ЗВІТ
Ректора, професора Савченка Віктора Григоровича
«Про роботу Дніпропетровського державного інституту фізичної
культури і спорту за 2015 рік»
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту
укладено

контракт

між

Міністерством

та Савченком В.Г. терміном дії

освіти

і

науки

України

з 17 червня 2014 року по 17 червня

2019 року, згідно з яким виконував керівництво інститутом на основі прав
та обов’язків ректора інституту.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
(ДДІФКіС) створений постановою Кабінету Міністрів СРСР від 21 серпня
1979 року № 795 і постановою Ради Міністрів УРСР від 27 вересня 1979 р.
№ 468 на базі ліквідованого педагогічного факультету Київського
державного інституту фізичної культури. Відповідно до наказу Комітету
з фізичної культури і спорту при Раді Міністрів УРСР від 02 квітня 1980 р.
за № 413 інститут розпочав свою офіційну діяльність.
Юридична адреса: Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, 10, тел./факс 056 - 731-96-89.
Сьогодні інститут підпорядкований Міністерству освіти і науки
України.
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Підготовка

фахівців

здійснюється

за

трьома

акредитованими

напрямами та спеціальностями у галузі знань «Фізичне виховання, спорт
і здоров'я людини».
Для організації навчально-методичного та наукового забезпечення
навчального процесу в ДДІФКіС створено 3 факультети – олімпійського
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та професійного спорту (ОПС), фізичного виховання (ФВ), заочного
навчання (ЗН); 13 кафедр, бібліотека, наукова лабораторія, лабораторія
обчислювальної техніки та інші підрозділи.
У

ДДІФКіС

створено

Придніпровський

навчально-методичний

комплекс, до складу якого входять: Дніпропетровський державний інститут
фізичної культури і спорту, Дніпродзержинський коледж фізичної культури,
Дніпропетровське вище училище фізичної культури.
Загальний прийом абітурієнтів до інституту здійснюється за державним
замовленням та за рахунок юридичних або фізичних осіб. Відбір відбувається
на конкурсній основі(табл. 1).
Для забезпечення освітнього процесу, з підготовки фахівців з вищою
освітою, колективом інституту в 2015 році отримані ліцензії на підготовку
іноземців та осіб без громадянства за

акредитованими напрямами

(спеціальностями) та організацію курсів підвищення кваліфікації фахівців
сфери фізичного виховання, спорту і здоров'я людини. Ці курси розраховані
на понад 4 тисяч фахівців Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської
та Одеської областей.
Одним з найбільш важливих критеріїв оцінки якості освітнього
процесу

є кадровий склад. Нині на 13 кафедрах його забезпечують

13 докторів наук, професорів; 55 кандидатів наук, доцентів, що складає 55 %
від загальної кількості НПП.
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Таблиця 1
Характеристика показників діяльності Дніпропетровського державного
інституту фізичної культури і спорту

Кількісні параметри
Показники діяльності

№
з/п

Денна

Заочна

(очна)

форма

форма

навчання

навчання
Ліцензований обсяг вищого навчального
1

540

280

- бакалавр (осіб)

305

205

- спеціаліст (осіб)

150

75

- магістр (осіб)

85

-

942

231

942

-

- вечірня (осіб)

-

-

- заочна, дистанційна (осіб)

-

231

закладу (осіб)
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (осіб)

Кількість
2

студентів,

курсантів,

слухачів

разом:
у т.ч. за формами навчання:
- денна (очна) (осіб)

3

3

Кількість навчальних груп (одиниць)

46

12

3

2

- молодший спеціаліст (одиниць)

-

-

- бакалавр (одиниць)

3

2

- спеціаліст (одиниць)

3

2

- магістр (одиниць)

3

-

Кількість
4

напрямів

підготовки

та

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
фахівців (одиниць)
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Кількість кафедр (предметних (циклових)
5

13

комісій), (одиниць)
з них випускових (одиниць):

8

Кількість факультетів (відділень) (одиниць)

3

6
Загальні навчальні площі будівель (кв. м)

3077

з них:
- власні (кв. м)

3077

- орендовані (кв. м)
Навчальні
7

площі,

які

здаються

вищим

-

навчальним закладом в оренду (кв. м)
Інше

-
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Викладацький склад на кафедрах представлений високого рівня
викладачами. Так, на спортивно-педагогічних кафедрах працюють: 2 майстри
спорту міжнародного класу, 2 Заслужених майстри спорту, 7 Заслужених
тренерів, 3 Заслужені працівники фізичної культури і спорту України. Таким
чином, навчальний процес в інституті забезпечено висококваліфікованими
фахівцями, науковцями та практиками. Питання відповідності освіти
викладачів навчальним дисциплінам, а також своєчасне підвищення
кваліфікації постійно знаходяться на контролі у керівництва інституту.
У минулому навчальному році (2014 – 2015 рр.) науково-педагогічний
колектив ДДІФКіС поповнився викладачами, які захистили кандидатські
дисертації, а також чотирьом нашим колегам було присвоєно звання
доцентів:
- завідувачу кафедри гімнастики Борисовій Ю. Ю;
- викладачу кафедри легкої атлетики Степаненку Д.І.;
- викладачу кафедри педагогіки і психології Каковкіній О.А.,
- викладачу кафедри боксу, боротьби та важкої атлетики Лукіній О.В.
З метою удосконалення професійного рівня знань, умінь та навичок
науково-педагогічний колектив ДДІФКІС проходив стажування в таких
вищих навчальних закладах України: Університеті менеджменту освіти
Національної

академії

педагогічних

наук,

Дніпропетровському

та

Запорізькому національних університетах, Українському державному хімікотехнологічному університеті, Дніпропетровській медичній академії. Всього
19 викладачів пройшли післядипломну освіту.
Заплановані програмою підготовки за напрямками/спеціальностями
результати навчання значною мірою формуються за рахунок оволодіння
навчальними дисциплінами і вирішальну роль в цьому відіграє науковометодичне забезпечення.
Науково-методична рада ДДІФКіС, спільно з провідними вченими
інституту, завідувачами кафедр, проводить копітку роботу з вирішення
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даного завдання. Підсумком цієї роботи є видання, протягом навчального
року (2014 – 2015 рр.) 27 навчальних та навчально-методичних посібників,
авторами яких є професори Андрюшина Л.Л., Москаленко Н.В., Майкова
Т.В., Приходько В.В.; доценти – Афанасьєв С.М., Корогод Л.П., Луковська
О.Л., Долбишева Н.Г., Ковтун А.А., Малойван Я.В., Мітова О.О. та ін.
Цей список доповнюється значним переліком інших видів видань:
тексти лекцій, словники-довідники, інструктивно-методичні матеріали до
семінарських і практичних занять, методичні матеріали з питань самостійної
роботи студентів зі спеціальною літературою, методичні матеріали щодо
проходження педагогічної, тренерської та клінічної практик, підготовки
курсових та дипломних робіт, які допомагають студентам не тільки
у підвищенні рівня знань, а й культури їхнього мислення, формування
навичок самостійної роботи.
Науково-методичній раді ДДІФКіС необхідно і далі проводити активну
роботу з одного боку з повного науково-методичного забезпечення
навчальних дисциплін, з іншого – з оновлення тих видань, які тривалий час
використовуються у навчальному процесі. Саме тому оновлення науковометодичної літератури, в тому числі створення навчальних посібників,
залишається актуальним завданням для науково-педагогічних працівників
кафедр ДДІФКіС.
Важливим фактором, який сприяє формуванню у студентів вміння
застосовувати на практиці отримані теоретичні знання – є проходження
педагогічної, тренерської та клінічної практики. Міністерством освіти і науки
та потенційними роботодавцями концентрується увага ВНЗ на формуванні
практичних навичок у майбутніх фахівців у галузі фізичної культури
і спорту. Для роботодавців в першу чергу важливі вміння фахівця, його
компетенції здатність застосовувати отримані знання і навички в практичній
діяльності. Розуміючи важливість цього питання в ДДІФКіС проходження
практики студентами знаходиться під постійним контролем керівництва
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інституту. Саме тому щорічно на ректораті і на Вченій раді розглядається це
питання з метою удосконалення цієї важливої складової навчального
процесу.
Завідувачами випускаючих кафедр інституту забезпечено проходження
всіх видів практик у навчальних закладах із сучасною матеріально-технічною
базою, вищих навчальних закладах Дніпропетровська, дитячих юнацькоспортивних школах, та ін. Студентам, які навчаються на напрямку здоров'я
людини і спеціальності «фізична реабілітація» забезпечено проходження
практики в єдиному в Україні науково-дослідному інституті медикосоціальної експертизи, де розробляються питання медичної, соціальної,
психологічної та фізичної реабілітації. До цієї роботи методистами залучені
досвідчені викладачі-практики з медичних закладів м. Дніпропетровська,
а також науково-педагогічні працівники ДДІФКіС.
Сьогодні домінуючою тенденцією оцінки якості освіти є визнання ролі
оцінки результатів освіти, а не самого процесу, в чому провідне значення
мають результати державної атестації. У минулому навчальному році
(2014 – 2015 рр.) рішенням Вченої ради ДДІФКіС державні екзаменаційної
комісії очолювали фахівці найвищої кваліфікації:
- Ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної
освіти, доктор наук, професор Романенко М.І.
- Декан факультету фізичного виховання Запорізького національного
університету Маліков М.В. доктор наук, професор.
- Завідувач кафедри фізичного виховання і спорту Запорізького
національного університету, доктор наук, професор Конох А.П.;
- Завідувач кафедри фізичного виховання Дніпропетровського хімікотехнологічного університету, кандидат наук, доцент Замовський Е.Ф.;
- Завідувач відділу медико-соціальної експертизи та реабілітації
Українського НДІ медико-соціальної експертизи, доктор наук, старший
науковий співробітник – Косинський О.В.
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- Директор

обласної

спортивної

школи

для

дітей

інвалідів

паралімпійського та дефлімпійського резерву, Заслужений працівник
фізичної культури і спорту – Хриченко В.В.
До складання державної атестації було допущено студентів за ОКР
«Бакалавр»:
- на факультеті ОПС – 54 студенти;
- на факультеті ФВ – 77 студентів.
- За ОКР «Спеціаліст»:
- на факультеті ОПС – 52 студенти;
- на факультеті ФВ – 61 студент;
- За ОКР «Магістр»:
- на факультеті ОПС – 16 студентів;
- на факультеті ФВ – 31 студент.
Загальні підсумки з державної атестації по факультету ОПС денної
форми навчання за ОКР «Бакалавр» наступні:
- середній бал з комплексного державного екзамену з дисциплін
професійної підготовки за національною шкалою склав – 4,3, за шкалою
ECTS – 83,9 балів, абсолютна успішність – 100 %; якість знань – 91,1 %.
- середній бал із захисту 8 дипломних робіт за національною шкалою
склав – 5,0, за шкалою ECTS – 100 балів, абсолютна успішність – 100 %;
якість знань – 100 %.
Загальні підсумки з атестації по факультету ФВ денної форми навчання
за ОКР «Бакалавр»:
- середній бал з комплексного державного екзамену з дисциплін
професійної підготовки за національною шкалою склав – 4,3, за шкалою
ECTS – 85 балів, абсолютна успішність – 100 %; якість знань – 83,1 %.
- середній бал із захисту 10 дипломних робіт за національною
шкалою склав – 5,0, за шкалою ECTS – 95 балів, абсолютна успішність –
100 %; якість знань – 100 %.
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Загальні підсумки з атестації по факультету ОПС денної форми
навчання за ОКР «Спеціаліст» зі спеціальності «Спорт (за видами)»:
- середній бал з комплексного державного екзамену з дисциплін
професійної підготовки за національною шкалою склав – 4,3, за шкалою
ECTS – 85,4 балів, абсолютна успішність – 100 %; якість знань – 97,4 %.
- середній бал із захисту дипломних робіт за національною шкалою
склав – 5,0, за шкалою ECTS – 92,5 балів, абсолютна успішність – 100 %;
якість знань – 100 %.
Загальні підсумки з атестації по факультету ФВ денної форми навчання
за ОКР «Спеціаліст» зі спеціальності «Фізичне виховання»:
- середній бал із комплексного державного екзамену з дисциплін
професійної підготовки за національною шкалою склав – 4,1, за шкалою
ECTS – 80 балів, абсолютна успішність – 100 %; якість знань – 74,5 %.
Загальні підсумки з атестації по факультету ФВ денної форми навчання
за ОКР «Спеціаліст» зі спеціальності «Фізична реабілітація»:
- середній бал з комплексного державного екзамену з дисциплін
професійної підготовки склав – 90, абсолютна успішність – 100 %, якість
знань – 100 %.
На

факультеті

ОПС

відбувся

захист

16 магістерських

робіт,

на факультеті «Фізичне виховання» 26 магістерських робіт.
Загальні підсумки:
-

на факультеті ОПС середній бал за національною шкалою склав

4,7, за шкалою ECTS – 92,3 бали, успішність 100 %;
- на факультеті ФВ середній бал за національною шкалою склав
4,8, за шкалою ECTS – 94 бали, успішність 100 %.
Результати державної атестації студентів розглядались на засіданні
Вченої ради ДДІФКіС. У доповіді професор Маліков Н.В., (декан кафедри
фізичного виховання і спорту ЗНУ) дав високу оцінку підготовки фахівців
у ДДІФКіС, та особливо відзначив, високий відсоток магістерських робіт,
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що відрізняє значний рівень володіння теорією і практикою предметної
області, вміння вирішувати конкретні завдання у сфері своєї професійної
діяльності.
ПРО РОБОТУ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Склад приймальної комісії, який призначений наказом по інституту
(наказ № 106-заг від 03 листопада 2014 року) відповідав вимогам Положення
про Приймальну комісію, Правилам прийому до інституту в 2015 році
та іншим інструктивним документам.
У листопаді 2014 року були розроблені та затверджені на засіданні
Вченої ради Правила прийому до інституту в 2015 році ( протокол № 4
від 26 листопада 2014 року). Також відповідно до наказу Міністерства освіти
і науки України від 11 червня 2015 року № 615 «Про затвердження змін до
Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році» були
внесені зміни до Правил прийому до інституту в 2015 році (наказ
№ 63-заг від 30 червня 2015 року).
Засідання приймальної комісії проводились згідно з планом роботи та
графіком засідань, затверджених Головою приймальної комісії (протокол
№ 2 від 06 листопада 2014 року).
На веб-сайті нашого інституту своєчасно були розміщені Правила
прийому до інституту в 2015 році (зі змінами) та надана інформація про
інститут, строки подачі документів, строки проведення вступних іспитів,
проведення «Днів відкритих дверей» та інше. Інформаційні листи про
особливості вступу до ДДІФКіС протягом 2014/2015 н.р. розповсюджувалися
в загальноосвітніх школах, в ДЮСШ, спортивних клубах.
18 квітня і 23 травня 2015 року проводилися «Дні відкритих дверей».
Під час зустрічі з членами приймальної комісії, з науково-педагогічним
складом інституту, з провідними тренерами та спортсменами майбутні
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студенти та їх батьки ознайомились з історією ДДІФКіС, з матеріальною
базою, з умовами прийому до інституту. До того ж члени приймальної комісії
постійно надавали інформацію про умови вступу до інституту майбутнім
студентам та їх батькам особисто, по телефону або відповідали на листи, які
надійшли на електронну адресу приймальної комісії ДДІФКіС.
Для забезпечення прийому документів майбутніх студентів був
сформований склад приймальної комісії з прийому заяв та документів
абітурієнтів (наказ № 25-заг від 16 лютого 2015 року). З членами
приймальної комісії з прийому заяв та документів вступників проводились
інструктажі, про що є відповідні записи в журналі проведення інструктажу.
Відповідно до Положення про Приймальну комісію, Правил прийому
до інституту були своєчасно сформовані предметні комісії, фахові
атестаційні комісії, предметна апеляційна та фахова апеляційна комісії
з числа найбільш кваліфікованих викладачів інституту та інших вищих
навчальних закладів м. Дніпропетровська. Своєчасно була розроблена
та затверджена програма творчого конкурсу з оцінки фізичних здібностей
абітурієнтів, тобто зі спеціалізації (за видами спорту) та загальної фізичної
підготовки (протокол № 10 від 18 лютого 2015 року). Програма творчого
конкурсу була розміщена на веб-сайті нашого інституту до початку вступних
випробувань. Відповідно до програм вступних іспитів у Вищі навчальні
заклади в 2015 році розроблені та затверджені екзаменаційні тестові завдання
з української мови та літератури, біології, для осіб, у яких є захворювання,
зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для
проходження громадянами ЗНО та осіб, які звільнені з військової служби
в рік вступу до вищого навчального закладу.
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Також були розроблені та затверджені тестові завдання для вступу
за ступенем «Магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».
Тестові завдання розтиражовано в необхідній кількості та зберігалися
як документи суворої звітності відповідно до вимог.
Розклад вступних випробувань, фахових іспитів та консультацій було
затверджено на засіданні Приймальної комісії (протокол № 16 від 30 червня
2015 року) і розміщено на веб-сайті інституту 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 контролем Голови приймальної
комісії.
Творчий конкурс з оцінки фізичних здібностей абітурієнтів з напряму
підготовки «Спорт» пройшов у два етапи. Перший етап – спеціалізація за
видами спорту, де абітурієнтам потрібно було набрати необхідну кількість
балів (не менше 140 балів), яка дозволила їм взяти участь у другому етапі
творчого конкурсу – загальна фізична підготовка, що відбулася для всіх
абітурієнтів на

стадіоні

інституту

фізичної

культури.

Це

дозволило

приймальній комісії ДДІФКіС сформувати єдиний рейтинговий список
за кількістю балів з більшого до меншого.
Творчі конкурси з оцінки фізичних здібностей абітурієнтів на напрямах
підготовки: «Фізичне виховання», «Спорт» та «Здоров’я людини» проводились
у формі змагань.
Для кращої роботи приймальної комісії з прийому заяв та документів
від вступників було створено штаб «Абітурієнт – 2015».
У 2015 році приймальною комісією було прийнято 747 заяв від осіб,
які виявили бажання навчатися у нашому інституті.
Так на заочну форму навчання було подано 80 заяв, з них: 39 заяв
за ступенем бакалавр та 41 заява за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліст.
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На денну форму навчання було подано 665 заяв, з них за ступенем
бакалавр – 458 (264 – фізичне виховання; 67 – спорт; 127 – здоров’я людини);
207 заяв за ступенем магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст,
з них 93 заяви за ступенем магістр (56 – фізичне виховання; 28 – спорт;
9 – фізична реабілітація) та 114 заяв за ОКР спеціаліст (61 – фізичне
виховання; 46 – спорт; 7 – фізична реабілітація).
Загальний конкурс по інституту на місця державного замовлення на
денну форму навчання склав – 3,36.
За ступенем бакалавр загальний конкурс на денну форму навчання склав
– 3,98 (напрям підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» – 3,3; напрям
підготовки 6.010202 «Спорт» – 3,35; напрям підготовки 6.010203 «Здоров’я
людини» – 25,4).
Загальний

конкурс

на

денну

форму

навчання

за

освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та ступенем «Магістр» склав – 2,55 (ОКР
«Спеціаліст» – 2,85; ступень «Магістр» – 2,27).
Конкурс на заочне відділення за ступенем «Бакалавр» склав 3,0 (напрям
підготовки «Фізичне виховання» – 1,9 , напрям підготовки «Здоров’я людини»
– 6,7), за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» – 4,56 (спеціальність
«Фізичне виховання» – 5,2; спеціальність «Фізична реабілітація» – 3,75).
Всього зараховано до інституту 347 осіб, з них на місця державного
замовлення 218 особи, за кошти фізичних та юридичних осіб – 129 абітурієнтів
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2015 році співробітники інституту виконували науково-дослідні
теми, затверджені згідно з наказом МОН молодь спорту України № 535 від
07.06.2011 року «Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямків
вищих навчальних закладів та наукових установ» за напрямками:
- «Наукове обґрунтування психолого-педагогічної адаптації студентів
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до спортивної та навчальної діяльності». Керівник теми – Савченко В.Г.,
д.пед.н., професор.
- «Науково-теоретичні основи інноваційних технологій у фізичному
вихованні

різних

груп

населення».

Керівник

теми

–

Москаленко Н.В., д.фіз.вих., професор.
- «Теоретико-методичні

основи

удосконалення

тренувального

процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної підготовки
спортсменів». Керівник теми – Долбишева Н.Г., к.фіз.вих., доцент.
- «Реабілітація осіб з обмеженими фізичними спроможностями
з урахуванням особливостей їх психофізіологічних і компенсаторнопристосувальних порушень у різних системах організму людини». Керівник
теми – Луковська О.Л., к.мед.н., доцент.
- «Парадигма здорового способу життя в дискурсах фізичного
виховання і спорту». Керівник теми – Корогод Л.П., к.політ.н., доцент.
- «Удосконалення

механізмів

управління

руховою

діяльністю

спортсменів». Керівник теми – Горбенко В.П., к.пед.н., доцент.
У 2015 році було виконано V етап досліджень згідно з технічними
завданнями наукових тем. Керівники тем підготували заключні звіти
з науково-дослідної роботи за рік. У виконанні Зведеного плану НДР
у 2015 році взяли участь 103 викладачі, 18 аспірантів та 128 студентів.
Відповідно

до

тематичного

плану

НДР

виконувалась

одна

фундаментальна тема, що фінансується за рахунок коштів державного
бюджету Міністерства освіти і науки України з 2013 р. «Науково-теоретичні
основи інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп
населення». Керівник теми – Москаленко Н.В., д.фіз.вих., професор.
У 2015 році виконувався заключний етап згідно з технічним завданням
наукової теми: «Наукове обґрунтування концептуальних основ інноваційної
діяльності у фізичному вихованні».
Кількість виконавців: 9, з них: докторів наук – 1, кандидатів наук – 5,
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аспірантів, магістрантів, молодих вчених – 2.
Заплановані результати етапу: виявлення ефекту від впровадження
інноваційних

технологій

шляхом

математичної

обробки

результатів

фізкультурно-оздоровчої

діяльності

формуючого експерименту;
Отримані результати етапу:
– розроблено

концепцію

в навчальних закладах відповідно до сучасних умов функціонування системи
фізичного виховання на основі комплексного підходу до вирішення
проблеми формування фізично розвиненої особистості, здатної реалізувати
творчий

потенціал,

активно

використовувати

фізичну

культуру для

зміцнення і збереження здоров’я;
– науково обґрунтовано особливості застосування комп’ютерних
технологій з урахуванням специфіки їх використання у сфері фізичної
культури і спорту;
– визначено ефективність використання інноваційних технологій, яка
полягала у підвищенні рівня теоретичних знань з предмета «Фізична
культура», рівня фізичної підготовленості, рухової активності, показників
роботоздатності та фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді.
1. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових
видань України – 9.
2. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях,
що не включені до переліку наукових фахових видань України – 9.
3. Публікації у матеріалах конференцій, що видані за кордоном – 9.
4. Навчальні посібники – 1.
5. Захищено кандидатських дисертацій – 1.
6. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатських
дисертацій – 1.
7. Захищено магістерських робіт – 7.
8. Подано заявок на авторське свідоцтво – 2.
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Впроваджено 10 наукових розробок та 2 навчальних посібники, що
підтверджено 15 актами впровадження (з них в навчальний процес ДДІФКіС
– 10, за межами інституту – 5).
За підсумками наукової роботи НПП та аспірантами інституту
підготовлено

1

підручник,

3

монографії,

52

методичні

матеріали,

245 наукових статей (з них 94 у фахових виданнях України, 63 –
у зарубіжних, 35 статей надруковані сумісно зі студентами).
Найбільша кількість опублікованих робіт на кафедрах ОПС – 56,
спортивних ігор – 51, ТМФВ – 45.
Кафедра гімнастики має 31 публікацію, водних видів спорту – 22,
іноземних мов – 22, соціально-гуманітарних наук – 26, фізичної реабілітації
– 14, фізіології та спортивної медицини – 13, боксу, боротьби і важкої
атлетики – 13, педагогіки і психології – 11, легкої атлетики – 10, анатомії,
біомеханіки і спортивної метрології – 8.
Викладачами інституту зроблено 362 доповіді на конференціях різного
рівня:

з

них

107

на

Міжнародних,

88

на

Всеукраїнських

та

167 на регіональних конференціях і семінарах.
Активну участь у конференціях та семінарах різних рівнів брали
викладачі кафедр ОПС (85), педагогіки і психології (67), спортивних ігор
(55), ТМФВ (36), соціально-гуманітарних наук (24), фізичної реабілітації
(24), водних видів спорту (18),

фізіології та спортивної медицини (17),

гімнастики (12), боксу, боротьби та важкої атлетики (12), легкої атлетики (6),
іноземних мов (5), анатомії, біомеханіки та спортивної метрології (1).
За результатами власних наукових розробок в практичну діяльність
кафедрами інституту отримано 162 акти впровадження.
Найбільша кількість актів впровадження на кафедрах ТМФВ (28),
спортивних ігор (26), фізичної реабілітації (20), ОПС (17).
Кафедра анатомії, біомеханіки і спортивної метрології має 15 актів
впровадження, гімнастики (12), педагогіки і психології (11), водних видів
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спорту (10), фізіології та спортивної медицини (9), легкої атлетики (5),
боротьби, боксу та важкої атлетики (4), іноземних мов (3), соціальногуманітарних наук (2).
45 співробітників інституту брали участь у науково-методичному
забезпеченні збірних команд України, області, ШВСМ.
Науково-методична допомога надана 113 організаціям. Серед них
баскетбольна чоловіча команда «Дніпро», збірні паралімпійські команди
України з футболу та волейболу, волейбольна команда інвалідів з вадами
слуху, ДЮСШ № 2, СДЮСШОР № 5, СК «Восход», ФК «Дніпро U-19»,
ДВУФК м. Дніпропетровська, Запорізький національний університет, ДУ
«Український державний науково-дослідний

інститут медико-соціальних

проблем інвалідності», КЗ «Клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги
ДОР», КЗ «Дніпропетровська міська лікарня № 5 ДОР», КЗ «Шоста міська
клінічна лікарня ДОР», КЗ «Дніпродзержинська міська лікарня № 9 ДОР»,
КЗ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» ДОР, Медичний центр
«Медексперт» ТОВ «ДНК плюс», «Медичний центр амбулаторного
обслуговування дітей і дорослих «Доктрина» (Поліклініка св. Антипи)»,
Приватний дитячий медичний центр ТОВ «НОИЛС» та інші.
У ДДІФКіС працює спеціалізована вчена рада К 08.881.01, термін дії
повноважень якої продовжено з 13.07.2015 по 13.07.2017 (Наказ МОН
13.07.2015 № 747), що надає право проводити захисти дисертаційних робіт
в галузі наук «Фізичне виховання і спорт» за спеціальностями: 24.00.01 –
Олімпійський і професійний спорт, 24.00.02 – Фізична культура, фізичне
виховання різних груп населення.
ДДІФКіС має укладені договори про співробітництво з Казахською
академією спорту і туризму (Казахстан), Санкт-Петербурзьким науководослідним

інститутом

фізичної

культури,

Російським

державним

університетом фізичної культури, спорту і туризму (Російська Федерація),
Поліським державним університетом, Білоруським державним університетом
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фізичної культури (Республіка Білорусь), Університетом фізичної культури
і спорту м. Халик (Туреччина), Латвійською академією спортивної
педагогіки (Латвія), Смоленською державною академією фізичної культури,
спорту та туризму Російської федерації (Російська Федерація). Інститут
є членом Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і спорту.
Протягом 2015 року у спеціалізованій вченій раді був проведений
захист 11 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук
з фізичного

виховання

і

спорту:

5

–

за

спеціальністю 24.00.01;

6 – за спеціальністю 24.00.02.
Проведено 4 фахових семінари: 3 – за спеціальністю 24.00.01 та
1 – за спеціальністю 24.00.02.
Протягом 2015 року викладачі нашого інституту були опонентами
13 дисертаційних робіт.
У

2015

році

аспірантами,

викладачами

інституту

захищено

7 кандидатських дисертації, з них:
3 викладачами інституту:
- Кощеєвим О.С. за темою «Побудова тренувального процесу
в передзмагальному мезоциклі у висококваліфікованих тхеквондистів»
(науковий керівник: д.пед.н., професор Савченко В.Г.);
- Макєшиною Ю.В. за темою «Феномен материнства у дискурсах
некласичної та постнекласичної західноєвропейської філософії (історикофілософський аналіз)»."
5 аспірантами:
- Кожедуб Т.Г. за темою «Інноваційна технологія теоретичної
підготовки у фізичному вихованні учнів середньої школи» (науковий
керівник: д.фіз.вих., професор Москаленко Н.В.);
- Петрушиним Д.В. за темою «Вдосконалення швидкісно-силових
якостей боксерів 12-13 років в річному циклі підготовки» (науковий
керівник: к.пед.н., доцент Яримбаш К.С.);
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- Скиртою

О.С.

за

темою

«Вдосконалення

техніко-тактичної

підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки»
(науковий керівник: к.пед.н., доцент Горбенко В.П.);
- Демідовою О.М.

за темою «Фізична підготовка танцюристів

15-16 років на етапі спеціалізованої базової підготовки» (науковий керівник:
д.фіз.вих., професор Москаленко Н.В.).
- Муаяд Маклоуф за темою «Формування елементів техніки гри у юних
волейболістів в залежності від розвитку їх фізичних якостей» (науковий
керівник: к.фіз.вих., доцент Соловей О.М.).
У 2015 році аспірантуру закінчило 5 випускників, з них 2 подали свої
дисертації до спеціалізованої вченої ради ДДІФКіС, що складає 40 %.
Це Соловей Д.О. – науковий керівник Круцевич Т.Ю. та ГорбоносАндронова О.Р. – науковий керівник Микитчик О.С.).
У 2015 році до аспірантури зараховано 3 особи (2 – на денну та 1 – на
заочну форму навчання).
У 2015 році видано 3 номери журналу «Спортивний вісник
Придніпров’я», в яких представлено 141 наукова стаття.
В інституті проведено 7 наукових конференцій: 4 студентські,
конференція молодих вчених «Молоді науковці – спорту Придніпров’я»
(представлено 33 доповіді), регіональна науково-методична конференція
«Фізичне виховання, спорт і основи здорового способу життя» (представлено
13 доповідей).
У квітні минулого року на базі нашого інституту відбулася
І

Всеукраїнська

студентська

науково-методична

конференція

«Неолімпійський спорт: історія, проблеми управління та система підготовки
спортсменів». У конференції брали участь студенти вищих навчальних
закладів ІІ-IV рівнів акредитації у кількості 40 чоловік (з яких 15 – заочна
участь, 25 – очна).
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29-30 жовтня була проведена X Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція «Основні напрямки розвитку фізичної культури,
спорту та фізичної реабілітації». У роботі конференції брали учать 169 осіб
(з них з України 159 осіб, Республіка Білорусь – 4 особи, Польщі – 1 особа,
Латвії – 4 особи, Молдова – 1). На конференції було представлено
106 доповідей. Матеріали конференції були розміщені на сайті нашого
інституту та бібліотеки Вернадського (м. Київ).
У 2015 році укладено договір про творчу співпрацю з закладом освіти
«Вітебський державний ордена Дружби народів медичний

університет»

(Республіка Білорусь).
З метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень,
практичної цінності прикладних досліджень і розробок у 2015 році ДДІФКіС
взяв участь у конкурсному відборі проектів наукових досліджень і розробок,
які виконуватимуться за рахунок коштів державного бюджету. До участі у
ІІ етапі Конкурсу до департаменту наукової діяльності та ліцензування було
подано 2 проекти наукових досліджень і розробок.
За результатами конкурсного відбору Міністерства подані проекти
отримали такі бали:
 прикладне дослідження «Профілактика первинної інвалідності
внаслідок травм і захворювань опорно-рухової системи засобами фізичної
реабілітації» (керівник Майкова Т.В.) – 31,33 бали;
 прикладне

дослідження

«Розробка

та

реалізація

оздоровчих

інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення»
(керівник Москаленко Н.В.) – 51,67 бали.
Стосовно діяльності ради молодих вчених ДДІФКіС варто вказати, що
актив ради брав активну участь у міських та обласних наукових, освітніх,
громадських, культурних і спортивних заходах.
Зокрема це конкурси: «Кращий молодий вчений», «Краща рада
молодих вчених» та конкурс «Молоді вчені – Дніпропетровщині». Цього
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року молоді вчені ДДІФКіС представляли свої наукові здобутки на
Науковому Пікніку у м. Дніпропетровську, який проводився за підтримки
обласної державної адміністрації. Даний проект – це інтерактивні
експерименти для жителів різних міст України, до яких залучаються
спеціалісти, науковці, ентузіасти, які діляться

своїми

знаннями

та

практичними здобутками з публікою, переважною більшістю якої є діти
шкільного віку. Активну участь молоді вчені брали у обговоренні проекту
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
У 2015 році за результатами конкурсного відбору, проведеного
Міністерством освіти і науки України аспірант другого курсу денної форми
навчання Сергеєв Андрій став стипендіатом Кабінету Міністрів України на
2015-2016 навчальній рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.05.2015 р. № 543-р «Про призначення академічної стипендії Кабінету
Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам»).
У

щорічному

конкурсі наукових

робіт

«Молоді

вчені

–

Дніпропетровщини» цього року брали участь кандидат наук з фізичного
виховання і спорту, викладач кафедри фізичної реабілітації Самошкіна А.В.,
яка лише двома балами поступилася призовому місцю.
У щорічному конкурсі «Кращий молодий вчений» Дніпропетровської
області, який проводився за чотирма напрямами (технічний, економічний,
медичний та гуманітарний) у гуманітарному напрямі до шістки кращих
науковців увійшли викладачі кафедри фізичної реабілітації, к.фіз.вих.
Самошкіна А.В. та Афанасьєва А.С.
Значний внесок у наукову діяльність ДДІФКіС має студентська наука.
Так одним з розділів наукової та навчальної роботи зі студентами
є проведення олімпіад. Були проведені олімпіади з трьох спеціальностей:
«Теорія та методика фізичного виховання», «Фізична реабілітація»,
«Олімпійський і професійний спорт» та одинадцяти предметів: «Психологія»,
«Біохімія спорту», «Іноземна мова», «Педагогіка», «Екологія», «Анатомія»,
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«Фізіологічні основи фізичної культури і спорту», «Фізіологія людини»,
«Історія України», «Ділова українська мова», «Теорія, методика обраного
виду спорту».
За результатами І туру 11студентів взяли участь у ІІ-му етапі
Всеукраїнських студентських олімпіад.
Студенти Федоріщева Анна (ФВ-14-2М), Афанасьєв Дмитро (ФВ-12-3)
та Лашина Юлія (ФВ-12-3) взяли участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської
олімпіаді зі спеціальності «Фізичне виховання». Афанасьєв Дмитро
та Лашина Юлія стали фіналістами ІІ етапу олімпіади.
Федоріщева Анна посіла ІІ місце.
Підготовку

студентів

здійснювали

професор

Москаленко

Н.В.,

ст. викладачі Раковська І.А., доцент Сидорчук Т.В.
У ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Спорт (за видами)» взяли участь Акопов Олег (С-12-2), Кравчук Анастасія
(С-12-2) та Пека В’ячеслав (С-11-3). В інтерактивному теоретичному
конкурсі на призи Олімпійської академії України Акопов Олег посів ІІ місце,
а Кравчук Анастасія – ІІІ.
Призером ІІ етапу Олімпіади став Акопов Олег, який посів ІІІ місце.
Підготовку

студентів

здійснювали

доцент

Долбишева

Н.Г.,

ст. викладачі, к.фіз.вих. Колісник І.О. та Шульга О.С.
Переможці І туру олімпіади студентки групи (ФР-14М) Скорик Аліна
та Кімачук Олена представляли ДДІФКіС в ІІ турі Всеукраїнської олімпіади
зі спеціальності «Фізична реабілітація». Студенти відзначені грамотами за
участь.
У ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Фітнес і рекреація» взяли участь Буренко Вікторія (ФВ-11-2), Зеленська
Ангеліна (ФВ-12-4) та Сурмачевська Каріна (ЗЛ-12-8). Студентки були
нагороджені

грамотами

«За

високий

рівень

професійно-практичної

підготовленості». Наукові керівники: к.фіз.вих., доцент Борисова Ю.Ю. та
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к.фіз.вих., викладач Лядська О.Ю.). За рейтингом ДДІФКіС посів 6 місце
серед 16 вищих навчальних закладів.
У відкритій олімпіаді з англійської мови «Студент та олімпійський
спорт» серед вищих навчальних закладів галузі фізичного виховання і спорту
брали участь Пасько Віктор (ФВ-12-6) та Адаменко Марія (ФВ-13-2). Пасько
Віктор посів ІІІ місце. Адаменко Марія нагороджена грамотою «За активну
участь».
Студенти ДДІФКіС взяли активну участь у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу

студентських

наукових

робіт

з

природничих,

технічних

та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році галузі наук «Фізичне
виховання та спорт». За результатами І туру до участі у ІІ турі було
рекомендовано 10 конкурсних наукових робіт.
Фіналістами ІІ туру стали три студенти: Ілюшина Маргарита
(ФВ-14-1М), Зеленська Ангеліна (ФВ-12-4) та Малявка Вадим (ФВ-14М).
Ілюшина Маргарита посіла ІІ місце зі спеціальності «Фізичне виховання».
Науковий керівник: к.фіз.вих., доцент Сидорчук Т.В. Зеленська Ангеліна –
ІІІ місце зі спеціальності «Фітнес і рекреація». Науковий керівник: к.фіз.вих.,
викладач Лядська О.Ю.
Студентка групи (С-12-1) Абрамчук Катерина посіла ІІ місце
у міжнародному конкурсі на кращу студентську наукову роботу в рамках
проведення

Міжнародної

науково-практичної

конференції

«Сучасні

проблеми фізичного виховання дітей дошкільного і шкільного віку:
перспективи та шляхи вирішення». Науковий керівник к.пед.н., доцент
Яримбаш К.С.
Протягом 2015 року студентами сумісно з викладачами інституту
у науково-практичних

журналах надруковано 68 статей (з

них 33

–

самостійних). Серед них у фахових виданнях України – 1, в іноземних –
7, у інших – 60.
Таким чином, основними шляхами удосконалення науково-дослідної
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роботи в інституті є:
- активізація наукової роботи на спортивно-педагогічних кафедрах;
- збільшення кількості студентів, які беруть участь у виконанні
наукових досліджень;
- збільшення кількості наукових розробок і раціоналізаторських
пропозицій, які мають високий економічний та соціальний ефект;
- придбання наукового обладнання для лабораторії інституту;
- підвищення контролю за ходом виконання дисертаційних робіт;
- активізація профорієнтаційної роботи на кафедрах щодо вступу
викладачів та студентів до аспірантури.
В цілому науково-дослідна робота є важливою частиною в діяльності
викладача вищого навчального закладу, тому, що це один із шляхів
підвищення якості навчального процесу і рівня підготовки спеціалістів
з фізичної культури і спорту.
СПОРТИВНА РОБОТА
2015 рік – це рік численних спортивних змагань світового та
європейського рівня, де провідні спортсмени України, в тому числі і наші
найсильніші спортсмени, боролися не тільки за найвищі нагороди,
а й виконання ліцензій на участь у літніх Олімпійських та Паралімпійських
іграх 2016 року в Бразилії.
З числа студентів 17 мають високе спортивне звання майстра спорту
України міжнародного класу, 67 – звання майстра спорту України та
55 – кандидата у майстри спорту України.
До складу збірних команд України з різних видів спорту входять
116 студентів. 49 з них входять до складу національних збірних команд
України та 67 є кандидатами в національну збірну або входять до резерву.
У 2015 році наші спортсмени виступали на змаганнях в переважній
більшості обласних центрів України, а також в 29 країнах світу,
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таких як: Англія, Польща, Хорватія, Італія, Білорусь, Угорщина, Франція,
Болгарія, Литва, Румунія, Росія, Туреччина, Азербайджан, Вірменія, Сербія,
Молдова,

Німеччина,

Іспанія,

Люксембург,

Казахстан,

Словаччина,

Швейцарія, Словенія, Китай, Португалія, Голландія, Колумбія, Естонія та
Об'єднані Арабські Емірати.
Беручи участь у Чемпіонатах і Кубках світу та Європи, нашими
студентами завойовано 14 медалей, з них: 5 золотих, 7 срібних і 2 бронзових.
Чемпіонами і призерами даних змагань стали наступні студенти:
− Колесник Альона – завоювала звання чемпіонки Європи серед жінок
до 23-х років у Польщі, а також стала срібним призером чемпіонату Європи в
Туреччині з вільної боротьби;
− Шамотіна Альона – стала срібним призером Кубку Європи в метанні
молота в Португалії;
− Калюжна Вікторія – бронзовим призером чемпіонату Європи
з легкої атлетики в бігу на 5000 метрів в Естонії;
− Шеремет Артем, Красильников Артем – срібними призерами
чемпіонату світу з футболу в Англії («Інваспорт»);
− Трунов Ігор – бронзовим призером чемпіонату світу (до 23-х років)
в Угорщині, а також бронзовим призером (до 23-х років) чемпіонату Європи
у Франції у веслуванні на байдарках;
− Мананкова Олена – чемпіонкою Європи з волейболу («Інваспорт»)
в Голландії;
− Перев’язко Вадим – чемпіоном Європи з пауерліфтингу в Україні;
− Копійка

Марина

–

срібним

призером

чемпіонату

Європи

з пауерліфтингу в Росії;
− Ахмедов Раміль – став чемпіоном світу з кікбоксингу в Іспанії;
− Ляху Ірина – стала переможцем Кубка світу в Польщі, срібним
призером Кубка світу у Великобританії в березні місяці і в липні місяці
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в Хорватії (де завоювала ліцензію на участь в Паралімпійських іграх
у Бразилії 2016 року).
Студентка кафедри гімнастики Хніченкова Анна, майстер спорту
з фігурного катання, брала участь у зимових Олімпійських іграх в Іспанії
(м. Гранада), де посіла 9 місце.
У змаганнях за звання чемпіона світу брали участь такі студенти:
− Федоренко Роман (III курс) – академічне веслування, Франція (16 м);
− Сябро Сергій (III курс) – академічне веслування, Болгарія (12 м);
− Вертелецький Георгій (IV курс) – академічне веслування, Італія (9 м),
Болгарія (11 м);
− Серебрянська Діана (IV курс) – академічне веслування, Болгарія
(11 м);
− Собко Аліса (IV курс) – академічне веслування, Італія (19 м), Франція
(20 м);
− Гречка Олександр (IV курс) – веслування на байдарках і каное, Італія
(7 м);
− Будько Сергій (V курс, випускник) – академічне веслування, Франція
(18 м);
− Копійка Марина (IV курс) – пауерліфтинг, ОАЕ (5 м);
− Байрак Юлія (V курс) – легка атлетика, Колумбія (12 м).
У змаганнях за звання чемпіона Європи брали участь такі студенти:
− Сябро Сергій (III курс) – академічне веслування, Польща (16 м);
− Собко Аліса (IV курс) – академічне веслування, Польща (12 м);
− Трунов Ігор (V курс, випускник) – веслування на байдарках і каное,
Румунія (5 м);
− Лебідь Анастасія (III курс) – легка атлетика, Естонія (7 м);
− Шамотіна Альона (III курс) – легка атлетика, Естонія (9 м).
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Протягом 2015 року студенти, що навчаються за індивідуальним
графіком, виступали на Чемпіонатах України за національну збірну,
молодіжні та юнацькі команди, а також на Кубках України з різних видів
спорту, вибороли 270 медалей, з них: золотих – 100, срібних – 84 і бронзових
– 7.
Високі

результати

показали

учасники

Універсіади

України,

до їх активу увійшло 59 медалей, з них: золотих – 21, срібних – 20
і бронзових – 18.
Найкращих спортивних результатів у Всеукраїнських змаганнях
2015 року досягли студенти:
− Шамотіна А., Клочко В., Суханова Є., Калюжна В. (кафедра легкої
атлетики);
− Собко А., Серебрянська Д., Вертелецький Г., Гречка О. (кафедра
водних видів спорту, спеціалізація веслування);
− Коба Н., Підлісна В., Коваленко А., Гончаров А., Шульга А. (кафедра
водних видів спорту, спеціалізація плавання);
− Черноколенко А., Ахметов Р., Іваниця В., Кийко Є., Циганова В.
(кафедра боксу, боротьби та важкої атлетики, спеціалізація бокс, кікбоксинг);
− Барабаш К., Колесник А., Юрченко Ю., Чихладзе Г., Мчедлідзе М.
(кафедра боксу, боротьби та важкої атлетики, спеціалізація боротьба);
−

Колесніков

А.,

Лось

С.,

Царенко

В.

(кафедра

веслового

та вітрильного спорту, спеціалізація кульова стрільба);
− Луценко К. (кафедра гімнастики, спеціалізація художня гімнастика);
− Кулаксізов Р., Бабенко С. (кафедра гімнастики, спеціалізація
спортивна гімнастика);
− Казбєкова Є. (кафедра гімнастики, спеціалізація скелелазіння) та ін.
За підсумками виступів у спортивних змаганнях 2015 року в десятку
кращих спортсменів ДДІФКіС увійшли такі студенти:
1. Царенко Вікторія – МС кульова стрільба

810 очок.
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2. Ахмедов Раміль – МС, кікбоксинг

704

3. Копійка Марина – МСМК, пауерліфтинг

680

4. Коба Надія – МСМК, плавання

624

5. Лось Станіслав – МС, кульова стрільба

602

6. Колесников Андрій – МСМК, кульова стріл.574
7. Колесник Альона – МС, боротьба вільна

480

8. Шамотін Альона – МСМК, легка атлетика 474
9. Барабаш Катерина – МСМК, карате

380

10. Клочко Вікторія – МС, легка атлетика

342

П'ятірка кращих спортсменів ДГІФКіС в 2015 році серед студентів
(інваспорт):
1. Ляху Ірина – МСМК, кульова стрільба

880 очок.

2. Гречка Олександр – МСМК, весловий спорт 794
3. Красильников Артем – МС, футбол

546

4. Шеремет Артем – КМС, футбол

536

5. Мананкова Олена – МСМК, волейбол

400

2016 рік – рік проведення літніх Олімпійських ігор та Паралімпійських
ігор

в

Бразилії.

На

сьогоднішні

завоювали

ліцензію

на

участь

в Паралімпійських іграх 2016 року в Бразилії:
1. Красильников Артем – футбол, V курс.
2. Шеремет Артем – футбол, III курс.
3. Гречка Олександр – веслування на байдарках і каное, IV курс.
4. Ляху Ірина – кульова стрільба, V курс.
5. Мананкова Олена – волейбол, ІІ курс.
Кандидати на завоювання ліцензії на участь в Олімпійських
та Паралімпійських іграх 2016 року в Бразилії:
1. Чихладзе Гія – вільна боротьба, ІІІ курс.
2. Вороний Владислав – греко-римська боротьба, IV курс.
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3. Колесник Альона – вільна боротьба, ІІ курс.
4. Черноколенко Анастасія – бокс, V курс.
5. Шамотіна Альона – легка атлетика (молот), III курс.
ВИХОВНА РОБОТА
Організація, керівництво та контроль навчально-виховного процесу
зі студентами за звітній період здійснювалось ректоратом, деканатами,
та профспілковою організацією ДДІФКіС.
Виховна

робота

виконувалась

за

планом

роботи

інституту

затвердженого Вченою радою, планами роботи факультетів фізичного
виховання, олімпійського та професійного спорту та заочного навчання,
а також плану студентського самоврядування інституту та гуртожитку.
В інституті працює комітет у справах сім і та молоді (КССМ). Активом
КССМ за підтримки деканатів, викладачів інституту було проведено ряд
заходів, що теж сприяли виховній роботі зі студентами.
Активна
спрямована на
виховання

діяльність

органу студентського

підвищення

духовності,

самоврядування

була

якості навчального процесу, забезпечення

патріотизму

та

культури

студентів.

Орган

студентського самоврядування забезпечував захист прав та інтересів
студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу; забезпечував
виконання студентами своїх обов'язків.
Навчально-виховний процес в інституті забезпечував умови для
самореалізації особистості, сприяв максимальному розкриттю її здібностей та
професійних інтересів, формував національну самосвідомість і людську
гідність, гуманність у ставленні до людини. Зусилля педагогічного колективу
ДДІФКіС були спрямовані на розв’язання завдань професійного виховання,
метою якого є формування у студентів поваги до обраної спеціальності,
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формування необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток творчого
потенціалу майбутнього фахівця у галузі фізичної культури і спорту.
Для своєчасного доведення інформації до студентів

проводились

загальні збори студентів факультетів. Здійснювався систематичний контроль
за навчальною дисципліною.
Проводилась

робота

зі

студентами,

які

мають

академічні

заборгованості та порушення правил проживання в гуртожитку, а також
особлива

увага

приділялась

студентам,

які

поєднують

навчання

зі спортивною діяльністю. Використовувались різноманітні форми виховної
роботи: залучення студентів до науково-дослідної роботи (участь в наукових
гуртках, в конференціях та Олімпіадах), участь в різноманітних культурних
і спортивних заходах, спілкування під час відвідування гуртожитку, бесіди
під час проведення навчального процесу та поза ним. Куратори знайомили
студентів з офіційними документами і матеріалами, які публікуються
в періодичних виданнях, стосовно питань вищої освіти, розвитку спорту та
підтримки молоді. Велика увага приділялась питанням профілактики
шкідливих звичок.
Традиційно 1-го вересня було проведено «День знань» для студентів
1 курсу, який включав посвяту до студентів, проведення загальної
інформаційної лекції щодо навчальної та виховної роботи студентів,
організації навчально-тренувального процесу в інституті.
18 лютого 2015 року перший проректор Афанасьєв С.М., декани
Соловей О.М., Долбишева Н.Г., викладачі Кусовська О.С., Рожкова В.С.,
Сідаш О.О. разом зі студентами

взяли участь у зустрічі-реквіємі,

присвяченій захопленню м. Ходжали Азербайджанської республіки, яка була
проведена у залі прес-конференцій готелю «Україна» м. Дніпропетровська.
Даний захід сприяв формуванню у студентів світогляду щодо трагедій
азербайджанського народу та підтримки дружніх стосунків між державами.
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20 квітня 2015року проведено фестиваль-конкурс «Студентська весна
– 2015 року» де активну участь взяли студенти кафедри гімнастики, кафедри
фізичної реабілітації, кафедри боротьби, боксу, важкої атлетики, кафедри
легкої атлетики.
З метою підвищення спортивно-виховної роботи 28 квітня 2015 року
студенти 1-5 курсів брали участь в церемонії нагородження «Найкращі
спортивні досягнення-2014»на якій

студентка Черноколенко Анастасія

спеціалізація бокс стала переможцем в номінації «Спортсменка року».
Адміністрацією, деканатами, кафедрою соціально-гуманітарних наук
08.05.2015 року були проведенні збори трудового колективу інституту на
виконання Указу Президента України від 24.03.2015 № 169/2015 «Про заходи
з відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці
завершення Другої світової війни».
У

ДДІФКіС

застосовуються

різні

напрями

і

форми

роботи

як у навчальному процесі, так і позанавчальний час.
Невід’ємною частиною виховної роботи стала:
• організація і проведення екскурсій для студентів ДДІФКіС
до

Дніпропетровського

Яворницького

(основна

національного
експозиція),

історичного
Діорами

музею

«Битва

за

ім.

Д.І.

Дніпро»,

Дніпропетровського художнього музею, Національного центру аерокосмічної
освіти молоді ім.

О.М. Макарова, музею «Літературне Придніпров’я»

(основної експозиції та виставки «Шевченкіана Анатолія Фоменка»,
Дніпропетровського музею грошових знаків, Дніпропетровського музею
раритетної техніки «Машины времени»;
• організація і проведення заходів з нагоди відзначення річниці від
Дня народження Т.Г. Шевченка, з нагоди річниці аварії на Чорнобильській
АЕС, з нагоди Дня української писемності та мови;
• організація та проведення заходу «Грушевськознавчі читання».
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Кафедрою педагогіки і психології протягом року проводився цикл
бесід за темами «Психологічні основи професійної майстерності вчителя
фізичного

виховання»,

«Психологія

конфліктів

між

спортсменами»,

«Пропаганда здорового способу життя, як один із напрямків діяльності
спортсмена», «Про особистість тренера і спортсмена», «Психологічні
особливості взаємовідносин тренера і спортсмена», «Виховання у середовищі
молоді», «Естетичне виховання і фізична культура», «Імідж студента» та ін.;
Фахівцями кафедри фізіології та спортивної медицини було проведено
цикл бесід зі студентами на теми:
- Можливості соціальної допомоги інвалідам-спортсменам;
- Морально-етичні якості студентської молоді;
- Здорова їжа, як запорука здоров'я.
- Медичні аспекти небезпечності продуктів, що містять ГМО;
- Механізм патогенної дії алкоголю та продуктів його обміну на ЦНС
і печінку людини;
Співробітники кафедри гімнастики організували та провели змагання
з аеробіки серед студентів другого курсу.
Кафедра легкої атлетики провела традиційні щорічні змагання з легкої
атлетики «Новорічна миля». Викладачі та студенти кафедри легкої атлетики
брали участь в організації та проведенні легкоатлетичної естафети
присвяченої до річниці Перемоги над фашизмом в Європі, в цьому році
команда інституту стала абсолютним переможцем цієї естафети.
Кафедрою водних видів спорту проводилися змагання з плавання серед
студентів І-ІІ курсів, студенти ІІІ та ІV курсів залучалися до організації
та суддівства змагань з плавання.
Кафедрою боксу, боротьби та важкої атлетики з метою морального,
естетичного та патріотичного виховання майбутнього спеціаліста у галузі
фізичної культури і спорту проводились такі заходи:
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Студенти спеціалізації боротьба 28.02.2015 та 18.04.2015 на змаганнях
з дзюдо Студентській лізі в СДЮСШОР № 6 брали участь у зустрічі
з представниками місцевого самоврядування.
Кафедрою спортивних ігор були організовані змагання на першість
інституту з баскетболу, волейболу, футболу. Систематично викладачі
та студенти кафедри спортивних ігор відвідували змагання Вищої Ліги
з баскетболу та волейболу.
Кафедрою фізичної реабілітації були проведені цикли бесід на теми:
- Про норми спілкування;
- Культура та правила поведінки у ВНЗ;
- Про здоровий спосіб життя.
Кафедрою анатомії, біомеханіки і спортивної метрології були
проведені індивідуальні бесіди зі студентами під час навчального процесу
і при відвідуванні гуртожитку для формування у них моральних якостей:
- Роль знань теоретичних дисциплін в підготовці робітників фізичної
культури та спорту;
- Правила та обов’язки студентів ДДІФКіС під час навчального
процесу та побуті;
- Гігієна харчування студента.
Достатньо велика роль у процесі виховання студентів приділялась
працівниками бібліотеки, де молодим людям прищеплюється інформаційна
культура, навички роботи з книгою, довідково-інформаційними ресурсами.
Так, у читальній залі оформлено наочні форми масової популяризації
літератури: книжкові виставки, перегляди, історико-краєзнавчій темі була
присвячена виставка літератури «Історія славного міста». У рамках дії угоди
про співробітництво було організовано ознайомчу екскурсію до ЦМБ для
студентів І курсу, в результаті якої студенти отримали буклети з планом
роботи бібліотеки на рік з переліком культурно-масових заходів. А також
29 квітня 2015 р. провідним фахівцем бібліотеки Береговою Л. П. та старшим
33

викладачем кафедри легкої атлетики Білою Л. В. було проведено
інформаційний час на тему: «Спорт. Характер. Честь» зі студентами
спеціалізації легкої атлетики, та 27 квітня 2015 р. зі старшим викладачем
кафедри

ТМФВ

Анастасьєвою

Зінаїдою

Володимирівною

бесіду

«Інформаційні технології фізичного виховання дошкільнят» для студентів
2-го курсу.
Виховна робота у гуртожитку є невід’ємною частиною навчальновиховної роботи зі студентською молоддю інституту. Тому НПП контролює
життя та дозвілля студентів, відвідують гуртожиток та розглядають питання
щодо своєчасної оплати за проживання, виконання санітарно-гігієнічних
умов,

правил

внутрішнього

розпорядку,

якості

надання

послуг

з водопостачання, опалення, електрики та дотримання норм правопорядку
і запобігання правопорушень.
Усі студенти, які мають потребу, поселені в гуртожиток.
Протягом року здійснювалося моральне та матеріальне заохочування
студентів за успіхи в навчанні, науковій діяльності та у спортивних
досягненнях. Так обласні іменні стипендії були призначені студентам:
Іванову Станіславу (С-14-2С), Федорищевій А. (ФВ-14-2М), стипендії міської
ради Волчковій А. (ФВ-12-2), Войнолович А. (ФВ-12-7), та подані документи
на стипендію НОК Шамотіній А. (С-13-1).
По закінченню поточного року 15 студентів факультету фізичного
виховання та 24 студенти факультету ОПС, які навчаються на відмінно,
та спортсмени високого рівня, отримали матеріальне заохочення.
В інституті працює Комітет у справах сім’ї та молоді (КССМ) (голова –
Волчкова А., студентка 3-го курсу факультету фізичного виховання).
Активом КССМ за підтримки

деканатів викладачів інституту були

проведено ряд заходів:
20-22 лютого взяв участь у Генеральній асамблеї української асоціації
студентського самоврядування Пасько Віктор гр. (ФВ-12-6),

де очолив
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ініціативну групу по створенню комісії з питань роботи зі спеціалізованими
ВНЗ.
06.03 – благочинний фестиваль для дітей із Донецької області, в якому
взяла участь Кравченко Анастасія (С-13-1).
19.03.2015 р. брали участь у міжвузівській інтелектуальній грі «Брейнринг» на базі ДНУЗТ Волчкова Анастасія ( ФВ-12-2), Ковальова Людмила
ФВ-12-2, Афанасьєв Дмитро (ФВ-13-4), Пасько Віктор (ФВ-12-6), Лимаренко
Елизавета (ФВ-14-4), Чабан Валерія (ФВ-14-4).
Відповідно до листа Дніпропетровської Міської Ради на виконання
розпорядження міського голови від 25.03.2015 р. № 147 «Про проведення
загальноміського суботника 4.04.2015 р.» На території парку відпочинку та
дозвілля (вул. Набережна Заводська, 53) за участі голови міської молодіжної
ради відбувся молодіжний суботник, в якому активну участь взяли студенти
інституту: (Пасько Віктор, Волчкова Анастасія, Ковальова Людмила,
Киртока Євген, Бандур Богдан (С-14-2), Лимаренко Єлизавета ФВ-14-3).
Необхідно зазначити, що Ковальова Людмила (ФВ-12-2), Бандур
Богдан (С-14-2) 07.04.2015 р. здійснювали благодійну акцію «Від серця до
серця» в допомогу дітям, які мають онкологічні захворювання.
23-27 квітня 2015 н.р. Пасько Віктор (гр. ФВ-12-6) та Бандур Богдан
студент (гр. С-14-2) взяли участь у Всеукраїнському форумі студентського
самоврядування в м. Суми.
16.05.2015 р. в парку Глоби на конкурсі дитячих робіт, майстер-класах
та дитячому концерті присвячених «Дню сім’ї» волонтерську діяльність
здійснювали Волнянський Дмитро (ФВ-12-2) Чижова Марина (ФВ-12-2),
Набієва Аліна (ФВ-12-4), Афанасьєв Дмитро (ФВ-12-4).
18 травня 2015 р. відбулася студентська Конференція ДДІФКіС за
участі

першого

проректора

з

науково-педагогічної

роботи

доцента

Афанасьєва С.М. та заст. декана ОПС Білої Л.В. з питання виборів в депутати
студентів до Дніпропетровської Молодіжної Ради від студентів нашого
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інституту. Депутатом терміном на 2 роки був вибраний студент групи
(С-14-2) Бандур Богдан Олександрович.
КССМ спільно з деканатами підготовили та провели концертні
програми

до

Нового

року

та

8

березня, на яких ректор, професор

Савченко В.Г. привітав колектив студентів і викладачів зі святами
та нагородив окремих студентів за великі спортивні досягнення, відмінне
навчання, участь в науковій та суспільній діяльності.
Активну участь у масових формах виховної роботи брали НПП
інституту та студенти, таких як місячник «Молодь за здоровий спосіб
життя», Свята Перемоги, Дню визволення м. Дніпропетровська від німецькофашистських загарбників, у святкуванні днів Петриківського розпису, який
став культурною спадщиною людства ЮНЕСКО. Проводилися святкування
«Дня знань», «Дня фізичної культури і спорту», «Дня працівників освіти»,
«Дня студента». Протягом навчального року брали участь у Днях довкілля,
займалися благоустроєм приміщень та прилеглої до інституту території.
Підтримали ініціативу Всеукраїнської громадської організації «Зробимо
Україну чистою» в проведенні масового суботника в м. Дніпропетровську
у квітні 2015 р.
Студенти

інституту

разом

з

викладачами

відвідували

Дніпропетровський академічний театр опери та балету, театр одного актора
«Крик», Дніпропетровський молодіжний театр «Верим», Зал органної
музики, Дніпропетровський художній музей, театр ім. М. Горького та ін.
Щорічно, у вересні, викладачі фізичного виховання загальноосвітніх
шкіл міста запрошують студентів ДДІФКіС до організації і проведення
«Олімпійського уроку».
Студенти інституту беруть участь у показових виступах під час
проведення фізкультурно-масових заходів в загальноосвітніх школах,
ДЮСШ, проводять профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді
в період проходження практик.
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Постійно ведеться інформування студентів і науково-педагогічного
складу про спортивні досягнення вихованців і тренерів ДДІФКіС.
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Протягом звітного періоду фінансування інституту відбувалось
за відомчою класифікацією видатків 2201160 «Підготовка кадрів вищими
навчальними закладами ІІІ і І рівнів акредитації та забезпечення діяльності
їх баз практики», 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні
розробки,

виконання

робіт

за

державними

цільовими

програмами

та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка
наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об’єктів, що становлять
національне

надбання,

забезпечення

діяльності

Державного

фонду

фундаментальних досліджень».
Кошти загального фонду державного бюджету надходять в межах
затверджених паспортів бюджетних програм відповідно до кошторисів,
які щорічно затверджуються МОН України.
Кошти

спеціального

фонду

надходять

як

плата

за

послуги,

що надаються згідно із законодавством. При наданні платних послуг
застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють надання послуг
у сфері освітньої діяльності.
На забезпечення виконання завдань за програмою 2201160 отримано
бюджетне фінансування 94,2 тис. грн.
На забезпечення виконання завдань за програмою 2201160 на реєстраційний
рахунок Державного казначейства надійшли кошти у сумі 24 млн. 453 тис.
грн.
На спеціальний рахунок установи у 2015 році отримано 4 млн. 430 тис.
грн., що на 560 тис. грн. більше ніж у 2014 році. Протягом багатьох років
зберігається тенденція до збільшення надходжень до спеціального фонду.
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Відповідно

до

казначейської служби

Законодавства

України

та

наказу

Державної

про «Порядок складання фінансової та бюджетної

звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» вказані
надходження відображаються у звіті інституту, який надається щоквартально
до органів казначейської служби та МОН України.
Надходження спеціального фонду структуровані відповідно до вимог
нормативних документів Казначейства, а саме:
- за

послуги,

що

надаються

бюджетними

установами

згідно

з їх основною діяльністю(надійшло 2 млн. 740,2 тис. грн.);
- від додаткової господарської діяльності (надійшло 1 млн. 371,9 тис.
грн.);
- від оренди майна( 317,9 тис. грн.);
- від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого
майна);
- сум за дорученням, благодійні внески;
-

стипендій(академічних та соціальних) – 225,4 тис. грн.;

- харчування за нормою 64грн25коп на день – 236,7 тис. грн.;
- придбання навчальної літератури – 17,5 тис. грн.;
- одяг – 3,3 тис. грн.;
- матеріальна допомога – 1,24 тис. грн.;
- загальна сума виплат склала 484,14 тис. грн.;
- Загальна сума стипендіального фонду у 2015 році склала 6 млн. 217
тис. грн.
Кожного року студенти інституту отримують іменні стипендії різного
рівня порядку. У 2015 році розпорядженням КМУ від 27 травня 2015 р.
№ 543-р «Про призначення академічної стипендії КМУ студентам вищих
навчальних закладів та аспірантам на 2015/2016 навчальний рік» відзначено
аспіранта Сергеєва А.
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За результатами року треба відзначити, що більшу частину бюджету
інституту доводиться використовувати на оплату комунальних послуг.
У 2015 році видатки склали:
- теплопостачання – 1 млн. 950 тис. грн.;
- водопостачання та водовідведення – 474,8 тис. грн.;
- електроенергія – 1 млн. 371,8 тис. грн.;
- природний газ – 1 млн. 497,2 тис. грн.;
- на загальну суму 5 млн. 293,8 тис. грн.
На забезпечення норм Податкового кодексу в частині оплати податків
здійснено виплат на загальну суму 250,73 тис. грн.:
- ПДВ – 170,9 тис. грн.
- Земельний податок – 62,03 тис. грн.
- Інші (екологічний збір, спец водокористування) 17,8 тис. грн.
На

утримання

навчальних

корпусів,

спортивних

комплексів,

забезпечення роботи відділів та кафедр за договорами, що надавались
до бухгалтерії відповідальними особами, витрачено 1 млн. 316 тис. грн.
Найзначніші закупівлі – комп’ютери та програмне забезпечення
145,0 тис. грн., обладнання для мережі інтернету – 35,0 тис. грн.,
обслуговування газової котельні – 84,0 тис. на рік, фасадні роботи першого
корпусу –

175,0 тис. грн.

Ліжка та матраци для гуртожитку – 40,0 тис. грн., бібліотечні фонди78,0 тис. грн., відрядження – 52,7 тис. грн., бібліотечні меблі, друкарські
роботи, господарські товари, матеріали для ремонтних робіт, послуги
сторонніх організацій та ін.
Матеріальне забезпечення інституту здійснюється лише за рахунок
коштів спеціального фонду.
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Докладалися зусилля щодо ефективного використання державного
майна і його збереження, запобігання погіршенню майнового стану
інституту.
Про роботу на посаді ректора звітував перед трудовим колективом
інституту на загальних зборах 24.02.2016р.

Ректор інституту
професор

В.Г.Савченко
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