
ЗВІТ ЗА 2019 рік 

ректора Придніпровської державної академії фізичної 

культури і спорту Савченко Віктора Григоровича   

У 2019  році освітній процес у Придніпровській державній академії 

фізичної культури і спорту  забезпечували 3  факультети:  

• Фізичної культури і спорту; 

• Фізичного виховання  

• Фізичної реабілітації. 

Освітній процес на факультетах та кафедрах проводиться згідно з 

затвердженими навчальними планами, планами роботи науково-методичної 

ради, планами роботи кафедр і  лабораторій. 

Робота академії  базується на системі внутрішнього забезпечення якості освіти і 

передбачає постійний контроль за:  

• акредитацією освітніх програм; 

• кадровим забезпеченням освітньої діяльності;  

• моніторингом якості освіти; 

• моніторингом освітніх програм; 

• навчально-методичним забезпеченням;  

• матеріально-технічним забезпеченням;  

• забезпеченням наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу; 

• якістю проведення навчальних занять;  

• якістю знань студентів.  

Важливим компонентом забезпечення якісного навчального процесу є 

кадровий потенціал. 

Особисто як ректор, приділяю значну увагу забезпеченню 

високопрофесійними кадрами освітнього процесу в академії. 
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  У 2019 році  кадровий склад кафедр теорії і методики фізичного 

виховання, теорії і методики спортивної підготовки, кафедри фізіології та 

спортивної медицини,  кафедри іноземних мов, кафедри легкої атлетики, 

кафедри спортивних ігор поповнились викладачами високої наукової 

кваліфікації:  

Оновлення та розширення знань, вивчення передового педагогічного 

досвіду, ознайомлення з досягненнями науки та перспективами їх розвитку – є 

одним із завдань науково-педагогічних працівників і запорукою викладання 

навчальних дисциплін на рівні необхідному для  сучасних закладів вищої 

освіти. 

НПП академії є постійними учасниками довгострокових курсів підвищення 

кваліфікації, семінарів – практикумів, семінарів – нарад, семінарів – тренінгів та 

круглих столів, присвячених вивчення сучасних та актуальних наукових 

проблем галузі фізичної культури і спорту, педагогіки, вітчизняного та 

зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури, та ефективності 

професійної діяльності в галузі освіти. 

 Контроль за дотриманням відповідності освітнього процесу до 

навчальних планів і програм дисциплін, здійснюють:  голова науково-

методичної ради академії, завідувачі кафедр, заступники декана, працівники 

навчального відділу та керівники освітніх програм за всіма наявними освітніми 

рівнями.  

Функція контролю над дотриманням якості освітнього процесу в певній 

частині виконувалася внутрішньою комісією з обговоренням результатів її 

роботи  на Вченій Раді академії. 

У процесі діяльності Вченої Ради та науково-методичної ради академії 

обговорювалися актуальні навчально-методичні питання, зокрема: 
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• методичні проблеми підготовки ліцензійних та акредитаційних справ 

щодо провадження освітньої діяльності академії; 

• методичні особливості розробки освітніх програм з підготовки 

здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнями за спеціальностями; 

• проблеми та стан навчально-методичного забезпечення дисциплін, у т.ч. 

розміщення навчальних матеріалів у  репозиторії академії. 

• аналіз навчально-методичного забезпечення практичної підготовки 

студентів; 

• аналіз успішності навчання та впровадження заходів підвищення 

загальної успішності навчання студентів; 

• методичні особливості розробки та форми завдань для самостійної 

роботи студентів; 

• методичне забезпечення атестації випускників та аналіз стану 

підготовки кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти; 

• обговорення заходів (планів) щодо обладнання й оснащення навчальних 

кабінетів, лабораторій, приміщень для виконання наукової та 

самостійної роботи студентів, аспірантів; 

• аналіз звітів внутрішньої комісії з питань якості освіти про виконання 

методичної, наукової та організаційної роботи  на кафедрах академії. 

• обговорення проблеми підвищення кваліфікації НПП. 

На засіданнях кафедр систематично розглядаються питання методики 

викладання навчальних дисциплін, порядок їх вивчення і взаємозв’язок, 

аналізуються перспективні напрямки розвитку наукової та практичної 

діяльності.  

Особлива увага на засіданнях кафедр приділяється забезпеченню 

освітнього процесу, посиленню індивідуальної роботи викладачів зі студентами, 
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контролю за виконанням ними курсових і кваліфікаційних робіт, організації і 

проведення практики здобувачами. 

На сьогодні рівень забезпечення освітнього процесу навчальною та 

довідковою літературою, інструктивно-методичними матеріалами є на 

належному рівні. 

В академії  продовжується робота над усуненням недоліків, які було 

виявилено під час впровадження репозитарію відповідно до  нових вимог МОН 

України. 

За звітний період бібліотека академії поповнилась виданнями науково-

педагогічних працівників академії в кількості -226  примірників. З них :  

підручників – 1 ; навчальних  посібників – 5; навчально-методичних посібників 

– 1; курсів лекцій – 4, методичних посібників – 3; монографій  -3; методичних 

рекомендацій – 28. 

Вся література, що надійшла до бібліотеки за звітний період 

систематизована та занесена до електронного каталогу та паперових каталогів: 

систематичного та  алфавітного, а також до картотек. 

Нові надходження пропагувалися читачам при оформленні книжкових 

виставок: «Нові книги», «Навчальні видання науково-педагогічних працівників 

ПДАФКіС».  

За звітний період працівники бібліотеки академії впровадили в практику 

роботи Універсальну десяткову класифікацію, з метою організації фондів і 

довідково-пошукового апарату, відповідно до вимог наказу Міністерства освіти 

і науки України «Про припинення використання бібліотечно-бібліографічної 

класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації». 

У 2019 році ПДАФКіС увійшла в число переможців конкурсу проектів з 

розвитку потенціалу вищої освіти. Науково-педагогічні працівники кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії виконали завдання підготовчого етапу та 

безпосередньо розпочали участь в реалізації міжнародного проекту Developing 
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an Occupatioal Therapy study programme in Ukraine – European Neighbourhood 

Instrument (Erasmus+: KA2CBNE) (69589 - EPP - 1 -219 - 1 - BE - EPPKA2 - 

CBNE).  Метою даного проекту є забезпечення освітнього процесу підготовки 

фізичних терапевтів і ерготерапевтів в академії науково-педагогічними 

працівниками, науково-методичною літературою і матеріально-технічною 

базою, які  відповідають світовим стандартам галузі. 

Проект передбачає: 

• підвищення кваліфікації НПП академії у закладах  Бельгії і Португалії 

за програмами підготовки ерготерапевтів; 

• забезпечення навчального процесу сучасними персональними 

компьютерами, навчальними виданнями та  іншим; 

• створення в академії лабораторії навичок фізичної реабілітації, 

геріатрії, психічного здоров'я та вад розвитку інструментами для 

вивчення та застосування знань; інструментами та допоміжними 

технологіями для позиціонування та рухливості, самообслуговування , 

навчання і  роботи. 

За звітний період пройдена акредитація шести освітньо-професійних  

програм за ступенем вищої освіти магістр на випускових кафедрах Теорії і 

методики спортивної підготовки Теорії і методики фізичного виховання і 

кафедрі Фізичної терапії, ергогтерапії. 

Акредитовані освітні програми  за кожною спеціальністю/спеціалізації 

були розроблені на підставі стандартів вищої освіти з урахуванням вимог 

Національної рамки кваліфікацій. 

Робота комісій, сформованих наказом МОН України за участю провідних 

фахівців підтвердила відповідність кадрового складу, науково-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення високим освітнім стандартам і 

відповідність ліцензійним умовам. 
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ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

У 2019 році в академії проводилися заходи з оцінювання та контролю 

якості надання освітніх послуг: 

• поточні і підсумкові (семестрові) оцінювання знань студентів 

відповідно до навчальних планів і робочих програм; 

• комплексні контрольні роботи з моніторингу залишкових знань, які 

проводилися під час підготовки акредитаційних справ; 

• ректорські контрольні роботи; 

• підсумкове оцінювання випускників на комплексних кваліфікаційних 

екзаменах і захисті випускних кваліфікаційних робіт. 

Академія багато років є методичним центром регіону для тренерів з видів 

спорту і викладачів фізичного виховання закладів вищої освіти. 

Академія бере активну участь у науково-методичному забезпеченні фахівців 

та тренерів і наданню сучасних освітніх послуг, на курсах підвищення 

кваліфікації . 

Курси підвищення кваліфікації  у 2019 році працювали за наступними  

програмами: 

• для тренерів ДЮСШ, СДЮШОР І та II категорії; 

• для директорів спортивних шкіл; 

• для тренерів, які працюють зі спортсменами з особливими потребами; 

• для фітнес-тренерів. 

Навчальний процес курсів забезпечували високо кваліфіковані фахівці. 

За звітний період на курсах підвищили кваліфікацію та отримали диплом 

державного зразку  208 працівників сфери фізичної культури і спорту з більш 22 
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міст таких областей як: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, 

Миколаївська,  Херсонська, Київська. 

На курсах навчалися представники більше ніж 105 фізкультурно-

спортивних організацій різних форм власності за 40 видами спорта.  

Прийом на навчання 

У 2019 році  прийом на навчання здійснювався за  Правилами прийому (зі 

змінами) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

11 жовтня 2018 року №1096 «Про затвердження деяких нормативно-правових 

актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2019 році»,  а 

також відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 31 травня 

2019 року № 760 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 

11 жовтня 2019 року за № 1096». 

На веб-сайті Академії та в системі ЄДЕБО своєчасно були розміщені 

Правила прийому до академії в 2019 році (зі змінами),  строки подачі документів, 

строки проведення вступних іспитів, творчого конкурсу, проведення “Днів 

відкритих дверей” та інше.  

24 листопада, 22 грудня 2018 року та 26 січня 2019 року проводилися “Дні 

відкритих дверей”. Протягом року приймальна комісія надавала інформацію про 

умови вступу.  

Були своєчасно сформовані предметні комісії, фахові атестаційні комісії, 

предметна апеляційна та фахова апеляційна комісії з числа найбільш 

кваліфікованих викладачів академії та інших закладів вищої освіти міста.        

Своєчасно була розроблена, затверджена та  розміщена на веб-сайті 

Академії програма творчого конкурсу з оцінки фізичних здібностей вступників 

для спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

Вступні іспити проведені відповідно з розкладом.  
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У 2019 році до приймальної комісії було подано 841 заява. 

 За ступенем «Бакалавр» подано 699 заяв, з них на основі повної загальної освіти 

646 заяв: на спеціальність  014 Середня освіта – 180 (156 – денна форма 

навчання; 22 – заочна); на спеціальність 017 Фізична культура і спорт – 362 

(конкурсна пропозиція – тренерсько-викладацька діяльність – 226 заяв, з них 182 

(з них 2 заяви від іноземців) – денна форма навчання, 44 – заочна; конкурсна 

пропозиція фізичне виховання – 136 заяв, з них 124 заяви на денну форму 

навчання, 12 заяв на заочну); на спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія – 

106 заяв на денну форму навчання.  

Всього зараховано за ступенем вищої освіти Бакалавр 197 осіб, з них на 

місця державного замовлення – 98 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб – 

99 осіб. 

На основі ОКР молодший спеціаліст подано 53 заяви, з них на спеціальність 

014 Середня освіта – 4 заяви (2 – денна форма навчання; 2 – заочна); на 

спеціальність 017 Фізична культура і спорт – 21, з них 18 заяв на денну форму 

навчання, конкурсна пропозиція – тренерсько-викладацька діяльність, 3 – заяви 

на заочну форму навчання, конкурсна пропозиція – тренерсько-викладацька 

діяльність (з них 1 заява з іншої спеціальності); 28 заяв були подані на 

небюджетну конкурсну пропозицію – фізична терапія, ерготерапія. 

За ступенем вищої освіти «Магістр» було подано 142 заяви, з них 54 заяв на 

спеціальність 014 Середня освіта; 77 заяви на спеціальність 017 Фізична 

культура і спорт (за конкурсними пропозиціями: фізична культура і спорт – 24 

заяви (з них 3 заяви вступників з інших спеціальностей); фізичне виховання 

різних груп населення – 53 (з них одна заява вступника з інших спеціальностей); 

на спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія – 14 (з них 2 заяви від 

вступників за іншими спеціальностями).  
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До академії за ступенем вищої освіти «Магістр» зараховано 65  осіб (на 

місця державного замовлення – 27 вступників, за кошти фізичних та юридичних 

осіб  – 38 осіб). 

Науково-дослідна робота 

Науково-дослідна робота здійснювалась за 9 науковими темами згідно 

тематичного плану на 2016-2020 рр.: 

«Психолого-педагогічні аспекти соціалізації студентів ВНЗ фізкультурного 

профілю». Керівник теми: д.пед.н., професор Савченко В.Г. 

«Профілактика первинної інвалідності внаслідок травм і захворювань 

опорно-рухової системи засобами фізичної реабілітації». Керівник теми: 

д.мед.н., професор Майкова Т.В. 

«Науково-теоретичні засади вдосконалення процесу фізичного виховання 

різних груп населення». Керівник теми: д.фіз.вих., професор Москаленко Н.В. 

 «Історичні і методологічні основи управлінських підходів до системи 

підготовки спортсменів». Керівник теми: д.пед.н., професор Приходько В.В. 

«Історичні, організаційно-правові та теоретико-методологічні основи 

підготовки спортсменів в неолімпійському спорті». Керівник теми: к.фіз.вих., 

доцент Долбишева Н.Г. 

«Теоретико-методичні основи удосконалення тренувального процесу та 

змагальної діяльності на різних етапах підготовки спортсменів». Керівник теми: 

к.фіз.вих., доцент Степаненко Д.І. 

«Теоретико-методичні основи планування та контролю у спортивних іграх в 

процесі  багаторічного удосконалення». Керівник теми: к.фіз.вих., доцент Мітова 

О.О. 

«Спортивна культура особистості як феномен у просторі 

міждисциплінарних соціально-гуманітарних дисциплін». Керівник теми: 

к.політ.н., доцент Корогод Л.П. 
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«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. 

У 2019 році виконувався ІV етап досліджень згідно технічних завдань 

наукових тем. Наприкінці року керівниками тем підготовлено проміжні звіти з 

науково-дослідної роботи за рік. У виконанні тематичного плану НДР у2019 році 

брали  участь  112  НПП, 18 аспірантів та 126 студентів.  

За підсумками наукової роботи НПП підготовлено: 

3 монографії;  253 публікації, в тому числі: у фахових виданнях України  – 

80, з них 68 у наукометричній базі Index Copernicus, 4 у наукометричній базі Web 

of Science, у іноземних виданнях – 24, з них 3 у базі Scopus,  у співавторстві зі 

студентами – 40. Кількість цитувань НПП академії  за 2019 рік  дорівнювала 382. 

Науково-методична допомога надана 115 організаціям. Зокрема 

баскетбольній чоловічій команді суперліги «Дніпро», збірним командам України 

з футболу ДЦП та волейболу сидячи, ДЮСШ №2, МСДЮСШОР №5, ДВУФК м. 

Дніпра, ГО «Асоціація Християн спортсменів» м. Києва, ГО «Відкритий 

баскетбол» м. Києва, ТОВ «Футбік» м. Харкова, ГО «Всеукраїнська федерація 

корфболу» м. Львова,  ДУ «Український державний науково-дослідний інститут 

медико-соціальних  проблем   інвалідності» МОЗ України, КЗ «Дніпровська 

міська поліклініка № 2», КЗ «Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат» 

ДОР», КЗ «Дніпропетровська міська лікарня № 5 ДОР», ТОВ «Євроспайн-

Дніпро» та  інші. 

У науково-методичному забезпеченні збірних команд України, області 

брали участь 38 НПП академії 

Протягом 2019 року НПП академії отримано 5 авторських свідоцтв:  

Борисова Ю.Ю. - авторське право на науковий твір «Робочий зошит з 

організаційно-тренерської практики» № 86983 від 19.03.2019 р. 
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Мітова О.О.- авторське право на літературний письмовий твір наукового 

характеру «Уніфікований алгоритм комплексного контролю підготовленості 

спортсменів у командних спортивних іграх» («Алгоритм комплексного 

контролю підготовленості спортсменів» № 90707 від 15.07.2019 р.   

 Мітова О.О., Івченко О.М. - авторське право на науковий твір 

«Комплексний контроль підготовленості баскетболістів на етапі попередньої 

базової підготовки» № 90610 від 12.07.2019 р. 

Мітова О.О., Онищенко В.М. - авторське право на літературний письмовий 

твір практичного характеру «Теоретичний практикум з міні-баскетболу для дітей 

першого року навчання» № 90708 від 15.07. 2019 р.  

Мітова О.О., Онищенко В.М. - авторське право на науковий твір 

«Чотириблокова структура та зміст навчально-тренувального процесу 

баскетболістів першого року навчання» «Знайомство-Інтерес-Адаптація-Звичка» 

№ 90609 від 12.07.2019 р. 

У 2019 році видано 4 номери журналу “Спортивний вісник Придніпров’я” , у 

яких представлено 110 наукових статей (з них 31 публікація підготовлена НПП 

та аспірантами академії). 

 Проведено 8 наукових конференцій, з них: Всеукраїнська студентська 

науково-методична конференція «Неолімпійський спорт: історія, проблеми 

управління та система підготовки спортсменів»), 5 студентських (3 

факультетські, підсумкова студентська наукова конференція, конференція 

молодих вчених “Молоді науковці – спорту Придніпров’я” ; регіональна науково-

методична конференція “Фізичне виховання, спорт і основи здорового способу 

життя” ; ХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Основні 

напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації», у якій 

взяли участь провідні фахівці з України, Білорусії, Польщі та Латвії. 

Молоді вчені академії  брали активну участь у міських та обласних 

наукових, освітніх, громадських, культурних і спортивних заходах. Зокрема це 
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конкурс «Кращий молодий вчений», «Краща рада молодих вчених» та «Молоді 

вчені – Дніпропетровщині». 

Академія у 2019 році брала активну участь у науковому співробітництві  з 

іноземними навчальними закладами вищої освіти табл. 1 

Таблиця 1. Співробітництво з зарубіжними партнерами 

Країна партнер Установа - партнер 
Документ, в рамках 
якого здійснюється 
співробітництво, термін 
його дії 

Естонія Міжнародний науковий, освітній, 

навчальній центр 

Договір про співпрацю 

(2018-2023) 

Казахстан 
Казахська академія спорту та 

туризму 

Договір про співпрацю  

(2018-2023) 

Польща 

Академія фізичного виховання ім. 

Єржи Кукушкі у Катовіцах 

Договір про співпрацю 

(2014-2019) 

Університет природничо-

гуманітарних наук в Седльце 

Договір про співпрацю 

(2018-2023) 

Республіка 

Вірменія 

ДНКО "Центр правової освіти та 

реалізації реабілітаційних 

програм" 

Договір про співпрацю 

(2018-2023) 

Республика  

Білорусь 

Заклад освіти «Вітебський 

державний ордена Дружби 

народів медичний  університет» 

Договір про співпрацю 

(2015-2020) 

 

Республіка 

Молдова 

Державний університет фізичного 

виховання і спорту Республіки 

Молдова 

Договір про співпрацю 

(2017-2022) 
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Науково-дослідна робота студентів 

Невід’ємною складовою наукової діяльності академії є науково-дослідна 

робота студентів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості 

підготовки фахівців з вищою освітою, розширення їх загального та професійного 

світогляду. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

18.09.2018 р. № 1010 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» 

Академія призначена базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ етапу 

Конкурсу зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». До складу галузевої 

конкурсної комісії увійшло 25 провідних науковців галузі, з них 13 докторів 

наук, професорів та 12 кандидатів наук, доцентів. 

У конкурсі брали участь 116 наукових робіт з 38 закладів вищої освіти. 

Участь у підсумковій науково-практичній конференції брали  64 студенти з 21 

закладу вищої освіти. 

За спеціалізацією «Спорт» студентка Академії Гейко Катерина нагороджена 

Дипломом ІІ ступеня: науковий керівник Степаненко Д.І., зав.каф.л/а. 

За спеціалізацією «Фізичне виховання» дипломом І ступеня нагороджено 

Смаля Андрія, науковий керівник Степанова Ірина Валеріївна, завідувач кафедри 

теорії та методики фізичного виховання. Дипломом ІІ ступеня нагороджено 

Бодню Вікторію, науковий керівник Демідова О.М., доцент кафедри теорії та 

методики фізичного виховання. 

За спеціалізацією «Фітнес та рекреація» дипломом ІІ ступеня нагороджено 

студентку Академії  Гібл Анастасію, науковий керівник Конакова О.Ю., доцент 

кафедри гімнастики.  

Другий етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності 

«Фізична терапія, ерготерапія» відбувався у м. Суми. Студентка Академії 

Полякова Юлія посіла ІІ місце, науковий керівник к.мед.н., доцент кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії Толстикова Т. М..  



14 
 

Таким чином, 5 студентів Академії стали призерами ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт.  

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України  були проведені 

олімпіади за трьома спеціальностями: 014 «Середня освіта (фізична культура)», 

017 «Фізична культура і спорт»,  «Здоров’я людини» (галузь знань 22 «Охорона 

здоров’я») та з десяти предметів.  

У ІІ турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 014 «Середня освіта 

(фізична культура)», яка проводилася у НУФВСУ Академію представляли три 

студента. 

У круглому столі «Гендерний підхід у фізичному виховання школярів» 

взяли участь Дзюба Людмила та Бодня Вікторія. 

Призове ІІ місце у загальному підсумку олімпіади зайняла Бодня Вікторія. 

Підготовку до олімпіади здійснювали к.фіз.вих., доцент Сидорчук Т.В., ст. 

викладач Анастасьєва З.В. та ст. викладач Кошелева О.О.   

У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізичної реабілітації, яка проходила в 

СДПУ імені  А.С. Макаренка брали участь три студенти  факультету фізичної 

реабілітації.  

У ІІ-му турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Фітнес і рекреація», 

яка проводилася у ЛДУФК ІІІ місце у загальному заліку олімпіади здобула 

Васюк Олена. Підготовку до олімпіади здійснювали  доценти  Борисова Ю.Ю. та 

Конакова О.Ю.  

Вперше студенти академії взяли участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» для закладів вищої освіти 

непедагогічного профілю.  

Команда студентів Академії була нагороджена грамотою за І місце у 

командному заліку.  Студентка Анпольська Анжеліка посіла І місце у номінації 

«Надія української педагогіки». Косяк Карина здобула І місце у номінації 
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«Креативність педагогічних інновацій». Підготовку студентів здійснювали: 

професор Андрюшина Л.Л., доценти Каковкіна О.А. і Родіна Ю.Д. 

Студенти Академії брали участь у наукових конференціях різного рівня, в 

т.ч. 6 на Міжнародних, 20 на Всеукраїнських та 4 на регіональних конференціях,  

а результати досліджень були представлені у 30 доповідях. 

Протягом 2019 року студентами разом з НПП академії у науково-

практичних журналах , за результатами наукових досліджень надруковано 76 

наукових статей (з  них 31  –  самостійних), в т.ч. 16 – у іноземних виданнях та 8  

– у фахових.   

Про діяльність спеціалізованої вченої ради К 08.881.01  

Спеціалізована вчена рада К 08.881. приймає до розгляду та проводить 

захисти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук у 

галузі «Фізичне виховання і спорт» за спеціальностями 24.00.01 «Олімпійський 

і професійний спорт» та 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних 

груп населення».  

Діяльність спеціалізованої вченої ради здійснюється згідно з наказом 

МОН України № 996 від 11.07.2017 р. (строком на 2,5 роки до 31 грудня2019 

року). Голова спеціалізованої вченої ради – ректор Академії д.пед.н., професор 

Савченко В.Г.. 

За період з 28 листопада 2018 р. по 6 грудня 2019 р. проведено 10 засідань  

– з питань офіційного захисту дисертацій,  було захищено 16 дисертацій. 

До кількості захищених дисертацій увійшли роботи 7 випускників  

аспірантури Академії – Печко Г.Ю., Пікінер О.С., Івченко О.М., Бурдаєв К.В., 

Чуйко О.О., Кошелева О.О., Балджи І.В., 6 з яких є  викладачами Академії.  

У спеціалізованій вченій раді за звітний період захистили дисертації 

здобувачі з міст України: Запоріжжя, Переяслав-Хмельницький, Суми, 

Кропивницький , Камʼянець-Подільський та Дніпро. 
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України спеціалізована 

вчена рада  розміщує на офіційному веб-сайті академії примірники дисертацій,  

відгуки офіційних опонентів, примірники авторефератів дисертацій. 

 

Організаційна та виховна робота 

Формування висококваліфікованих фахівців, творчих особистостей, які 

поєднують ґрунтовні знання зі стійкою громадянською позицією, високими 

моральними й етичними нормами та володіють навичками ефективного 

ділового та міжособистісного спілкування не можливе без вирішення 

організаційно-виховних завдань, серед яких – корекція системи цінностей у бік 

підвищення значимості знань та формування потреби вчитись, науки, виховання 

поваги до законів держави, до її основних символів, формування високих 

естетичних смаків, загальної культури особистості, пропагування здорового 

способу  життя тощо. Для вирішення цих завдань у Академії здійснюється 

культурно-просвітницька робота. 

Науково-педагогічний склад Академії спрямовує свої зусилля на 

всебічний розвиток особистості студента, виховання національно-свідомого 

громадянина, патріота своєї Батьківщини, пропаганду гуманістичних цінностей. 

У цій галузі застосовуються різні напрями і форми роботи як у навчальному 

процесі, так і позанавчальний час: проведення занять в музеях, відвідування 

виставок, вивчення державної символіки, тексту Конституції (Основного 

Закону) України, участь наших студентів у суспільно-політичних та 

громадських заходах, святкування річниць незалежності України; визволення  

м. Дніпра, України від нацистських загарбників, відзначенні Дня Перемоги над 

нацизмом у Європі, вшанування подвигу нашого народу у Другій світовій війні; 

Героїв України –– учасників антитерористичної операції та їхніх подвигів як 

захисників України від збройної агресії Російської федерації в ім’я незалежності 

і цілісності держави тощо; вшанування визначних дат та постатей в історії 
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українського народу, пропаганда стратегічного курсу України на європейську 

інтеграцію тощо. 

Позитивний досвід з формування гуманістичного світогляду  особистості, 

яка займається фізичною культурою і спортом, накопичений на кафедрі 

соціально-гуманітарних наук. Кафедра підтримує тісні зв'язки з іншими 

кафедрами академії, деканатами, ректоратом з питань організації і проведення 

політико-виховної і світоглядної роботи в Академії.  

Виховна робота в Академії проводиться згідно з розділом плану роботи. 

Основними формами роботи зі студентами є кураторська діяльність,  

проведення бесід на культурно-побутові та морально-етичні теми, проведення 

масових культурно-просвітницьких та громадсько-політичних заходів, 

організація відвідування музеїв м. Дніпра, підтримання волонтерської 

діяльності. 

За звітний були проведені масові культурно-просвітницькі заходи, 

спрямовані на збереження історичної пам’яті і піднесення національної 

самосвідомості, патріотизму  українського народу, в яких студенти брали 

активну практичну участь. 

Протягом звітного періоду науково-педагогічний склад Академії 

виконував Укази Президента України та розпорядження Кабінету Міністрів 

щодо відзначення річниць визволення м. Дніпра, України від нацистських 

загарбників, підготовку до відзначення Дня Перемоги; вшанування визначних 

дат та постатей в історії і культурі українського народу, в тому числі: 

• участь у виконанні Державної програми і Указів Президента України в 

галузі піднесення краєзнавчого руху в Україні; 

• участь у виконанні розпорядження Кабінету Міністрів України  від 

08.12.2009 р. № 1494-р «Про затвердження плану заходів щодо  

підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської 

молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з 
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відвідуванням об’єктів культурної спадщини» та відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 22.10.2010 № 28; 

• участь у виконанні Державної програми «Про вшанування пам’яті 

видатних українців», щорічних Постанов Верховної Ради України «Про 

відзначення пам’ятних дат і ювілеїв …»; 

• участь у виконанні Указів Президента України «Про День Соборності 

України»; 

• участь у виконанні розпорядження Кабінету Міністрів України від 

18.10.2017 № 743-р «План дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки»; 

• участь у виконанні розпоряджень  Кабінету Міністрів України «Про 

відзначення Дня Гідності та Свободи»; 

• участь у виконанні настанов МОН України від 10.10.2016 року «Щодо 

застосування державної мови»; ознайомлення студентської молоді, 

науково-педагогічного складу  та співробітників академії із Законом 

України про мову, Указом Президента України від 31.05.2018  № 156/2018 

«Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української 

мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України» і 

сприяння його реалізації у ПДАФКіС; 

• участь у виконанні розпорядження Кабінету Міністрів України від 

18.08.2017  № 550-р «План заходів на 2017-2018 роки у зв’язку з 85-ми 

роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні»; 

• участь у виконанні Постанови Верховної Ради України від 21.02.2017 

року № 1857-VIII «Про вшанування Героїв України та інформування 

громадян України про подвиги українських військових»; 

• інформування  студентського  загалу у зв’язку  зі щорічним  відзначенням 

річниць від дня народження Т.Г. Шевченка; 
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• ознайомлення студентського загалу з Порядком взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі; 

• участь у заходах з нагоди відзначення Дня Європи в Україні. 

На виконання Державної програми і Указів Президента України в галузі 

піднесення краєзнавчого руху в Україні; розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 08.12.2009 № 1494-р «Про затвердження плану заходів щодо 

підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді 

шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням 

об’єктів культурної спадщини» та відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 22.10.2010 № 28  науково-педагогічний склад кафедри 

соціально-гуманітарних наук організовує щорічне відвідування  Національного 

історичного музею ім. Д. Яворницького, Діорами «Битва за Дніпро», музею 

АТО, Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О. Макарова; 

Дніпропетровського художнього музею, музею «Літературне Придніпров’я», 

музею Українського живопису, Дніпропетровського будинку мистецтв. 

Найбільшу активність у реалізації культурно-просвітницьких програм 

кафедри проявили  доц. Городецький О.В., доц. Лисенко С.О., доц. Макєшина 

Ю.В., ст. викл. Кравченко А.В.,  викл. Вишняков В.М.,  

Науково-педагогічний склад кафедри соціально-гуманітарних наук   

здійснює також організацію і проведення щорічних заходів "Грушевськознавчі 

читання" і «День української писемності та мови» для студентів І курсу і всіх 

бажаючих. 

Все це дає змогу надихати наших студентів на наполегливе вивчення 

соціально-гуманітарних наук, формувати прагнення залучатись до історії і 

культури нашої Батьківщини. 

Основними формами виховної роботи зі студентами у гуртожитку є: 

контроль санітарного стану кімнат; бесіди на культурно-побутові і морально-
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етичні теми, пропаганда здорового способу життя; інструктажі з техніки 

безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, поводження з підозрілими і 

вибухонебезпечними предметами; допомога в організації самостійної роботи 

студентів; контроль поточної успішності; при потребі – консультація з 

дисциплін навчального плану. 

На виконання вимог системи охорони праці двічі за навчальний рік 

проводиться інструктаж щодо поводження на водоймищах; правил 

протипожежної  безпеки; правил дорожнього руху; оголошується «Пам’ятка про 

правила поводження в разі виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів» 

(на основі методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 

30.07.2014 року № 1/9-385 щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх 

навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і 

вибухонебезпечними предметами). 

На засіданнях кафедр Академії регулярно розглядаються питання 

виховної (культурно-просвітницької) роботи зі студентами під час навчального 

процесу і у гуртожитку.  

Науково-педагогічний склад Академії здійснює профорієнтаційну 

діяльність у загальноосвітніх школах м. Дніпра; розповсюджує друковані 

матеріали профорієнтаційного характеру у школах Дніпропетровської області.  

Важливим центром культурно-просвітницької роботи академії є 

бібліотека, на базі якої здійснюються тематичні виставки і презентації нової 

літератури, проведення Днів кафедр, інформування студентів з різних питань 

організації самостійної роботи тощо. 

Профспілковий комітет підтримує тісний контакт з органами 

студентського самоврядування, щорічно здійснює підготовку і організацію 

участі студентів у міжвузівському конкурсі «Студентська весна», а також іншу 

багатопланову виховну роботу. 
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Науково-педагогічний склад Академії підтримує тісний контакт з 

органами студентського самоврядування, сприяє розширенню практики 

волонтерства, участі студентів, викладачів та співробітників у благодійних 

акціях, спрямованих на підтримку людей з особливими потребами, 

переселенців, воїнів АТО. Так, колектив академії систематично бере участь в 

акціях забору донорської крові «Моя кров врятує життя»; зборі речей  для воїнів 

АТО; зборі коштів на благодійні акції; підтримці  (шефстві)  дитячого будинку; 

організації спортивних свят на рівні міста у зв’язку  з визначними датами тощо. 

Науково-педагогічний склад  забезпечує всі напрями світоглядно-

виховної роботи зі студентською молоддю. Для формування високої духовної 

культури особистості, стійкої соціокультурної компетенції в академії 

використовуються всі можливості поєднання як аудиторних, так і 

позааудиторних форм навчання і виховання, які спроможні значно 

урізноманітнити гуманітарно-світоглядну підготовку студентської молоді. 

Перетворення набутих знань на духовну культуру особистості, систему її 

ціннісних орієнтацій визначається сумою соціальних впливів на студента, 

коригується його практичною участю у громадському житті. Значну роль у 

цьому процесі відіграють такі форми культурного впливу, як: наукові 

конференції; олімпіади; творчі конкурси; наукові публікації; філософська 

підготовка студентів, аспірантів; участь студентської молоді у роботі 

різноманітних творчих гуртків; діяльність культурно-мистецьких центрів; 

художніх студій; відвідування студентами культурно-просвітницьких закладів 

тощо.  

Спортивна робота 

Спорт  сприяє досягненню фізичної та духовної досконалості людини,  

створенню патріотичних почуттів та формуванню міжнародного іміджу країни. 

В Академії навчаються 117 студентів які мають звання: 1 – «Заслужений 

майстер спорту України», 6 - «Майстер спорту України міжнародного класу», 
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72 – звання «Майстер спорту України», 38 – звання «Кандидати в майстри 

спорту». 

До складу збірних команд України  входять 108 студентів.. 

У 2019 році студентами Академії у спортивних змаганнях на першість світу, 

Європи, Кубках світу та Європи, а також на першість та Кубки України з різних 

видів спорту завойовано 215 медалей, з них: 2 – золотих, 73 – срібних та 70 – 

бронзових.  

З них у чемпіонатах, Кубках світу, Європи та Всесвітній Універсіаді 

завойовано 28 медалей (золотих – 9, срібних – 9, бронзових – 10). 

Протягом року студенти Академії брали участь у спортивних змаганнях в 

22 країнах світу: Чехії, Грузії, Білорусі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Росії, 

Туреччині, Німеччині, Швейцарії, Китаї, Нідерландах, Хорватії, Молдові, 

Сербії, Італії, Естонії, Словаччині, Кореї, Греції, Португалії, Австрії. 

Чемпіонами та призерами цих змагань стали студенти:  

• Ахмедов Раміль виборов звання чемпіона світу з кікбоксингу в м. 

Мерера– Декарера (Італія); 

• Горб Єлизавета стала срібним призером чемпіонату світу з боротьби 

самбо серед юніорів в м. Тбілісі (Грузія); 

• Булавіна Руслана стала бронзовим призером чемпіонату Європи  та 

срібним призером Кубка Європи з дзюдо (Хорватія, Румунія); 

• Лещенко Дмитро став бронзовим призером чемпіонату Європи з дзюдо 

(Бельгія); 

• Колеснікова Валерія – чемпіонка та бронзовий призер чемпіонату Європи 

з дзюдо (Бельгія); 

• Васецький Дмитро – бронзовий призер чемпіонату світу з греко-римської 

боротьби (Естонія); 
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• Шевченко Катерина – дворазова чемпіонка світу з козацького двобою 

(Україна); 

• Лопатніченко Богдан – срібний призер світу з козацького двобою 

(Україна); 

• Мелешко Наталя – бронзовий призер чемпіонату Європи з боксу; 

• Кобзар Наталя – чемпіонка світу з легкої атлетики (м. Дубаї) (Інваспорт); 

• Шуляр Юлія – срібний призер чемпіонату світу з легкої атлетики (м. 

Дубаї) (Інваспорт); 

• Білик Андрій – срібний призер чемпіонату Європи серед юніорів з 

пауерліфтингу (Чехія); 

• Даниленко Дмитро – бронзовий призер чемпіонату Європи з веслування 

на байдарках у м. Ауронцо ді Кадаре (Італія) та бронзовий призер 

чемпіонату світу у м. Пловдив (Болгарія); 

• Філатов Денис – срібний призер чемпіонату Європи з веслування на 

байдарках у м. Ауронцо ді Кадаре (Італія); 

• Александров Євген – срібний призер чемпіонату Європи з веслування 

академічного у м. Брест (Білорусь); 

• Такало Петро –  бронзовий призер чемпіонату Європи з бадмінтону у м. 

Тренчин (Словакія); 

• Шеремет Артем – срібний призер чемпіонату Європи з футболу у         м. 

Зейст (Нідерланди); 

• Радванський Влад – чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи серед 

юніорів із сучасного п’ятиборства (Польща). 

У чемпіонатах і Кубках України з різних видів спорту завойовано 187 

медалей, з них: золотих – 63, срібних – 64, бронзових – 60. 
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ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

– Основними напрямками роботи в Академії із забезпечення 

матеріально-технічної бази є: 

– організація технічної експлуатації будівель і споруд Академії, 

приміщень, ремонт і відновлення майнового  господарства; 

– підтримка, ремонт та за необхідності, заміна застарілих ділянок  

теплових  мереж  та водопостачання; 

–  електричне та газове забезпечення будівель; 

– проведення системи заходів з поліпшення умов праці НПП,  

співробітників Академії та навчання  студентів ; 

– забезпечення   належного  пожежного та  санітарно – технічного стану 

спортивних споруд  і  приміщень, 

 Робота з відновлення і зміцнення бази академії виконувалась як  

власними силами, так і підрядними  організаціями. 

– В  академії  виконано  робіт на суму понад 1,0 млн. гривень. 

 Виконувались роботи з утеплення будівлі навчального корпусу №1, 

реконструкції  фасадної  частини  навчальних корпусів, заміні  дерев'яних  вікон 

на  металопластикові. Виконані  роботи по  заміні покрівлі. 

– У  навчальному корпусі № 2 проведена робота по заміні засувок подачі 

та звороті гарячої води, замінені аварійні труби на опалення, відремонтовано 

колодязь зовнішньої каналізації. Проведена заміна аварійної ділянки подачі 

холодної води на вводі.  Підготовлено документацію і проводяться  підготовчі 

роботи щодо заміні  вузла розподілу та  обліку  води на  вводі в корпус.  

– У  головному  корпусі  проведено заміну та ремонт жалюзі  в 33  

аудиторіях і приміщеннях, чистка та промивка  24  кондиціонерів. 

– Контролюються  та здаються звіти щодо  споживання енергоносіїв, 

газу,  електроенергії , холодної  води, теплоенергії. 
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 У студентському гуртожитку у 39 студентських кімнатах виконані 

роботи щодо заміни кранів, фітингів, металопластикових  рукавів, змішувачів 

води у ванних кімнатах, замінені в окремих кімнатах унітази і бачки, поміняні 

замки на дверях, вставлені шибки. У підвальному приміщені прочищена 

каналізація, проведена  часткова  заміна стояків, виконані зварні  роботи, роботи 

з ремонту дверей та інші роботи по збереженню тепла в приміщеннях. 

Співробітниками «Дніпрогазу» проведено обстеження стану газового 

господарства в гуртожитку. 

У легкоатлетичному манежі відремонтовано навчальну аудиторію; 

колодязь зовнішньої  каналізації, пофарбовані стіни, розмітка бігових  доріжок,  

проведена  ревізія та ремонт  водонагрівачів; 

У спортивному комплексі  «Славутич»: 

– промита система  опалення, проведено  ремонт  циркулярного насоса, 

засувок, ремонт і повірка лічильників холодної води, кранів у душових  

кімнатах, очистили каналізаційні люки. Придбали новий дозуючий  насос,  

коагулянт, сіль на зимовий період. Виконана повна заміна освітлювальних 

приладів  у вестибюлі та залі  гімнастики. Виконані  аварійні роботи з  часткової 

заміни  труб  теплотраси. 

– У котельні: виконані планові ремонти  систем  автоматики «Полум’я»,  

держповірка газового лічильника, газоаналізаторів, манометрів. Виконано 

ремонт засувок і запірної арматури, аварійних ділянок водопроводу та  

опалення, промита система опалення з гідравлічним випробуванням 

трубопроводів проведено фарбування газопроводів. Перевірені всі засоби  

пожарогасіння. 

Медичну диспансеризацію студенти проходять у комунальному закладі 

«Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер». Медичну допомогу студентам 

надає комунальний заклад «Студентська лікарня № 18». 
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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Протягом звітного періоду фінансування Академії відбувалось за 

відомчою класифікацією видатків 2201160 «Підготовка кадрів  закладами вищої 

освіти ІІІ і І рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики», 

2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів» 

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 2201190 отримано 

бюджетне фінансування 3 млн.806 тис. грн. 

На забезпечення виконання завдань за програмою 2201160 на реєстраційний 

рахунок в Державній казначейській службі надійшли кошти у сумі 40 млн. 977 

тис. грн.  

На спеціальний рахунок установи  у 2019 році отримано 8 млн. 683 тис. 

грн., що на 1 млн.811 тис. грн. більше ніж у 2018 році. Протягом багатьох років 

зберігається тенденція до збільшення надходжень до спеціального фонду. 

 Відповідно до Законодавства України та наказу Державної казначейської 

служби про «Порядок складання фінансової та бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» вказані надходження 

відображаються у звіті Академії, який надається щоквартально до органів 

казначейської служби та МОН України. 

Надходження спеціального фонду структуровані відповідно до вимог 

нормативних документів Казначейства, а саме: 
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- за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю(надійшло  4 млн. 946 тис. грн.); 

- від додаткової господарської діяльності (надійшло 3 млн. 364 тис. 

грн.); 

- від оренди майна( 372,3 тис. грн.); 

За результатами року треба відзначити, що більшу частину бюджету 

Академії доводиться використовувати на оплату комунальних послуг. 

У 2019 році  видатки склали: 

- теплопостачання – 3 млн. 613,7 тис. грн.; 

- водопостачання та водовідведення – 707,8 тис. грн.; 

- електроенергія – 1 млн. 693,9 тис. грн.; 

- природний газ – 1 млн. 336,5 тис. грн.; 

- на загальну суму 7 млн. 349 тис. грн. 

На забезпечення норм Податкового кодексу в частині оплати податків 

здійснено виплат на загальну суму 450,5 тис. грн.: 

- ПДВ – 437,9 тис. грн. 

- Земельний податок – 12,6 тис. грн. 

На утримання навчальних корпусів, спортивних комплексів, забезпечення 

роботи відділів та кафедр за договорами, що надавались до бухгалтерії 

відповідальними особами, витрачено 4 млн. 447 тис. грн.  

Найзначніші закупівлі – капітальний ремонт(в т.ч. проекти) – 2 млн. грн. 

комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, обладнання для інтернету – 453 

тис. грн., обслуговування газової котельні – 40 тис., поточний ремонт систем 

опалення та водопостачання 130 тис.грн., заміна вікон навчального корп.№2- 33 

тис.грн., поточний ремонт стелі у залі боксу 52 тис.грн., поточний ремонт 

теплотраси-81 тис.грн., ремонт кабінетів н/к №2-22 тис., ремонт актової зали 99 

тис.грн. ,журнал «Спортивний вісник придніпров’я»-175 тис.грн., відрядження-
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148,3 тис.грн., господарські товари та матеріали, послуги зв’язку та інтернет, 

підписка періодичних видань та бібліотечні фонди, інші послуги сторонніх 

організацій та ін. 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів 

безпеки, гігієни праці, запобігання випадкам виробничого 

травматизму і аварій за 12 місяців 2019 р. виконані на суму 78 547,45 

грн. при плані 18 500,00 грн., що перевищує заплановану суму на 60 

047,45 грн. 

    За комплексним заходам виконано наступні роботи: 

- проведено цільове навчання 18 фахівців: 

•  за правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів і 

правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів 6 

співробітників: 

•     за правилами безпеки систем газопостачання 7 співробітників: 

-оператори котельні - 5 співр. 

-начальник котельні  

-комендант гуртожитку  

- по БЖД та цивільної оборони 4 співробітників: 

- проведено випробування засобів індивідуального захисту; 

- проведено профілактичні медогляди 34 співробітників; 

- придбано 4 пожежних рукава і один пожежний ствол; 

- виконано вимірювання опору ізоляції силової та освітлювальної 

проводки, заземлюючих пристроїв; 

- проведена діагностика і перезарядка вогнегасників в кількості 40 шт; 
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- придбан спецодяг, спецвзуття для робітників котельні, навчальних 

корпусів,  гуртожитку; 

- проведені лабораторно-інструментальні дослідження 16 робочих місць 

(водія, електрика, оператора котельні, робітника з обслуговування будівель і 

споруд, завідуючої учбової лабораторії, фахівця, юриста, секретаря-друкарки, 

провідного спеціаліста, головного бухгалтера, заступника гол. бухгалтера, 

керівника навчального відділу, диспетчера деканату, бібліотекара, 

прибиральника приміщень, прибиральника території, дезінфектора); 

- придбані 39 вогнегасників ОП-6. 

Проведено навчання та перевірка знань працівників усіх структурних 

підрозділів Академії по нормативно-правовим актам з охорони праці та закону 

України «Про охорону праці». 

Особисто пройшов навчання та перевірку знань з нормативно-правових 

актів з питань охорони праці комісією з Міністерства освіти і науки України 

27.11.2019 р . 

 

Ректор, професор                                                       В.Г. Савченко 


