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Шановні колеги, студенти, співробітники.
Закінчується 2017 рік і сьогодні, відповідно до чинного законодавства і
в першу чергу Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту», Статуту
підведемо підсумки нашої роботи.
У роботі академії ми, перш за все, керувалися нормативними
документами МОН України, стратегією та перспективними напрямами
розвитку, освітньої, наукової та інноваційної діяльності, визначеними вченою
радою.
Щодо освітньої діяльності. Цього року була проведена акредитація
освітніх програм з ОКР Спеціаліст з усіх спеціальностей, отримана ліцензія
на продовження освітньої діяльності за спеціальностями «Середня освіта»,
«Фізична культура і спорт», «Фізичний терапевт, ерготерапевт», підвищення
кваліфікації для фахівців галузі «Фізична культура і спорт».
Відразу ж зазначу, що в наступаючому році має бути проведена
акредитація

освітніх

програм

за

ступенем

освіти

Магістр

з

усіх

спеціальностей.
Особливістю цього року, в плані освітньої діяльності, є відкриття в
нашому навчальному закладі нової спеціальності «Фізичний терапевт,
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ерготерапевт». Навчання йде за освітньою програмою розробленою
кафедрою фізичної реабілітації на чолі з професором Майковою Т.В.
На вченій раді академії вирішувалися питання щодо навчальнометодичної роботи. Були

заслухані та обговорені

результати проведення

екзаменаційних сесій, державної атестації студентів-випускників за ступенем
освіти „Бакалавр”, ОКР „Спеціаліст”, та виконання обсягу навчального
навантаження науково-педагогічних працівників.
На засіданнях вченої ради були заслухані звіти завідувачів про
організацію навчально-методичної, науково-дослідної, виховної і спортивної
роботи на кафедрах водних видів спорту; теорії та методики спортивної
підготовки, фізіології та спортивної медицини; кафедри гімнастики, кафедри
боксу, боротьби та важкої атлетики та керівника комісії з контролю якості
освітньої діяльності в академії.
Відповідно до плану роботи вченої ради

обговорювалися та

ухвалювались рішення з питань проходження педагогічної практики
студентами денної форми навчання, проходження виробничої практики за
професійним спрямуванням, клінічної практики студентами спеціальності
«Фізична реабілітація».
Затверджено графіки та робочі навчальні плани, навчальні програми.
Заслухано Звіт голів ДЕК щодо підсумків державної атестації студентів.
З

науково-дослідної

роботи

заслуховувались

та

обговорювались

питання: щодо роботи спеціалізованої вченої ради і захисту дисертаційних
робіт, про стан виконання дисертаційних робіт аспірантами останнього року
навчання та про підсумки атестації аспірантів 1-3 років навчання,
затверджено теми дисертаційних робіт і наукових керівників аспірантів,
підведено підсумки науково - дослідної роботи.
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З

питань, що обговорювались, ухвалено вченою радою відповідні

рішення, де вказані заходи щодо усунення недоліків у роботі.
На вченій раді вирішувалися питання щодо проведення конкурсів на
посади.
За конкурсом на заміщення посад за звітний період пройшли 15 науковопедагогічних працівників, на заміщення посади декана – 3; зав. каф. – 1;
доцента – 6; ст. викладача – 4, викладача – 1.
Так, за рішенням вченої ради викладачем кафедри боксу, боротьби і
важкої атлетики обраний Авдієвський А.С.
Доцентами кафедри теорії і методики фізичного виховання – Ковтун
А.О. і Степанова І.В., старшим викл. – Демидова О.М.; викладачем –
Єлісєєва Д.С.
Доцентами кафедри соціально-гуманітарних наук обрані Городецький
О.В. і Макєшина Ю.В.
Старшими

викладачами

кафедри

фізичної

реабілітації

обрано

Афанасьєву О.С. і Самошкіну А.В.
Завідувачем кафедри легкої атлетики – доц. Степаненка Д.І.
Доцентом кафедри водних видів спорту - Микитчик О.С.
Деканом факультету Фізичної культури і спорту - Долбишеву Н.Г.; деканом
факультету ФВ – Солов’я О.М; деканом факультету фізичної реабілітації –
Толстикову Т.М.
У 2017 році наші співробітники отримали дипломи кандидатів наук з
фізичного виховання і спорту, таким чином, кадровий склад академії
поповнився викладачами вищої наукової кваліфікації, це:
- викладач кафедри спорт. ігор – Соловей Д.О.;
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- викладачи кафедри водних видів спорту – Горбонос-Андронова
О.Р., Омельченко О.С.;
- викладач кафедри ТМФВ – Єлісєєва Д.С.
Сьогодні дипломи кандидатів наук вручено викладачу кафедри
спортивних ігор Сергеєву А.Ю. та викладачу кафедри боксу, боротьби і
важкої атлетики Солодкій О.В.
У 2017 році академія підготувала 372 фахівця для галузі фізичного
виховання і спорту.
Атестація студентів-випускників 2016/2017 навчального року денної та
заочної форм навчання здійснювалася екзаменаційними комісіями, головами
яких були:
Начальник Дніпропетровського обласного управління з фізичного
виховання і спорту – Буря Є.О.
Професор кафедри фізичної реабілітації, доктор наук з фізичного
виховання і спорту Запорізького державного медичного університету –
Дорошенко Є.Ф.
Завідувач

наукового

відділу

медико-соціальної

експертизи

та

реабілітації науково-дослідного інституту доктор медичних наук Косинський
О.В.
Завідувач кафедри фізичного виховання Хіміко-технологічного університету,
к.пед.н., доцент Замовський Є.Ф.
У 2017 році до державної атестації було допущено 265 здобувачів за
ступенем вищої освіти (СВО) «Бакалавр»:
- на факультеті фізичної культури і спорту - 48 здобувачів;
- на факультеті фізичного виховання – 178 ;
- на факультеті фізичної реабілітації – 39 здобувачів.
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До державної атестації

за ОКР "Спеціаліст" було допущено 107

студентів:
на факультеті фізичної культури і спорту – 25 здобувачів;
- на факультеті фізичного виховання – 61 здобувач;
- на факультеті фізичної реабілітації – 21 здобувач.
Всі 372 студенти успішно пройшли атестацію.
Що стосується роботи приймальної комісії за звітний період.
Склад приймальної комісії відповідав вимогам Положення про
Приймальну

комісію,

Правилам

прийому

в

2017

році

та

іншим

інструктивним документам.
Правила прийому були розроблені приймальною комісією відповідно до
«Умов прийому до закладів вищої освіти України», затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України.
У межах рекламної кампанії інформація про наш заклад була направлена
до видавництва міжнародної освітньої корпорації “Торба”, у журнал
«Довідник абітурієнта України”, на сайт osvitavukraini.com, «Довідник
абітурієнта України»,

а в травні-червні

на 51 каналі було розміщено

відеоматеріал.
На веб-сайті та в оновленій системі ЄДЕБО своєчасно були розміщені
Правила прийому, інформація про строки подачі документів, строки
проведення вступних іспитів, дати проведення “Днів відкритих дверей”.
Інформаційні листи про особливості вступної кампанії протягом року
розповсюджувалися в загальноосвітніх школах, в ДЮСШ, спортивних
клубах.
28 січня, 18 лютого, 24 листопада 2017 року проводилися “Дні відкритих
дверей”.
У цих заходах брали участь проректори, зав. кафедрами, викладачі,
члени приймальної комісії. Майбутні вступники та їх батьки були
ознайомлені з історією академії, матеріальною базою, з умовами прийому.
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Були наведені приклади типових помилок з боку вступників.
Особливостями роботи приймальної комісії в цьому році було те, що
вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною
формами навчання для участі у конкурсному відборі подавали заяви тільки в
електронній формі через особистий кабінет, окрім виняткових випадків,
обумовлених нормативними документами МОН України, коли вступники
подавали заяви в паперовій формі.
За спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» був проведений
широкий конкурсний відбір, який складав спільну пропозицію державними
закладами вищої освіти і передбачав максимальний та мінімальний обсяг
державного замовлення. Це вплинуло негативно – державне замовлення
зменшено з 5 до 3 місць.
Вперше використовувався сільський коефіцієнт для вступників, які
зареєстровані та здобули повну загальну освіту у навчальних закладах, що
знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості і надали
довідку встановленого зразка.
За умовами прийому 2017 року не проводився медичний огляд
вступників. Тому на час проведення творчих конкурсів за нашим зверненням
обласним спортивним диспансером був направлений

лікар та медична

сестра.
Для приймальної комісії своєчасно було придбано сучасну оргтехніку,
яка дозволила скоротити час обробки електронних заяв вступників та надала
можливість приймальній комісії створити для допомоги вступникам
особисті електронні кабінети для подання заяв.
Своєчасно була розміщена на веб-сайті академії програма творчого
конкурсу з оцінки фізичних здібностей вступників за видами спорту та
загальної фізичної підготовки.
Розроблені та затверджені екзаменаційні тестові завдання з української
мови та літератури, біології, або хімії, історії України для окремих осіб,
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згідно з умовами МОН України за спеціальністю «Фізична терапія,
ерготерапія».
Розроблені та затверджені тестові завдання для вступу за ступенем
«Магістр».
Розклад вступних випробувань, фахових іспитів та консультацій було
розміщено на веб-сайті та інформаційному стенді приймальної комісії за три
дні до початку прийому заяв та документів.
Вступні іспити проведені відповідно до розкладу.
Початок, прийом іспитів, хід та закінчення знаходились під моїм
особистим контролем як Голови приймальної комісії.
Творчий конкурс з оцінки фізичних здібностей вступників на
спеціальність «Фізична культура і спорт» пройшов у два етапи. У першому
етапі – спеціалізація за видами спорту, у другому етапі творчого конкурсу –
загальна фізична підготовка. Це дозволило нам сформувати єдиний
рейтинговий список за кількістю балів.
Творчий конкурс з оцінки фізичних здібностей вступників на
спеціальності «Середня освіта» пройшов у формі змагань також у два етапи
– перший етап гімнастика, другий - легка атлетика.
Всього до приймальної комісії було подано 936 заяв .
На денну форму навчання за ступенем «Бакалавр» на основі повної
загальної середньої освіти подано 696 заяв.
112 заяв – на спеціальність «Середня освіта»;
241 заява –на «Тренерсько-викладацьку діяльність»;
146 – на спеціалізацію «Інструктор-методист»;
197 – на спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія».
На заочну форму навчання було подано 56 заяв.
На навчання за ступенем «Магістр» було подано 170 заяв,
з них:
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на спеціальність «Середня освіта» - 60 заяв; «Фізична культура і спорт»
– 29; «Методика спортивно-масової роботи» – 14; «Викладач фізичного
виховання» – 53;
На спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» було подано 14 заяв.
Таким чином загальний конкурс на місця державного замовлення на
денну форму навчання склав: за ступенем «Бакалавр» – 8 заяв на одне місце;
за ступенем «Магістр» – 4 заяви на одне місце. Всього у 2017 році

до

академії було зараховано 249 осіб, з них на місця державного замовлення –
151 особа, за кошти фізичних та юридичних осіб – 98 осіб.
До аспірантури у 2017 році зараховано 7 осіб: з них 6 – на очну форму
навчання та 1 – на заочну.
У 2017 році закінчили аспірантуру: Пікінер О.С. (науковий керівник:
к.фіз.вих., доцент Каковкіна О.А.), Івченко О.М. (науковий керівник:
к.фіз.вих., доцент Мітова О.О.), Печко Г.Ю. (науковий керівник: к.фіз.вих.,
доцент Степаненко Д.І.). Дисертаційні роботи випускників підготовлено у
терміни навчання в аспірантурі.
Науково-дослідна робота.
У 2017 році виконувалась одна прикладна науково-дослідна тема:
«Розробка та реалізація інноваційних технологій у фізичному вихованні
різних груп населення» (науковий керівник: д.фіз.вих, професор Москаленко
Н.В.), яка фінансувалась за рахунок державного бюджету.
За

підсумками

роботи

над

даною

темою:видано

монографію

«Організація самостійних занять з фізичного виховання учнівської та
студентської молоді» (автори Н.В. Москаленко, Н.Л. Корж, Д.С. Єлісєєва);
опубліковано 20 наукових статей, з них: 3 – у фахових виданнях, 11 – у
науково-метричних виданнях Index Сореrnicus (з них 2 – англомовні), 3 – у
зарубіжних виданнях (з них 1 – англомовна), 3 – у науково-метричних
виданнях Databases Scopus, Web of Science (з них 1 – англомовна).
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Науково-дослідна робота, що виконувалася на кафедрах у межах
робочого часу викладачів за 9 науковими темами:
1. «Психолого-педагогічні

аспекти

соціалізації

студентів

ВНЗ

фізкультурного профілю». Керівник теми: д.пед.н., професор Савченко В.Г.
2. «Профілактика первинної інвалідності внаслідок травм і захворювань
опорно-рухової системи засобами фізичної реабілітації». Керівник теми:
д.мед.н., професор Майкова Т.В.
3. «Історичні і методологічні основи управлінських підходів до системи
підготовки спортсменів». Керівник теми: д.пед.н., професор Приходько В.В.
4. «Науково-теоретичні

засади

вдосконалення

процесу

фізичного

виховання різних груп населення». Керівник теми: к.фіз.вих., -доцент
Елісєєва Д.С.
5. «Історичні, організаційно-правові та теоретико-методологічні основи
підготовки спортсменів у неолімпійському спорті». Керівник теми: к.фіз.вих.,
доцент Долбишева Н.Г.
6. «Теоретико-методичні основи удосконалення тренувального процесу
та змагальної діяльності на різних етапах підготовки спортсменів». Керівник
теми: к.фіз.вих., доцент Степаненко Д.І.
7. «Теоретико-методичні основи планування та контролю у спортивних
іграх у процесі багаторічного удосконалення». Керівник теми: к.фіз.вих.,
доцент Мітова О.О.
8. «Спортивна

культура

особистості

як

феномен

у

просторі

міждисциплінарних соціально-гуманітарних дисциплін». Керівник теми:
к.політ.н., доцент Корогод Л.П.
9. «Підвищення

функціональних

резервів

організму

спортсменів-

інвалідів та осіб з обмеженими фізичними спроможностями, з урахуванням їх
психофізіологічних особливостей і виду патології, засобами фізичної
реабілітації». Керівник теми: к.мед.н., доцент Луковська О.Л.
Результати дослідніцької роботи НПП відображені у 236 наукових
публікаціях, з них в

Україні – 182, у іноземних виданнях – 90, у
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співавторстві зі студентами – 24.
Науковці академії

брали

участь у науково-методичному забезпеченні

збірних команд України, області, ШВСМ.
Науково-методична допомога надана 115 організаціям. Серед них
баскетбольна чоловіча команда “Дніпро”, збірні паралімпійські команди
України з футболу та волейболу, волейбольна команда інвалідів з вадами
слуху,

ФК «Дніпро U-19», ДВУФК м. Дніпро, ДУ «Український

державний науково-дослідний
інвалідності»,

інститут медико-соціальних

проблем

КЗ «Клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги

ДОР», КЗ «Дніпропетровська міська лікарня № 5 ДОР» та інші.
У 2017 році видано 3 номери журналу “Спортивний вісник Придніпров’я”,
в яких представлено 140 наукових статей.
Проведено 8 наукових конференцій:
-

4 студентські (в т.ч. і ІІ Всеукраїнська студентська науково-

методична

конференція

«Неолімпійський

спорт:

історія,

проблеми

управління та система підготовки спортсменів»);
-

конференція молодих вчених “Молоді науковці – спорту

Придніпров’я”;
-

регіональна науково-методична конференція “Фізичне виховання,

спорт і основи здорового способу життя”;
-

ХІІ

Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

«Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної
реабілітації».
У Міжнародній науково-практичній конференції брали участь провідні
фахівці з України, Білорусії, Польщі та Латвії, з 28 закладів вищої освіти.
7 квітня 2017 р. у на базі академії відбулася ІІІ Всеукраїнська
студентська

науково-методична

конференція

з

міжнародною

участю

«Неолімпійський спорт: історія, проблеми управління та система підготовки
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спортсменів». У конференції взяли участь студенти з 19 закладів освіти ІІ-IV
рівнів акредитації.
Невід’ємною складовою наукової діяльності нашого ВНЗ є науководослідна робота студентів. Вона є одним із важливих засобів підвищення
якості підготовки фахівців з вищою освітою, розширення їх загального та
професійного світогляду. Так, у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади
нашу академію представляло 11 студентів.
Бурлака Л. посіла ІІ місце у загальному заліку олімпіади зі спеціальності
«Фізичне виховання». Підготовку студентів здійснювали Москаленко Н.В.,
Анастасьєва З.В., Решетілова В.М., Кошелева О.О.
Рябець А. (науковий керівник – к.фіз.вих., доцент Конакова О.Ю.)
виборола ІІІ місце у ІІ-му турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Фітнес і рекреація», Попков Є. (науковий керівник –
к.фіз.вих., доцент Борисова Ю.Ю.) нагороджений грамотою «За високий
рівень професійно-практичної підготовленості».
У межах ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади «Молодь та
олімпізм» проводився конкурс «Знавець олімпійського спорту», в якому
грамотами за І та ІІІ місця відповідно були нагороджені Акопов О. та
Харченко В. Підготовку студентів здійснювали Яримбаш К.С. та Саленко
Г.А.
Фіналістами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт стали 4 студенти нашого закладу вищої освіти. За результатами захисту
наукової роботи за напрямом «Фізичне виховання» І місце посіла Литвин
Е.(науковий керівник: к.фіз.вих., доцент Конакова О.Ю.), ІІІ місце – Лиходій
О. (науковий керівник: к.фіз.вих., доцент Борисова Ю.Ю.). За напрямом
«Здоров’я людини та фізична реабілітація» студентка Богос Ю. (науковий
керівник: д.мед.н., професор, Майкова Т.В.) здобула ІІІ місце. За напрямом
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спорт (за видами) ІІІ місце виборола Абрамчук К. (науковий керівник:
к.пед.н., доцент Яримбаш К.С.).
Відповідно до дотримання Законів України та нормативних актів, рішень
вченої ради 12 студентів переведені з навчання за кошти фізичних осіб на
навчання за кошти державного бюджету.
Вченою радою

затверджені: «Правила прийому у 2017 році».

Перезатверджені такі Положення: «Про протидію плагіату», «Про порядок
перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці»,
«Про науково-дослідний відділ»,

«Про відділ кадрів»,

«Про ректорські

контрольні роботи», «Про факультети», Про порядок призначення та
використання коштів стипендіального фонду», Про наглядову раду».
Вченою радою

були рекомендовані до друку 3 номери «Спортивний

вісник Придніпров’я» 6 навчальних посібників, 1 підручник, 3 монографії та
електронний збірник матеріалів інтернет-конференції.
План роботи вченої ради повністю реалізовано. Основні напрямки
діяльності вченої ради в наступному році відображені в зведеному плані
роботи академії на наступний рік.

Про діяльність спеціалізованої вченої ради К 08.881.01
Робота спеціалізованої вченої ради здійснювалась згідно з наказом
МОН України № 996 від 11.07.2017 р. (строком на 2,5 роки до 31 грудня 2019
року). Голова спеціалізованої вченої ради – д.пед.н., професор Савченко В.Г.,
заступник голови – д.фіз.вих., професор Москаленко Н.В., учений секретар –
к.фіз.вих., доцент Мітова О.О.
Рада сформована у складі 15 осіб з рівномірним представництвом
фахівців з кожної спеціальності. Кількість докторів наук, фахівців за
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профілем ради, складає по 5 осіб з кожної спеціальності, що відповідає
вимогам «Положення про спеціалізовану вчену раду» МОН України.
До персонального складу спеціалізованої вченої ради залучені провідні
вчені галузі фізичної культури і спорту, а саме:
–

професори: Савченко В.Г., Маліков М.В., Шевяков О.В., Майкова

Т.В.,: Круцевич Т. Ю.,

Кашуба В.О.,

Москаленко Н.В.,

Ковров Я.Г.,

Приходько В.В.
–

Доценти: Дорошенко Е.Ю., Соловей О.М., Долбишева Н.Г., Мітова

О.О., Афанасьєв С.М., Луковська О.Л.
За період з 1 грудня 2016 року по 29 листопада 2017 року проведено 5
засідань фахових семінарів для апробації дисертаційних робіт здобувачів, 13
засідань спеціалізованої вченої ради, з них 10 – з питань офіційного захисту
дисертацій. За звітний період було захищено12 дисертацій.
Серед дисертантів викладачи академії: Єлісєєва Д.С. викладач кафедри
теорії і методики фізичного виховання (науковий керівник: професор
Москаленко Н.В.). Викладач кафедри водних видів спорту: Омельченко О.С .
(науковий керівник: доцент Скрипченко І.Т.). Викладач кафедри боксу
боротьби і важкої атлетики

Солодка О.В. (науковий керівник: професор

національного університету фізичної культури і спорту Олешко В.Г.).
Сергеєв А.Ю. (науковий керівник: професор Савченко В.Г.).
Захистили дисертації здобувачі з різних міст України, а саме: з
Запоріжжя, Глухова, Сум, Полтави, Мелітополя, Миколаєва та Дніпра.
На засіданнях спеціалізованої вченої ради обговорювались питання
призначення

експертів

та

опонентів.

Для

офіційного

опонування

дисертаційних робіт були запрошені провідні фахівці з різних ВНЗ України.
Відповідно

до

наказу

Міністерства

освіти

і

науки

України

спеціалізована вчена рада розміщувала на офіційному веб-сайті академії в
електронному вигляді в режимі читання примірники дисертацій та відгуків
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офіційних опонентів за 10 календарних днів до дати захисту дисертацій,
примірники авторефератів дисертацій за 30 календарних днів до дати
захисту, вказаної в авторефератах.
Оплата послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням до захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня здійснювалась відповідно чинного
законодавства.
Хочу відзначити роботу офіційного сайту академії, за роботу якого
відповідає старший викладач Гвоздак А. П.
На

сайті

розміщені

Установчі

документи

академії,

Статут,

«Положення про вчену раду», «Положення про організацію освітнього
процесу», рішення вченої ради, документи приймальної комісії. Розміщені
матеріали про факультети і кафедри, рубрики: новини, оголошення, події, в
яких висвітлюється життя нашого навчального закладу.
На сайті розміщено і Статут академії у новій редакції, який трудовий
колектив має сьогодні розглянути.
Продовжувалася робота НПП академії над забезпеченням сучасною
літературою навчальних дисциплін.
Науково-методичною радою разом з зав. кафедрами організовано
роботу НПП із розробки навчальних посібників і підручників насамперед для
забезпечення підготовки за ступенем «Магістр» за окремими дисциплінами.
Так для дисципліни «Організаційно-методичні засади рекреаційнооздоровчої рухової активності різних груп населення» виданий одноіменний
навчальний посібник, підготовлений НПП кафедри ТМФВ доцентом
Степановою І.В. та ст. в. Федоренко Є.О.
Для

дисципліни «Теорія і методика спортивних ігор» виданий

навчально-методичний посібник «Баскетбол: історія розвитку, правила гри,
методика навчання» авторів - доцента Мітової О.О. та старшого викладача
Грюкової В.В.
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Для дисципліни «Теорія та методика обраного виду спорту» доцентом
Борисовою Ю.Ю. виданий навчальний посібник «Підготовка та проведення
змагань з гімнастики художньої».
Виданий курс практичних занять з Педагогіки вищої школи професора
Андрюшиної Л.Л. і ст. викладача Родіної Ю.Д.
Для дисципліни «Підвіщення педагогічної майстерності з фітнесу»
виданий

навчальний

посібник

доцента

Конакової

О.Ю.

«Оздоровчі

інноваційні фітнес-технології у фізичному вихованні різних груп населення».
У забезпеченні навчального процесу літературою беруть участь творчі групи
вчених різних

кафедр академії, що забезпечує високу якість виконаної

роботи.
Для навчальної дисципліни «Менеджмент і маркетинг у фізичній
культурі і спорті» видано навчальний посібник «Управління проектами в
спортивно-педагогічній діяльності» НПП кафедр теорії і методики спорту та
кафедри боксу, боротьби і важкої атлетики автори: професор Савченко В.Г.,
професор Приходько В.В., кандидат наук Кощеєв О.С.
З

курсу

«Філософія»

видано

навчально-методичний

посібник

«Філософія. Суспільство. Природа», автордоцент Городецький О.В.
Міцніють наукові і творчі

зв'язки академії з вишами України в

забезпеченні наукової і навчально-методичної роботи.
Результатом спільної роботи кафедри фізичної реабілітації , кафедри
теорії і методики спортивної підготовки академії і кафедри фізичної
реабілітації національного медичного університету імені Богомольця став
підручник «Фізична реабілітація осіб з особливими потребами» автори доцент Яримбаш К.С., професор Дорофєєва О.Є. і старший

викладач

кафедри фізичної реабілітації Афанасьєва О.С.
Результатом спільної роботи вчених нашої академії, Запорізького
державного

медичного

університету,

Запорізького

національного

університету - є монографія «Удосконалення техніко-тактичних дій
висококваліфікованих гандболістів: проблеми, пошуки, шляхи вирішення»
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колективу авторів доктора наук Е.Ю. Дорошенко, Д. Сердюка і О.О. Мітової
– зав. кафедри спортивних ігор.
Щорічно навчально-методичний фонд

бібліотеки

поповнюється

навчальними і навчально-методичними виданнями науково-педагогічних
працівників академії.
За звітний період з кафедри «Фізичної реабілітації» до бібліотеки
надійшло 10 найменувань. Навчальні посібники, у тому числі «Курс лекций
по дисциплине

«Основы патологии» обсягом 37сторінок. Навчальний

посібник «Профессиональная лексика греко-латинского происхождения в
практике физического реабилитолога» обсягом 126 сторінок. «Учебное
пособие по основам курортологи для иностранных студентов» обсягом
251сторінка.
Кафедра «Теорії та методики спортивної підготовки» у бібліотеку надала 2
найменування навчальних посібників. Навчальний посібник «Всесвітні ігри
у міжнародному спортивному русі» 316 сторінок. Навчальний посібник
«Управління проектами у спортивно-педагогічній діяльності» 327 сторінок.
Кафедра «Теорії і методики фізичного виховання » надала 1 навчальний
посібник та 1 монографію. Монографія « Спортивні танці для дітей :
інноваційні

підходи»

обсягом

198

сторінок.

Навчальний

посібник

«Організаційно-методичні засади рекреаційно-оздоровчої рухової активності
різних груп населення» обсягом 188 сторінок.
Кафедра «Спортивних ігор» надала 10 найменувань: з них 2 навчальних
посібники: «Історія гандболу» обсягом 103 сторінки. «Теоретичні основи
гандболу» 160 сторінок.
Кафедра «Гімнастики» - 13 найменувань. З них 2 навчальних посібники «Оздоровчі інноваційні фітнес-технології у фізичному вихованні різних груп
населення» 130 сторінок та «Підготовка і проведення змагань з гімнастики
художньої».

Навчально-методичний

посібник

«Гімнастика

як

засіб
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формування постави у дошкільників» та 10 найменувань методичних
рекомендацій.
Кафедра водних видів спорту: навчальний посібник «Аквафитнес в системе
оздоровительной физической культуры» 112 сторінок.
Кафедра педагогіки і психології: методичний посібник «Курс практичних
занять з педагогіки вищої школи» 74 сторінки.
З кафедри соціально-гуманітарних наук до бібліотеки надійшли: навчальнометодичний посібник «Практикум з дисципліни «Соціологія» 143сторінки, та
навчальний посібник «Філософія спорту», авторами якого є колектив
кафедри під керівництвом доцента Корогод Л.П.
Кафедра іноземних мов : навчально-методичний посібник з німецької мови
«Опрацювання наукової літератури : читання , анотування, реферування» 88
сторінок.
Шановні делегати! Навчальні посібники я представив із зазначенням їх
обсягу в сторінках, щоб показати, що за назвою посібника - значна праця тих,
хто його створював і охоплює якщо не весь матеріал дисципліни, то його
значну частину та значно допоможе студенту.
Таким чином, у 2017 році до фонду бібліотеки надійшли видання НПП
академії 43 найменування в кількості - 557 примірників. З них: підручник –
1;

навчальних

посібників

-

11

найменувань;

навчально-методичних

посібників – 7 найменувань. Методичні посібники – 1 найменування.
Монографії - 2. Курс лекцій – 1. Практикум - 1. Методичних рекомендацій 19 найменувань.
Про діяльність курсів підвищення
кваліфікації
Міністерством

освіти і науки України у 2015 академії

надано

ліцензію для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері
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вищої освіти з післядипломної освіти, а саме підвищення кваліфікації для
тренерів та інших фахівців галузі фізичної культури і спорту.
Курси підвищення кваліфікації працюють за т а к и м и програмами:
- для тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих
дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву І та II категорії;
- для директорів спортивних шкіл: дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву,
шкіл

вищої

спортивної

майстерності,

методистів,

інструкторів-

методистів, інструкторів (без суб'єктів господарювання), інструкторів з
фізичної культури сільських і селищних рад, працівників фізкультурноспортивних

товариств,

установ

та

центрів

фізичного

здоров'я

населення «Спорт для всіх» (обласних, районних і районних у містах);
- для тренерів, які працюють зі спортсменами з особливими потребами
та працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт»(обласних);
- для фітнес-тренерів.
Навчальний процес курсів підвищення кваліфікації забезпечується
висококваліфікованим складом науково-педагогічного персоналу нашого
вищого навчального закладу та фахівців інших вишів, які працюють за
трудовим договором. На курсах викладають 2 доктори наук, 1 кандидат
наук, професор; 10 кандидатів наук, доцентів та 3 старших викладача.
Фахівці академії складають 82 % від загальної кількості НПП, які
працюють на курсах.
Курси розраховані на 108 академічних годин.
За 2017 рік на курсах підвищили кваліфікацію та отримали диплом
державного зразка 165 працівників сфери фізичної культури і спорту з 21
міста України таких областей як: Дніпропетровська, Донецька, Луганська,
Одеська, Миколаївська, Київська, Чернігівська та Херсонська.
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На курсах навчалися представники 92

фізкультурно-спортивних

організацій різних форм власності. Майже 90 відсотків з них – це установи
державної та комунальної форми власності.
Більшість учасників курсів, а саме

156 слухачів, пройшли

навчання за програмою для тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву І та II
категорії, 7 – навчались за програмою для тренерів, які працюють зі
спортсменами з особливими потребами (Інваспорт) та 2 – за програмою для
директорів та методистів.
Аудиторія курсантів за даний період була представлена 38 видами
спорту, з яких найбільше було представників ігрових видів спорту,
спортивних єдиноборств, водних видів спорту та легкої атлетики. Серед них
також були представники зимових, неолімпійських та інтелектуальних видів
спорту.

Виховна робота
Організація, керівництво та контроль навчально-виховного процесу в
ПДАФКіС здійснюються ректоратом, деканатами, науково-педагогічним
складом кафедр, профспілковою організацією.
Науково-педагогічний склад академії спрямовує свою діяльність на
всебічний розвиток особистості студента, виховання національно-свідомого
громадянина, патріота своєї Батьківщини, пропаганду гуманістичних
цінностей, курсу України на євроінтеграцію. У цій галузі застосовуються
різні напрями і форми роботи як у навчальному процесі, так і у
позанавчальний час: відвідування музеїв, виставок, театрів, участь у
суспільно-політичних та громадських заходах, вшанування визначних дат та
постатей в історії і культурі українського народу тощо.
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31 серпня традиційно було проведено «День знань» для студентів І
курсу, програма якого включала церемонію посвячення в студенти;
проведення інформаційної вступної лекції під час якої студенти були
ознайомлені з історією вузу, сучасними досягненнями основними напрямами
навчальної , наукової, спортивної та виховної роботи.
Студенти нашого вузу взяли участь в урочистому заході, присвяченому
Дню Соборності України; церемонії з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут.
У минулому навчальному році

студенти нашого закладу відвідали

музично-патріотичний захід «Герої не вмирають», який відбувся у
Дніпропетровському академічному українському музично-драматичному
театрі ім. Т.Г. Шевченко.
21.02.2017 р. представники студентського самоврядування академії
були учасниками зустрічі молодіжного активу з діячами національнокультурних

товариств

Дніпропетровської

області,

яка

відбулась

в

Універсальній науковій бібліотеці ім. Першовчителів слов’янських Кирила та
Мефодія.
Протягом навчального року студенти нашого вузу неодноразово брали
участь у проведенні благодійних акцій «Подаруй життя герою» та «Моя кров
врятує життя», які проводились у КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна
лікарня ім. І.І. Мечникова».
У березні 2017 р. студенти на чолі з деканами факультетів взяли участь
у зборі донорської крові за участі лікарні в благодійному проекті «Допомога
йде», який відбувся на базі міської лікарні № 6.
У березні 2017 р. в академії проведено відбір номерів художньої
самодіяльності на фестиваль-конкурс «Студентська весна – 2017»
Адміністрація, деканати, кафедри та студенти академії 01 квітня 2017
року взяли участь у звітному конкурсі «Студентська весна – 2017»; виступи
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були підготовлені студентами кафедр спортивних ігор; гімнастики; легкої
атлетики; водних видів спорту; боксу, боротьби та важкої атлетики.
У квітні 2017 р. студенти, НПП кафедр взяли участь у церемонії
нагородження «Найкращі спортивні досягнення – 2016» (15 НПП та 10
студентів), яка відбулась в КДЦ «Менора».
Кафедрою соціально-гуманітарних наук забезпечуються різні напрями і
форми виховної роботи як у навчальному процесі, так і у позанавчальний час,
перш за все такі, як екскурсії для студентів до Дніпропетровського
національного

історичного

музею

ім.

Д.І.

Яворницького

(основна

експозиція), Діорама «Битва за Дніпро», музей АТО, Дніпропетровського
художнього музею, Музею сучасного українського живопису, музею
«Літературне Придніпров’я»; а також здійснюється організація і проведення
щорічних

заходів

«Грушевськознавчі

читання»,

«День

української

писемності та мови», вшанування визначних дат і постатей в історії і
культурі українського народу.
Викладачі та студенти кафедри легкої атлетики щорічно беруть участь
в організації і проведенні заходів, ініційованих Дніпропетровською ОДА та
міською владою, таких як легкоатлетичні естафети, присвячені річницям
Перемоги над фашизмом у Європі (в цьому році команда академії традиційно
стала абсолютним переможцем цієї естафети); Новорічна миля тощо.

Спортивна робота
У 2017 році найкращі спортсмени академії брали участь у ХХ1Х
Всесвітній літній Універсіаді, чемпіонатах світу та Європи серед молоді,
кубках світу та Європи, а також у чемпіонатах і кубках України з різних
видів спорту.
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Спортивне звання «Майстер спорту України» міжнародного класу
мають 11 студентів, 88 – звання майстер спорту України та 50- звання
кандидат у майстри спорту України.
До списків збірної команди України з різних видів спорту входять
129 студентів академії, 49 - з них до списку головних команд України, 80 до резерву збірних команд України.
У спортивних змаганнях з різних видів спорту студентами академії
здобуто 237 медалей, з них 88- золотих, 72 – срібних та 77 – бронзових.
Протягом року студенти академії захищали престиж держави у
спортивних змаганнях в 26 країнах світу: Чехії, Фінляндії, Китаї, Іспанії,
Бразилії, Словенії, Італії, Польщі, Угорщині, Сербії, Індії , Великобританії,
Тайвані,

Білорусії, Франції, Литві, Болгарії, Німеччині, Казахстані,

Швейцарії, Туреччині, Молдові, Нідерландах, Румунії та Хорватії.
У спортивних змаганнях світового та Європейського рівня
завойовано 25 медалей, з них – 9 золотих, 6 срібних та 10 бронзових.
Головними змаганнями цього року для студентів була ХХIХ
Всесвітня літня Універсіада, де студентка кафедри гімнастики Сич Д.
здобула золоту та бронзову нагороди з художньої гімнастики. Луценко К. на
цих же змаганнях стала срібним та бронзовим призером.
Чемпіонами та призерами чемпіонатів, кубків світу стали студенти
академії: Ахмедов Р. та Іваниця В. стали чемпіонами світу в Італії з
кікбоксінгу; Барабаш К. – у чемпіонаті світу в Індії з карате здобула три
золоті та одну срібну медаль; Шеремет А. і Красильніков А. -

стали

чемпіонами світу з футболу ( інваспорт) в Аргентині; Даниленко Д. – здобув
звання чемпіона світу серед юнаків з веслування на байдарках; Філатов Д. –
здобув срібну нагороду на чемпіонаті світу серед юнаків з веслування на
каноє; Мчедлідзе Муразі і Чіхладзе Гія стали бронзовими призерами
чемпіонату світу серед молоді з вільної боротьби; Луценко К. – на етапі
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кубка світу з художньої гімнастики в Ізраїлі здобула бронзову нагороду з
багатоборства.
Чемпіонкою Європи з легкої атлетики серед молоді в метанні
молоту стала Шамотіна А.; Даниленко Д. став чемпіоном Європи серед
юнаків з веслування на байдарках; Білик А. завоював звання чемпіона
Європи з пауерліфтингу; Тимошенко О. і Деркач О. здобули срібні нагороди
чемпіонату Європи серед молоді з веслування академічного; Мананкова О. та
Козина О. у чемпіонаті Європи з волейболу (інваспорт) в Хорватії стали
срібними призерами;

Закурдаєв М. та Тимофеєнко С. здобули бронзову

нагороду в Амстердамі з баскетболу.
Найкращі спортсмени нашої академії у 2017 році які брали участь у
багатьох спортивних змаганнях України завоювали 212 медалей, з них 79 –
золотих, 66- срібних і 67 – бронзових.
Чемпіонами та призерами цих змагань стали такі студенти: Плесной
А., Герак Д., Лифар Т. з важкої атлетики; Радченко А., Хлопецький Д.,
Компанійченко І. з боротьби ; Савченко В., Жмурко Р. з боксу; Бардей М.,
Хніченкова А. – з фігурного катання; Казбекова Є. з скелелазіння; Іванов І.,
Федоренко Р., Ященко О., Юрченко Б., Деркач А., Собко А., Серебрянська Д.
з веслування; Байрак Ю., Коваленко С., Гейко К., Суханова Є., Лебідь А.,
Назима Є. з легкої атлетики; Ванзенко Д., Абрамчук К. з плавання; Товстопят
Р., Царенко В. з кульової стрільби та інші.
Неабияка заслуга у досягненні високих спортивних результатів
нашими спортсменами належить науково-педагогічному складу академії,
зокрема Заслуженим тренерам України Ставрінову М.Г., Махіньку М.П. з
боротьби; Лашку В.П. з плавання; Шевченку О.В. з боксу; Овчаренку С.В. та
Матяшу В.В. з футболу; Малойвану Я.В. з волейболу.
Робота НПП академії у 2017 році була відзначена МОН України.
Так Почесними грамотами МОН України були нагороджені
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− проф. Савченко В.Г.;
− проф. Москаленко Н.В.;
− проф. Андрюшина Л.Л.
Грамотами МОН України нагороджений:
− доц. Соловей О. М.
Подяками Міністерства освіти і науки України:
− доц. Мітова О.О.;
− доц. Микитчик О.С.;
− доц. Долбишева Н.Г.
Грамотами

Департаменту

освіти

і

науки

Дніпропетровської

облдержадміністрації були нагороджені зав. каф. фіз. реабілітації, професор
Майкова Т.В. та декан, доцент Соловей О.М.
І сьогодні Подяки МОН України отримали професор Майкова Т.В.,
доценти Лашко В.П, Корогод Л.П., Самошкін В.В., Коваленко Н.Л.
Фінансово-економічні показники.
Протягом звітного періоду фінансування відбулось за рахунок джерел
надходжень:
• загальний фонд державного бюджету
• спеціальний фонд державного бюджету.
Кошти загального фонду надходять в межах затверджених паспортів
бюджетних програм відповідно до кошторисів, які щорічно узгоджено з
МОН.
Кошти спеціального фонду надходять , як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством. При наданні освітніх
платних послуг застосовуються нормативно правові акти, що регулюють
надання послуг у сфері освітньої діяльності а саме:
• Бюджетний кодекс України;

24

• Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту»;
• Постанова КМУ від 27.08.2010р. №796 « Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами,
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до
державної та комунальної форми власності;
• Наказ МОН України від 14.10.2010р. № 949 «Деякі питання
виконання положень постанови КМУ від 27.08.2010р. № 796;
• Наказ МОН України, Міністерства фінансів України, Міністерства
економіки

України від 23.07.2010р. № 736/902/758 «Про

затвердження порядків надання платних послуг

державними та

комунальними навчальними закладами;
• Інші нормативні документи, що регламентують економічну та
фінансову діяльність вищих навчальних закладів України.
Вся

фінансова діяльність інституту планується і затверджується

кошторисами доходів і видатків за всіма видами надходжень.
Бюджетне фінансування за 2017р.складає:
• За програмою 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними
закладами 3, 4 рівнів акредитації та забезпечення діяльності баз
практики – 29890,4 тис. грн.
• За програмою 2201040 «Дослідження, та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами –

214,2

тис.грн
• За програмою 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам
(курсантам) вищих навчальних закладів – 4 368,7тис.грн.
У 2017році академією отримано коштів, що надійшли

на

спеціальний реєстраційний рахунок як плата за послуги у сумі
5 311,4 тис.грн.
Надходження у повному обсязі обліковуються на реєстраційних рахунках
Державної казначейської служби України у Соборному районі м. Дніпра і
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протягом року використовувались для забезпечення життєдіяльності академії
у відповідності до затвердженому МОН України кошторису.

Ректор

В.Г. Савченко
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