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1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

1.1. Статистичні показники вступу 

 

Під час вступної кампанії до Факультету здоров'я, фізичного виховання 

і спорту надійшло 626 заяв на І курс від вступників за ступенем бакалавра, а 

саме: 

- спеціальність: 017 Фізична культура і спорт (освітня програма: 

Фізичне виховання) – 140; 

- спеціальність: 017 Фізична культура і спорт (освітня програма: 

Тренерська діяльність) – 160; 

- спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія – 326; 

-  34 заяви від вступників на навчання за ступенем магістра. 

На навчання до Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту в 

2017 році на перший курс було зараховано 92 студента (на 8,24% більше 

порівняно з 2016 роком).  

Таблиця 1 

Показники вступу на спеціальності Факультету за період 2016-2007 роки 

 

 На наступній таблиці представлена динаміка зростання контингенту 

студентів Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту з моменту 

створення Факультету в липні 2016 року до 1-го вересня 2017 року.  

Таблиця 2 

Динаміка зростання студентського контингенту 
Рік Бакалаври  Магістри  Разом  

2016 314 39 353 

2017 361 25 404 

 

 З таблиці 2 видно, що з моменту створення Факультету, кількість 

студентів збільшилася на 51 особу. Це, перш за все пов’язано з тим, що в 

Освітній 

рівень 

Результати вступної 

кампанії 

Відхилення 

2016 2017 абсолютне, 

ос. 

відносне, 

% 

Бакалавр 85 92 +7 8,24 

Магістр 20 25 +5 20 

РАЗОМ 105 117 +12 11,43 



2017 році вперше відбувся набір на нову освітню програму “Тренерська 

діяльність в обраному виді спорту”. Варто відмітити, що не зважаючи на те, 

що набір відбувався вперше, за цією освітньою програмою було повністю 

закрито ліцензійний обсяг (25 осіб). Крім того, вже в четверте була набрана 

група на бакалаврську освітню програму, яку забезпечує кафедра фізичної 

реабілітації та біокінезіології. Вступна кампанія 2017 року характеризується 

також високими показниками набору на старші курси. На 2 та 3 курси 

вступило 33 осіб, що на 10% більше ніж в минулому році. У цьому році 

вперше за час існування магістерської програми з фізичного виховання було 

повністю закрито ліцензійний обсяг в 25 осіб.  

 Не зважаючи на досить гарні показники набору 2017 року, варто 

сказати, що на певних спеціальностях набір відбувається важко вже другий 

рік поспіль.  

Минулого року творчий конкурс на освітню програму з фізичного виховання 

пройшли 111 абітурієнтів, з яких було зараховано на навчання 66 осіб, у 

цьому році ми мали ту саму кількість абітурієнтів, але вже на дві освітні 

програми: фізичне виховання та тренерська діяльність в обраному виді 

спорту, з яких було зараховано на навчання: 40 на фізичне виховання, 25 на 

тренерську діяльність.   

 З одного боку, аналізуючи пріоритети, які виставили нам абітурієнти 

під час вступу, можемо сказати, що наші студенти потрапили до нас не 

випадково і ми маємо свого вступника. З іншого боку, вимальовується чітка 

тенденція до того, що одні спеціальності Факультету є більш популярними і 

привабливими ніж інші.   

 У зв’язку з цим, на наступний рік варто здійснити перерозподіл 

ліцензійного обсягу між освітніми програмами спеціальності 017- фізична 

культура і спорт,  а також почати роботу над розробкою нових освітніх 

програм.  

 

1.2.  Ліцензування та нові освітні програми 

 

Як вже було зазначено, в 2016-2017 навчальному році було проведено 

ліцензування нової спеціальності “Тренерська діяльність в обраному виді 

спорту”. До робочої групи з підготовки ліцензійної справи входили: 

- Білецька Вікторія Вікторівна – завідувач кафедри спорту та фітнесу; 

- Ясько Лілія Володимирівна – завідувач кафедри фізичного 

виховання і педагогіки спорту; 

- Поляничко Олена Миколаївна – доцент кафедри спорту та фітнесу. 

Варто відзначити якісно проведену профорієнтаційну роботу  кафедри 

спорту та фітнесу, яка дозволила нам в перший рік набору повністю вибрати 

ліцензійний обсяг нової спеціальності.  

 У 2017-2018 навчальному році планується розробка нової освітньої 

програми “Фітнес та рекреація”.  

 

 



1.3.  Нова освітня стратегія  
 

Впродовж минулого навчального року велась активна робота над 

розробкою нової освітньої стратегії Університету. Для цього в січні були 

проведені декілька стратегічних сесій, до яких долучилися майже всі 

співробітники факультету. Під час цих сесії були сформовані місія, візія та 

цінності нашого Факультету, а також визначені основні напрями роботи 

щодо впровадження нової освітньої стратегії, якими стали: 

- Впровадження інтерактивних/тренінгових технологій в освітній 

процес; 

- Запровадження практико-орієнтованої системи навчання; 

- Створення центрів практичної підготовки/центрів компетенцій. 

Результатом нашої роботи стало удосконалення програми підготовки 

бакалаврів зі спеціальності “фізичне виховання” а також нові навчальні 

плани за спеціальностями: фізична терапія та ерготерапія, тренерська 

діяльність в обраному виді спорту. Нові навчальні плани передбачають 

збільшення кількості годин, що виділяються на практику майже в тричі, а 

також активне використання центрів практичної підготовки на базі 

Університету. 

Для відкриття центрів практичної підготовки для нашого Факультету 

було закуплено: 

- спортивного обладнання та інвентарю на 91 тис. грн.; 

- діагностичного обладнання на  40 тис. грн. 

- анатомічні моделі, а також медико-біологічне обладнання на суму 

180 тис. грн 

Завдяки цьому з вересня 2017 року при Факультеті працюють два 

центри практичної підготовки: 

- спортивний комплекс Університету; 

- медико-біологічний центр. 

Враховуючи те, що в серпні місяці Факультет переїхав в корпус №1 

по вул. М. Тимошенка 13б виникли певні труднощі з пошуком приміщень під 

центри компетенцій. Медико-біологічний центр розташований ауд. 205, 

відбувається пошук приміщення для масажного кабінету. 
 

1.4. Якісний склад кафедр Факультету 

Таблиця 3 

Кадровий склад науково-педагогічних працівників Факультету 

здоров’я, фізичного виховання і спорту 

Науково-педагогічні працівники 2016* 2017 Динаміка 

Науково-педагогічні працівники / за 

основним місцем роботи 

51/48 59/47 +8/-1 

Доктори наук / за основним місцем роботи 2/1 3/2 +1/+1 

Кандидати наук / за основним місцем роботи 15/14 24/21 +9/+7 

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

Доценти / за основним місцем роботи 10/9 13/12 +3/+3 

* на момент створення Факультету (01.07.2016) 



З таблиці 3 видно, що спостерігається позитивна динаміка зростання 

кадрового потенціалу Факультету. В період з 1 вересня 2016 року по 1 

вересня 2017 року до нас приєдналися: 

- 1 штатний співробітник зі ступенем доктора наук та званням 

професора, а також 1 доктор наук, професор за сумісництвом; 

- 3 штатні кандидати наук зі званням доцента та 1 кандидат наук, 

доцент за сумісництвом; 

- 5 штатних кандидатів наук без вченого звання. 

При цьому кадрове питання для факультету є більш ніж актуальним. 

Пріоритетним завданням для нас було і залишається пошук профільних 

докторів та кандидатів наук з фізичного виховання і спорту. Найбільш гостро 

це питання стоїть на кафедрі фізичного виховання та педагогіки спорту де 

функціонує магістратура, а в складі кафедри немає штатних докторів наук. У 

зв’язку з проходженням в цьому році акредитації бакалаврської програми 

існує необхідність посилення кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

штатними кандидатами наук за спеціальністю 24.00.03 – фізична 

реабілітація. 

Крім того, від кількості докторів наук в штаті Факультету залежить 

відкриття аспірантури зі спеціальності “фізичне виховання та спорт” та в 

перспективі відкриття спеціалізованої вченої ради.    

На рисунку 1 представлено якісний склад 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  – 6 кандидатів наук, на кафедрі 

фізичної реабілітації та біокінезіології – 1 доктор наук та 9 кандидатів наук, 

на кафедрі спорту та фітнесу – 1 доктор наук та 6 кандидатів наук. 
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1.5.  Оптимізація навчального процесу 

 

 У 2015 році Університет перейшов від традиційних занять з фізичного 

виховання до занять, побудованих на основі секційної роботи. Позитивним 

аспектом переходу до нових форм роботи стало підвищення інтересу до 

занять з фізичного виховання та можливість долучити до секційної роботи 

більшу кількість студентів. З іншого боку, надмірна кількість секцій, що були 

запропоновані студентам, призвела до певних труднощів організаційного 

характеру. Для того щоб студенти Інституту людини, Педагогічного 

інституту та Інституту мистецтв мали змогу потрапити на заняття з 

фізичного виховання, які проходили в корпусі №1 по вул. М. Тимошенка 13б, 

більшість спортивних секцій починали свою роботу з 16:50 год., при цьому в 

ранкові години спортивні зали простоювали, а в вечірні були переповнені. У 

зв’язку з цим в 2016 рокі було прийнято рішення скоротити кількість секцій 

до 8 та сформувати окремий перелік спортивних секцій для кожного 

навчального корпусу. Такий підхід дозволив раціонально використовувати 

спортивну інфраструктуру Університету, при цьому не зменшуючи кількість 

відвідувачів спортивних секцій.   

 

2. НАУКОВА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

2.1. Публікаційна активність 

 

Таблиця 4 

Загальні відомості  щодо наукової публікаційної діяльності викладачів  

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту за 2016-2017  навчальний 

рік 

Вид наукової роботи Кількість 

Монографії 5 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 

Scopus, WOS 
7 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 

окрім Scopus, WOS 
18 

Фахові видання, що затверджені МОН 17 

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукометричних) 18 

Підручники/навчальні посібники 17 

Наукові публікації разом зі студентами (вже враховані в інші 

розділи) 

6 

Загальна кількість публікацій 82 

 

У таблиці 5 представлені викладачі Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту, які мають найвищі показники публікаційної активності 

за звітній період. При підрахунку загальної кількості друкованих праць 

викладача за 2016-2017 навчальний рік враховували публікацію монографій 

(одноосібних та колективних), статті у виданнях, що входять до 



наукометричних баз даних, в тому числі Scopus та WOS, підручники та 

навчальні посібники, статті у фахових видання, що затверджені МОН 

України, статті у інших виданнях, а також тези міжнародних та 

Всеукраїнських конференцій. 

Таблиця 5 

Викладачі Факультету з  найбільшою публікаційною активністю за 

2016-2017 навчальний рік. 

П.І.П. Загальна кількість 

друкованих праць 

Неведомська Євгенія Олексіївна 14 

Дерека Тетяна Григорівна 13 

Спесивих Олена Олександрівна 9 

Білецька Вікторія Вікторівна 7 

Зеленюк Оксана Володимирівна 6 

 

З таблиці 5 видно, що загальна кількість публікацій тих викладачів, які 

публікуються найбільше, складає ледь не половину від загальної кількості 

всіх публікацій Факультету. Це говорить про те, що в нашій команді є 

колеги, які перевиконали корпоративний стандарт наукової діяльності, але є 

й ті, які або частково або повністю його не виконали.  

З метою підвищення публікаційної активності та якості наукових 

публікацій на Факультеті в жовтні поточного року буде проведені серія  

наукових тренінгів, на яких викладачі зможуть ознайомитися з 

особливостями проведення наукових досліджень в галузі фізичного 

виховання та спорту, дізнаються яка вимірювальна та дослідницька 

апаратура з’явилась на Факультеті, яким чином її можна використовувати в 

навчальному процесі та при проведенні наукових досліджень, а також 

сформують робочі групи за науковими інтересами, результатом роботи яких 

мають стати індивідуальні та колективні наукові публікації. 

 

2.2. Підвищення кваліфікації 

Таблиця 6 

Проходження підвищення кваліфікації за модулями у 2016-2017 

навчальному році 

ПІБ, науково-

педагогічного 

працівника 

Місце проходження стажування Термін 

стажування Зовнішнє Внутрішнє 

Іскра У.В. British Sailing Federation  Вересень 2016 

 

Білецька І.І.  Модулі: 

Лідерський 

ІКТ 

Жовтень 2016 

Листопад 2016 

Рижковський 

В.О. 

 Модулі: 

Лідерський 

Жовтень 2016 

Листопад 2016 



ІКТ  

Бісмак О.В.  Модулі: 

Лідерський 

Жовтень 2016 

 

Полковенко 

О.В. 

Інститут біології та 

медицини 

Модулі: 

Лідерський 

ІКТ 

Жовтень 2016 

Листопад 2016 

Квітень 2017 

Травень 2017 

Тимчик О.В.  Модулі: 

Лідерський 

ІКТ 

Дидактичний 

 

Жовтень 2016 

Листопад 2016 

Бірючинська С. 

В. 

 Модулі:  

Фаховий 

Квітень 2017 

Травень 2017 

Гацко О. В. 

Національний технічний 

університет України 

«Київський 

політехнічний інститут 

імені      І. Сікорського» 

  

Квітень 2017 

Травень 2017 

Гнутова Н. П. 

Національний технічний 

університет України 

«Київський 

політехнічний інститут 

імені      І. Сікорського» 

  

Квітень 2017 

Травень 2017 

Данило Л. І. 

 Модулі: 

Лідерський 
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З таблиці 5 видно, що за 2016-2017 навчальний рік 1 співробітник 

факультету пройшов стажування за кордоном, 12 співробітників пройшли 

підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах міста Києва, 7 

співробітників пройшли підвищення кваліфікації за модулями, які надає 

Університет Грінченка. 

 

2.3. Проведення конференцій 

 

Таблиця 7 

Конференції проведені кафедрами Факультету в 2016-2017 

навчальному році 

№ Назва конференції 
Дата 

проведення 

Кафедра 

організатор 

Кількість 

учасників 

1 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Фізичне виховання, 

спорт та здоров’я 

людини: досвід, 

 

 

17.03.2017 

Факультет 

здоров’я, 

фізичного 

виховання і спорту 

75 



проблеми, перспективи» 

(у циклі Анохінських 

читань) 

2 
Круглі столи: «Здоров’я 

та сучасність» 

20 жовтня 

2016 р. 

кафедра фізичної 

реабілітації та 

біокінезіології 

35 

3 

«Використання 

здоров’язберігаючих 

технологій під час 

навчання» 

14 грудня 

2016 р. 

 

кафедра фізичної 

реабілітації та 

біокінезіології 

40 

4 

«Проблеми фізичної та 

психологічної реабілітаії 

учасників АТО» 

24 березня 

2017 р. 

кафедра фізичної 

реабілітації та 

біокінезіології 

40 

5 

Круглий стіл – майстер 

клас «Равликотерапія як 

один із методів сучасної 

косметології» 

24 квітня 

2017 р. 

кафедра фізичної 

реабілітації та 

біокінезіології 

20 

 

2.4. Угоди про міжнародну співпрацю 

 

За час існування факультету нашими співробітниками було ініційовано 

підписання угод про міжнародне співробітництво з 5-ма закордонними 

університетами. Перелік університетів, що стали нашими партнерами за 

2016-2017 навчальний рік представлений в таблиці 8. 

Таблиця 8 

Угоди про міжнародну співпрацю, підписані на 2016-2017 навчальний рік 

№ Назва інституції 

1 Mykolas Romeris University (Lithuania, Vilnius) 

2 Lithuanian Sports University (Lithuania, Kaunas) 

3 Universidade da Coruña (A Coruña, Spain) 

4 National Sports Academy Vassil Levski (Sofia, Bulgaria) 

5 Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw (Poland) 

 

2.5.  Erasmus + 

 

В травні цього року, під час участі в першому міжнародному тижні 

Ерасмус в Університеті імені Йожефа Пілсудського була досягнута 

домовленість про співробітництво в рамках проекту Erasmus KA107 

(академічна мобільність з університетами ЄС для тих країн, що не входять до 

ЄС). Наразі триває підготовчий етап до подачі заявки на грант. Відбувається 

збір необхідної інформації від університетів-партнерів. Планується, що в 

зазначеній програмі академічної мобільності викладачів та студентів візьмуть 

участь такі університети як: Університет фізичного виховання Йожефа 

Пілсудського (як грантоотримувач), Танджинський університет спорту, 



Пекінський університет спорту, Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Тегеранський Університет. 

Наш Університет вже є учасником програми Erasmus і на разі наші 

студенти проходять навчання в Університеті Фоджиа (Італія) та Університеті 

Кадису (Іспанія). Так студентка 4 курсу нашого Факультету Слюсар 

Анастасія отримала можливість 4 місяці навчатися в Університеті Фоджиа і 

вже за тиждень вирушить на навчання. 

Участь в таких проектах ставить перед нами та нашими студентами 

досить серйозні виклики, адже у випадку отримання гранту за програмою 

Erasmus, нам потрібно буде не тільки відправляти наших студентів на 

навчання за кордон, але й приймати на навчання іноземців. Це означає, що 

ми повинні будемо забезпечити достатній рівень викладання наших 

профільних дисциплін англійською мовою, а також забезпечити повний 

супровід іноземних студентів під час перебування в нашому Університеті.  

На разі викладати англійською можуть усього декілька викладачів 

нашого Факультету. 

 

2.6.  Діяльність наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених Факультету. 

Таблиця 9 

Статистичні показники діяльності наукового товариства за 2016-2017 

навчальний рік 

Вид наукової роботи Кількість 

Студентські конференції 3 

Участь студентів в міжнародних конференціях 1 

Участь студентів у Всеукраїнських конференціях 2 

Участь у Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах 3 

Студентські наукові публікації 6 

 

За 2016-2017 навчальний рік науковим товариством нашого факультету 

було організовано та проведено 3 наукові конференції: 

- Історичні аспекти фізичної культури: минуле і сьогодення; 

- Актуальні проблеми адаптивного фізичного виховання; 

- Особливості наукових досліджень у фізичному вихованні. 

До участі в зазначених конференціях були залучені студенти 1-4 курсу, 

загальною кількістю 76 осіб. Студенти факультету взяли участь в 1 

міжнародній та 2 Всеукраїнських наукових конференціях. Членами 

наукового товариства було підготовлено 6 статей, які були опубліковані у 

співавторстві з викладачами. 

 

 

 

 

 

 



3. СПОРТИВНА ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РОБОТА 

 

3.1. Спортивні досягнення студентів та викладачів Факультету 

 

Протягом 2016-2017 навчального року студенти та викладачі 

Університету взяли участь у більше ніж 20 змаганнях різного рівня. Серед 

основних спортивних здобутків варто відмітити наступні: 

- 1 місце в Кубку України з фехтування вибороли студентки Рапинець 

Аліна, Рапинець Кристина (5 курс, ОКР «магістр») та Цімболинець 

Ангеліна (3 курс, ОКР «бакалавр») спеціальності «Фізичне виховання»; 

- 2 місце в Чемпіонаті України серед юніорів з фехтування посіла 

студентка 3 курсу спеціальності “Фізичне виховання” Павлюк Дарина; 

- 3 місце на етапі Кубку Світу з фехтування здобула студентка 5 курсу 

спеціальності “Фізичне виховання” Аліна Рапинець; 

- 5 місце на етапі Кубку Світу з фехтування посіла студентка 5 курсу 

спеціальності “Фізичне виховання” Кристина Рапинець; 

- 5 місце на Чемпіонаті світу з греко-римської боротьби здобув студент 2 

курсу Грушин Олександр; 

- Чемпіоном України з греко-римської боротьби серед юніорів у ваговій 

категорії 66 кг став студент 2 курсу групи ФВб-2-15-4.0д. Парцей Андрій  

- Ляшенко Валентина Миколаївна, доцент кафедри фізичного виховання і 

педагогіки спорту, здобула 3 місце в «ХVІ. International Dr. Fazıl Kucuk 

Sport Games Athletic Competitions»; 

- команда університету посіла 2 місце у військово-спортивних змаганнях 

«Захисник України» (в минулому році – 3 місце); 

- студентки 1 курсу спеціальності «Фізичне виховання» Малиновська 

Олеся та Черепаня Наталія вибороли право брати участь в змаганнях 

Чемпіонату Європи з футболу серед жіночих команд віком до 19 років; 

- команда Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту посіла 3 

місце у спортивно-військових змаганнях «Патріот-2016»; 

- старший викладач кафедри спортивної підготовки Соляник Тетяна 

Владиславівна виборола 1 місце з бігу на дистанції 12 км у XXIX 

Відкритому легкоатлетичному пробігу пам’яті Василя Микитовича 

Ткачука; 

- Тупиця Юрій Іванович, старший викладач кафедри спортивної 

підготовки, переміг у відкритому Чемпіонаті м. Києва та Київської 

області з плавання в категорії "Мастерс", а також посів 1, 2 та 3 місця у 

Всеукраїнському турнірі з плавання в категорії "Мастерс". 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Волонтерська діяльність 

Таблиця 10 

Кількість заходів, в яких взяли участь студенти Факультету 

№ Заходи Кількість 

1 Організаційні заходи 16 

2 Заходи, спрямовані на розвиток корпоративної культури 

університету 

5 

3 Патріотичне виховання та формування національної 

свідомості 

13 

4 Заходи студентського парламенту 3 

5 Соціально-гуманітарна взаємодія зі студентами у 

гуртожитках 

15 

6 Тематичні заходи (в т.ч. до знаменних дат) 14 

7 Волонтерська підтримка спортивних заходів студентами 19 

8 Іміджеві заходи 10 

9 Волонтерські та благодійні акції 12 

 Всього 107 

 

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. 

Загалом за 2016-2017 н.р. студенти Факультету забезпечили 

волонтерською підтримкою 19 заходів Всеукраїнського та міжнародного 

рівня, що на 7 заходів більше ніж минулого року, а також цілу низку заходів 

міського рівня. При цьому в середньому кожен захід обслуговувало 30 

студентів. Найбільша кількість студентів нашого Університету в минулому 

навчальному році допомагала Національному олімпійському комітету 

проводити заходи до Дня фізичної культури і спорту. 

 Водночас не обійшлося без певних проблем. 

 Не можливо оминути увагою ту кількість запитів на участь наших студентів 

в заходах різного рівня, що надходять до університету (приблизно 2-3 запити 

на місяць). Цілком зрозуміло, що від такої кількості заходів страждає 

навчальний процес. Особливо це помітно в період літньої сесії, коли велика 

кількість спортивних організацій починає проводити фінальні етапи своїх 

змагань. 

 Тому, щоб не перетворювати Факультет на волонтерську організацію, в 

цьому році ми плануємо більш виважено ставитися до тих запитів, в яких 

нашим студентам пропонують виступити в якості волонтерів. Буде 

сформовано певний пул партнерів, з якими ми вже багато років 

співпрацюємо. Будемо віддавати перевагу тим заходам, які дозволять 

проводити профорієнтаційну роботу та будуть до вподоби нашим студентам. 

 



 
Рис. 2. Кількість заходів спортивного спрямування, в яких 

студенти Факультету взяли участь в якості волонтерів 

 

 

3.3. Поселення в гуртожиток 

 

Завдяки тому, що в Університеті з’явився власний гуртожиток вже другій рік 

поспіль Факультет на 100% задовольняє запити студентів на поселення.  

 

Таблиця 11 

Забезпечення студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і 

спорту місцями в гуртожитку 

Гуртожиток В.Гавела 

(Лепсе), 46 

Старосільська, 2 

 

Руданського, 2 Всього 

студентів по 

гуртожитках 

Кількість 

студентів у 

2017-2018 

3 104 5 112 

Кількість 

студентів у 

2016-2017 

3 101 - 104 

 

 

4. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

 

- Посилення кадрового потенціалу, залучення профільних докторів наук 

до роботи на Факультеті, підготовка кандидатів і докторів наук з числа 

співробітників; 
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- Посилення спортивно-орієнтованих освітніх програм Факультету 

здоров’я, фізичного виховання і спорту. Перерозподіл ліцензійного 

обсягу в межах освітніх програм факультету зі зміщення акценту на 

найбільш популярні напрями підготовки в спортивній галузі, а саме: 

тренерська діяльність, фітнес і рекреація, туризм; 

- Відкриття освітньої програми “Фітнес та рекреація”; 

- Успішна акредитація бакалаврської програми “Фізична терапія, 

ерготерапія”; 

- Покращення показників набору на спеціальності, які забезпечує 

Факультет; 

- Підвищення якості освітніх послуг, які надає Факультет; 

- Налагодження міжнародної співпраці  із закордонними університетами 

з метою участі в програмах академічної мобільності;  

- Виконання внутрішнього корпоративного стандарту наукової 

діяльності; 

- Започаткування внутрішніх спортивних змагань серед професорсько-

викладацького складу (налагодження горизонтальної взаємодії); 

- Підтримка існуючих та створення нових спортивних команд 

Університету, забезпечення представництва Університету в змаганнях 

міського, Всеукраїнського та міжнародного рівнів; 

- Підвищення рівня загального розвитку та загальної культури студентів. 

 

 

 

 

 

Декан Факультету здоров’я,  

фізичного виховання і спорту    Лопатенко Г.О. 
 


