізації 

представлені в таблиці 14. 

Таблиця 14 

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

кафедри 

Термін виконання 

теми 

1. Критерії оцінки функціонального стану та 

ефективності фізичної терапії осіб з хворобами і 

травмами опорно-рухової та нервової систем (на 

основі Міжнародної класифікації 

функціонування). Державний реєстраційний 

номер: 0118U001228 

КФРБ 2018 – 2020 рр. 

 

2. 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. 



3. Експрес-методи дослідження соматичного 

здоров'я юних спортсменів етапу початкової 

спортивної підготовки (індивідуальне наукове 

дослідження) 

КФРБ 20192023 рр. 

4. Теоретико-практичні засади використання 

фітнес-технологій у фізичному вихованні та 

спорті. Державний реєстраційний номер: 

0118U001229 

КСФ, 

КФВПС 

2018 – 2023 рр. 

 

 

4.4. Просування наукового журналу до категорії «Б» 

 

У 2019 році на Факультеті було створено електронне наукове видання 

«Sport Science and Human Health / Спортивна наука та здоров’я людини». За 

звітний період було видано два номери журналу. Журнал публікується двома 

мовами: українською та англійською. Статтям присвоюється DOI, публікації 

відображені у Google Scholar. Наразі відбувається підготовка до подання 

заявки на включення електронного наукового видання «Sport Science and 

Human Health / Спортивна наука та здоров’я людини» до переліку журналів 

категорії «Б» та до наукометричної бази Index Copernicus. До складу 

редакційної колегії журналу входить 8 представників закордонних закладів 

вищої освіти. 

 

4.5. Діяльність наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених Факультету. 

Таблиця 15 

Статистичні показники діяльності наукового товариства за 2019 рік 
Вид наукової роботи Кількість 

заходів 

Студентські конференції 1 

Участь студентів в міжнародних конференціях - 

Участь студентів у Всеукраїнських конференціях - 

Участь у Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах 9 

Студентські наукові публікації 5 

 

У 2019 році науковим товариством нашого факультету було 

організовано та проведено студентську наукову конференцію та тренінг для 

студентів "Фахівець з фізичної терапії очима першокурсників", участь в яких 

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

факультету взяли участь в організації міжнародної та Всеукраїнської наукових 

конференцій.  

На Факультеті 113 студентів 3, 4, та 5 курсів взяли участь у виконанні 

трьох кафедральних наукових досліджень. Участь студентів полягала у зборі 

даних про досліджуваних (їх обстеження). Також на кафедрі фізичної 

реабілітації та біокінезіології було виконано студентське дослідження 

«Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності і 

здоров’я як компонент навчання студентів зі спеціальності «Фізична терапія, 

ерготерапія».  



Членами наукового товариства було підготовлено 5 статей, які були 

опубліковані у співавторстві з викладачами. 

 

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 2019 році було проведено 5 засідань (табл. 16). 

Таблиця 16 

Тематика засідань студентського наукового гуртка 

№ Тематика засідання Дата 

проведення 

Модератор 

засідання 
1 «Алкоголь: міфи та реальність» 07.03.2019 Неведомська Є.О. 

2 «Наркоманія як вона є» 02.04.2019 Омері І.Д.,  

Неведомська Є.О. 

3 «Вплив мобільного телефону на здоров’я 

молоді» 

08.10.2019 Тимчик О.В., 

Неведомська Є.О. 

4 «Методика оцінки індивідуального 

біологічного віку» 

05.11.2019 Неведомська Є.О., 

Кадун К. 

5 «Сучасні авторські методики в реабілітації 

хворого» 

17.12.2019 Неведомська Є.О. 

 

5. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ФАКУЛЬТЕТУ 

 

За звітний період було укладено 3 угоди про співпрацю з міжнародними 

освітніми інституціями. 

Таблиця 17  

Угоди про міжнародну співпрацю, укладені у 2019 році. 

№ Назва інституції Тип угоди 

1 Czech Technical University in Prague 

(Czech Republic) 

меморандум про співпрацю 

2 The Academic College at Wingate (Israel) меморандум про співпрацю 

3 University of Ankara (Turkey)  меморандум про співпрацю 

 

У рамках раніше підписаних угод у 2019 році розпочато проведення 

спільних досліджень фізичної підготовленості студентів та спортсменів 

України та Латвії за методикою EuroFit разом з Rezekne Academy of 

Technologies (Латвія). Також було розпочато проведення спільного наукового 

дослідження, присвяченого проблемам працевлаштування та професійної 

готовності випускників спортивних університетів з Lithuanian Sport University 

та University of Valencia. 



У 2019 році 4 співробітники Факультету взяли участь у заходах 

International Staff Week і пройшли стажування в Литовському університеті 

спорту (Литва, Каунас) та Університеті фізичного виховання імені Йозефа 

Пілсудського (Польща, Варшава). Також за звітний період 2 співробітники 

Факультету взяли участь у програмі академічної мобільності в рамках 

програми Erasmus +, 1 співробітниця була задіяна у науковому консультуванні 

в Шаньдунському спортивному університеті (Китай), 1 співробітниця 

Факультету пройшла відбір та вступила на навчання за міжнародною 

магістерською програмою «Olympic studies, Olympic education, management of 

Olympic events» Університету Пелопоннесу та Міжнародної олімпійської 

академії. 

У травні 2019 року в рамках міжнародної діяльності на Факультеті 

відбулись майстер-класи професора Аготи Ленарт з Університету фізичного 

виховання в Будапешті (Угорщина) та Марка Холла, директора з 

міжнародного розвитку 3D Інституту (США). 

Детальна інформація щодо міжнародної співпраці викладачів 

Факультету у 2019 році представлена у таблиці 18. 

Таблиця 18 

Міжнародна співпраця викладачів Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту у 2019 році 
№ Організація-партнер 

(назва), країна 

Зміст співпраці Виконавці 

1. Литовський університет 

спорту (м. Каунас, Литва) 

Міжнародне стажування 

співробітників кафедри спорту 

та фітнесу та участь у 5th LSU 

International Week  

Кожанова О.С.,  

Сушко Р.О., 

квітень 2019 р. 

 

2. Університет фізичного 

виховання імені Юзефа 

Пілсудського 

(м. Варшава, Польща) 

Участь у міжнародному тижні 

Erasmus (the 2nd Erasmus 

International Staff Week, Jozef 

Pilsudski University of Physical 

Education) 

Латишев М.В., 

Ляшенко В.М., 

травень 2019 р. 

3. Університет фізичного 

виховання імені Юзефа 

Пілсудського 

(м. Варшава, Польща) 

Академічна мобільність 

викладачів Факультету в рамках 

програми Erasmus+ KA 107 

Латишев М.В., 

грудень 2019 р.  

4. Шаньдунський 

спортивний університет 

(м. Шаньдун Цзинань, 

Китай) 

Наукове консультування в 

Шаньдунському спортивному 

університеті 

Лисенко О.М. , 

листопад – грудень 

2019 р. 

5. Klub Inteligencji 

Katolickiej (м. Закопане, 

Польща) 

Участь у Міжнародному проекті  

Програма «Діти героїв України», 

організований з польського боку 

Klub Inteligencji Katolickiej та 

Міжнародним благодійним 

фондом «Допомога дітям 

України», з українського боку – 

Благодійною організацією 

«Міжнародний благодійний 

Харченко Г.Д.  

вересень-жовтень 

2019 р. 



фонд, Всесвітня Допомога Дітям 

України» 

6. Університет Анкари  

(м. Анкара, Туреччина) 

Представники Факультету 

спортивних наук Університету 

Анкари взяли участь в другій 

міжнародній конференції 

«Health, Physical Education and 

Sports: perspectives and best 

practices».   

Отримано згоду на членство у 

редакційній колегії журналу 

факультету від декана 

Факультету спортивних наук 

Університету Анкари др. Міті 

Коза. 

Лопатенко Г.О, 

Спесивих О.О., 

Білецька В.В.  

 

7. Технологічна академія 

Резекне (м. Ре́зекне, 

Латвія) 

Проводяться спільні 

дослідження фізичної 

підготовленості студентів та 

спортсменів України та Латвії. 

Отримані результати планується 

висвітлити на конференції 

«Society. Integration: sports and 

health» у Латвії в 2020 р.  

Латишев М.В. 

 

8. Академічний коледж у 

Вінгейті (м. Вінгейт, 

Ізраїль) 

Представники Коледжу взяли 

участь в другій міжнародній 

конференції «Health, Physical 

Education and Sports: perspectives 

and best practices».   

Отримано згоду на членство у 

редакційній колегії журналу 

факультету від голови вищої 

школи Коледжу у Вінгейті др. 

Шейкі Хацлера 

Лопатенко Г.О., 

Спесивих О.О. 

9. Литовський університет 

спорту (м. Каунас, 

Литва), 

Університет Валенсії 

(м. Валенсія, Іспанія) 

Проведення сумісних 

соціологічних наукових 

досліджень працевлаштування 

студентів з фахівцями 

Литовського університету 

спорту та Університету Валенсії 

Сушко Р.О. 

 

 

У травні 2019 року на Факультеті відбулась друга міжнародна науково-

практична конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та 

кращі практики», в якій взяли участь представники зі Сполучених Штатів 

Америки, Німеччини, Угорщини, Литви, Англії, Ізраїлю, Чеської Республіки 

та України. У рамках конференції були проведені переговори з 

представниками міжнародних делегацій, за результатами яких були підписані 

угоди про співпрацю та досягнута домовленість про участь в роботі у складі 

редакційної колегії журналу, який видає Факультет. 



У грудні 2019 року у співпраці з Університетом фізичного виховання у 

Будапешті було подано заявку на участь у програмі міжнародної академічної 

мобільності 2019-2021 рр. в рамках програми Erasmus+ KA107. 

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 2020 році. 

 

6. РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТОЦЕНТРИЧНОГО ПРИНЦИПУ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ, СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІЙ РОБОТІ 

ТА СПОРТІ 

 

6.1. Участь здобувачів освіти в забезпечені якості освітніх послуг на 

Факультеті 

 

На Факультеті створені умови для реалізації принципу 

студентоцентризму в освітньому процесі. Форми і методи навчання 

обираються викладачами відповідно до змісту освітніх компонентів, тож їх 

студентоцентрованість полягає передусім у кращих практиках викладання, 

максимальній сформованості компетентностей та досягненню зазначених 

програмних результатів навчання. Студентоцентрованість навчання 

розуміється передусім як здатність ЗВО підготувати сучасного і 

конкурентоспроможного на ринку праці фахівця, з широким доступом до 

працевлаштування. 

Аналіз показників щорічного оцінювання «Викладач очима студентів» 

показав, що у 2019 році середня оцінка викладачів Факультету студентами 

склала 4,57, мінімальна оцінка склала 3,68, а максимальна 4,96. При цьому 

28% викладачів Факультету мають оцінку більше ніж 4,7 балів, у 32% 

викладачів оцінка склала більше 4,5 балів, 38% викладачів були оцінені 

студентами в діапазоні від 4,17 до 4,49 балів і тільки один викладач має оцінку 

нижчу, ніж 4,0. 

У 2019 році студенти Факультету були активно долучені до процесів 

забезпечення якості освіти. За звітний період представники здобувачів освіти 

брали участь в обговоренні та затвердженні освітніх програм, переліку та 

змісту вибіркових навчальних дисциплін, програм атестації та інших процесів, 

пов’язаних з освітнім процесом. 

 

6.2. Спортивна діяльність співробітників та студентів 

 

У 2019 році Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту 

забезпечував діяльність 5 загальноуніверситетських спортивних секцій, до 



роботи яких на постійній основі було долучено 268 студентів з різних 

структурних підрозділів Університету. На базі постійно діючих спортивних 

секцій, у рамках спеціалізацій освітньої програми «Фізичне виховання» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та поза межами секційної роботи 

діють 9 спортивних команд Університету. Упродовж 2019 року студенти та 

викладачі Факультету взяли участь у більше ніж 50 змаганнях різного рівня, 

на яких здобули 31 нагороду міського та регіонального рівнів, 26 нагород 

Всеукраїнського рівня та 9 нагород на змаганнях міжнародного рівня, серед 

яких етапи кубку світу, чемпіонати Європи та світу. Порівняльні показники 

кількості нагород, які здобули студенти та викладачів Факультету у змаганнях 

різного рівня представлені на рисунку 7. 

 
Рис. 7 Спортивні результати студентів та викладачів Факультету 

(кількість призових місць) 

 

У 2019 році збірна команда Університету Грінченка взяла участь в 

Чемпіонаті світу серед студентів з футболу в м. Цзиньцян (Китай), де посіла 

10 місце. За результатами IV спартакіади серед закладів вищої освіти м. Києва 

Університет Грінченка в загальному заліку посів 8 місце з 26 київських ЗВО, 

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

структурі профільний факультет/інститут”, посів 1 місце, другий рік поспіль 

обійшовши НПУ ім. М.П. Драгоманова.  

Основні спортивні здобутки студентів та викладачів Факультету 

представлені в таблиці 19. 

Таблиця 19 
№ 

з/п 

П.І.П. Вид спорту Вид змагань Результат 

1.  Чоловіча збірна 

команда 

Університету з 

футболу 

Футбол Чемпіонату м. Києва з футболу 

серед студентських команд ЗВО 

Чемпіонату України з футболу 

серед студентських команд ЗВО 

3 місце 
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Чемпіонат світу серед ЗВО з 

футболу 

 

 

10 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 Універсіада м. Києва з плавання:  

естафета 4х50 (комбінована; 

змішана) – Клімова Марія, 

Клімова Олександра, Дударенко 

Богдан, Терниця Ярослав;  

 

 

2 місце 

 

4.  Збірна команда 

Університету 

Грінченка з 

настільного тенісу 

Настільний 

теніс 

Змагання з настільного тенісу 

ХІV літньої Універсіади м. Києва 

2 

загальноко

мандне 

місце 

 

5.  Клімова Марія Плавання Універсіада м. Києва з плавання:  

серед жінок на дистанції  

50 м брасом  

50 м на спині  

 

 

1 місце 

2 місце 

6.  Клімова 

Олександра 

Плавання Універсіада м. Києва з плавання:  

серед жінок на дистанції 

50 м батерфляєм  

 

 

3 місце 

7.  Лобачева 

Анастасія 

Фехтування змагання ХІV літньої 

Універсіади України з 

фехтування, у складі команди 

«Київ -2» з фехтування на 

шпагах серед жінок  

 

3 місце 

 

 

8.  Цімболинець 

Ангеліна 

Фехтування Кубок України з фехтування 3місце 

9.  Гармаш Надія Настільний 

теніс 

Молодіжний чемпіонат України з 

настільного тенісу у складі 

команди «Київ-1» 

 

Змагання з настільного тенісу 

ХІV літньої Універсіади м. Києва, 

в одиночному розряді 

 

1 місце 

 

 

 

2 місце 

 

10.  Денисевич Богдан 

Вікторович 

Армреслінг 24-й Чемпіонат Європи з 

армреслінгу 

Чемпіонат світу з армреслінгу 

2 місце 

 

3 місце 

11.  Дядюшкін 

Дмитро 

Карате Міжнародний турнір 51st 

GRANDPRIX North Bohemia - 

Hayashi Cup з карате 

2 місце 

12.  Тупиця Юрій 

Іванович    

Плавання Міжнародні змагання з плавання 

"4th Tunisian Open Masters" 

 

Міжнародному турнірі з 

плавання в категорії  «Мастерс» 

 

1 місце 

 

 

1 місце 

13.  Тарасенко Давид 

Вадимович 

Таеквон-до VIII Міжнародного чемпіонату з 

таеквон-до "MIGHTYFIST" 

Кубка Орлів  

1 місце 

 

 



 

34 Чемпіонаті Європи з тхеквон-

до в м. Сараєві (Боснія і 

Герцеговина), 

 

 

 

2 місце 

14.  Тарасенко Давид 

Вадимович 

Кікбоксінг Відкритий Всеукраїнський  

турнір 

1 місце 

15.  Поповіченко 

Владислав 

Юрійович 

 

Айкідо Ліга чемпіонів айкідо 2019 

 

Міжнародні змагання за 

програмою «Діти за мир», 

Берлин, Німеччина 

 

Кубок України з айкідо 

1 місце 

 

 

1 місце 

 

 

1 місце 

16.  Прийма 

Владислав 

Дзюдо XIV літня Універсіада м. Києва з 

дзюдо серед студентів у програмі 

IV Спартакіади серед ЗВО м. 

Києва. 

1 місце 

17.  Печерний Максим Бокс Чемпіонат міста Києва з боксу 

серед молоді (2002 – 2003 р.н.) 

2 місце 

18.  Бадун Віталій Легка 

атлетика 

Командний чемпіонаті України з 

легкої атлетики у приміщені м. 

Суми  

 

Чемпіонат України з легкої 

атлетики у приміщені серед 

дорослих та молоді 

 

Командний Чемпіонат України з 

кросу 

 

Чемпіонат України з легкої 

атлетики серед молоді, 

м. Кропивницький 

3 місце 

 

 

 

1 місце 

 

 

 

 

2 місце 

 

 

 

2 місце 

19.  Сердюк Анастасія Спортивна 

аеробіка 

міжнародні змагання «20th Slovak 

Aerobic Open, Bratislava» 

 

Чемпіонат України зі спортивної 

аеробіки 

1 командне 

місце 

 

2 місце, 

категорія 

дорослі 

20.  Телегін Гнат Панкратіон Кубок України з панкратіону 

 

Чемпіонат Світу з панкратіону 

1 місце  

 

2 місце 

21.  Носуля Максим Таеквон-до - Чемпіонат Європи (U 21), 2019, 

Швеція 

- Polish Open G-1, 2019 

9 місце 

 

9 місце 

 

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.  

За звітній період студенти Факультету в якості волонтерів взяли участь 

в 16 заходах різного рівня, серед яких: міжнародний марафон «WIZZ AIR 

KYIV CITY marathon 2019», «Здорова нація», Спартакіада серед школярів ЗНЗ 

Оболонського району м. Києва, «Пробіг під каштанами» та «Олімпійський 

урок 2019». В організації зазначених заходів у взяли участь 167 студентів 

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

студентів та викладачів нашого Факультету в минулому році була задіяна в 

заходах Національного олімпійського комітету України та заходах 

Оболонської районної державної адміністрації м. Києва.  

Порівняно з минулим роком кількість волонтерських заходів 

збільшилася з 12 до 16. Детальна інформація щодо заходів, у яких взяли участь 

студенти та викладачі Факультету у 2019 рокі представлена у таблиці 20. 
 

Таблиця 20 

Волонтерські заходи, у яких взяли участь представники Факультету 
Захід Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

 Щорічна акція "Живий ланцюг Соборності" як символ 

єдності та цілісності України 

16 1 

Волонтерська підтримка футбольної команди «Динамо» 

на грі Юнацької ліги УЄФА "Динамо" (Київ) (U-19) - 

"Ювентус" (Італія) (U-19) на стадіоні "Динамо" 

ім. В. Лобановського 

17 1 

Волонтерська підтримка футбольної команди «Динамо» 

на матчі туру УПЛ сезону 2018/2019 "Динамо" (Київ) - 

"Зоря" (Луганск), НСК "Олімпійський".  

9 1 

Волонтерська акція "Час зупинити туберкульоз", за 

сприяння Товариства Червоного Хреста України 

18 2 

Волонтерство та суддівство Всеукраїнського заходу 

серед школярів та студентів "Кyiv Half Marafon". 

7 1 

 Захід «Здорова нація» за участю Київської міської 

організації Товариства Червоного Хреста України, КП 

«Київський метрополітен»  

8 1 

Благодійна акція «Дитячий дім» на допомогу і лікування 

онкохворих дітей 

2 1 

Підтримка команди  «Динамо» на матчі «Динамо» – 

«Шахтар», на НСК «Олімпійський» 

13 1 

Форум «Намисто милосердя» за підтримки Постійної 

Комісії Київської міської ради з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення,  

10 1 

День донора 8 - 

Щорічний всеукраїнський проект НОК України – 

Олімпійський урок-2019. 

11 3 

Участь у наймасштабнішій РУХАНЦІ 2.0 в Україні,  на 

НСК «Олімпійській» 

25 1 

Організація і проведення розминки для учасників 

Одеського півмарафону  

- 1 



Участь у відзначенні свята «Всесвітній день бібліотек» - 4 

Участь у якості волонтерів у ювілейному 10th Wizz Air 

Kyiv City Marathon 2019 

23 3 

Супровід групи дітей у рамках програми «Діти героїв 

України»( відвідали музеї, різні майстер-класи, 

екскурсії містами Закопане, Краків) 

- 1 

Разом 167 23 

  

5.3. Поселення студентів в гуртожитки 
 

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

третій рік поспіль Факультет на 100% задовольняє запити студентів на 

поселення.  

Таблиця 21 

Забезпечення студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і 

спорту місцями в гуртожитку 
Гуртожиток В.Гавела 

(Лепсе), 46 

Старосільська, 2 

 

Руданського, 2 Разом 

студентів по 

гуртожитках 

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 45 питань. До найважливіших 

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

затвердження освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 017 Фізична культура і спорт; внесення змін до навчального 

плану та освітньої програми «Фізичне виховання» спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт, другого (магістерського) рівня вищої освіти; заснування 

електронного наукового видання “Спортивна наука та здоров’я людини / Sport 

Science and Human Health”; затвердження освітньої програми  Фізична терапія, 

ерготерапія (спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія; галузь знань – 22 

Охорона здоров´я) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для 

вступників 2019 року); затвердження проміжних звітів з наукових тем кафедр 

Факультету. У 2019 р. відбулося 11 засідань деканату, який прийняв відповідні 

рішення близько з 50 питань.  



З метою забезпечення функціонування центрів практичної підготовки та 

підтримки діяльності спортивних команд університету у 2019 році відбулась 

низка тендерних закупівель навчального обладнання та спортивного 

екіпірування. Детальний аналіз закупівель представлено в таблиці 22. 

Таблиця 22 

Оновлення обладнання та спортивного екіпірування у 2019 році. 

№ Найменування Вартість/тис. грн. 

1. Обладнання для кабінету фізичної терапії 59 400 

2. Обладнання для масажного кабінету 14 260 

3. Навчально наукове-обладнання 27 600 

4. Спортивне екіпірування 161 000 

5. Спортивний інвентар 36 000 

Разом 298 260 

 

 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ: 

 

- покращення показників вступу на освітні програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт;  

- започаткування нової освітньої програми першого (бакалаврського) рівня 

в межах спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

- посилення якісного складу кафедр за рахунок залучення профільних 

кандидатів та докторів наук;  

- перспективна робота з кадровим резервом, мотивація кращих випускників 

магістерських програм до навчання в аспірантурі та викладання в 

Університеті. 

- активне долучення здобувачів освіти до процесів забезпечення якості 

вищої освіти на Факультеті; 

- продовження роботи над сертифікацією ЕНК. Забезпечення навчальних 

дисциплін для студентів заочної форми навчання сертифікованими ЕНК; 

- розширення мережі баз практик з метою ефективної реалізації нової 

освітньої стратегії для студентів 4 курсів; 

- входження наукового видання «Sport Science and Human Health / 

Спортивна наука та здоров’я людини» до переліку журналів категорії «Б»; 

- підтримка високого рівня публікаційної активності викладачів у 

наукометричних базах в Scopus та Web of Science. 

- участь викладачів та студентів Факультету в програмах академічної 

мобільності; 

- підготовка заявок на отримання грантів від Вишеградського фонду, 

Erasmus+, Horizon 2020; 

- забезпечення представництва Університету на спортивних змаганнях 

міського, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

 

 


