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ректора

Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту

професора Савченка Віктора Григоровича

щодо виконання умов контракту з

Міністерством освіти і науки України за 2016 рік

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту

Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту   укладено

контракт між  Міністерством освіти і науки України та Савченком В.Г. терміном

дії  з 17 червня 2014 року по 17 червня 2019 року, відповідно до якого

виконується 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. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,

10, тел./факс 056 - 731-96-89.

Сьогодні інститут підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

У минулому навчальному році робота адміністрації   інституту разом з

трудовим колективом була спрямована на забезпечення освітнього процесу в

нашому ВНЗ, який відповідає стандартам вищої освіти і виконанням завдань

послідовного розвитку інституту в питаннях кадрового  та науково-методичного

забезпечення, наукової та інноваційної діяльності, міжнародного
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співробітництва, розвитку матеріально-технічної бази.

Плановість і системність роботи адміністрації інституту протягом останніх

років у напрямку забезпечення кафедр фахівцями вищої  наукової кваліфікації

має певні результати.

Щорічно наш викладацький колектив поповнюється фахівцями з

науковими ступенями та вченими званнями. У звітному навчальному році в

освітньому процесі було задіяно 12 професорів, докторів наук 63 кандидати

наук, доцентів. У навчальному процесі брали  участь 3 Заслужених працівники

фізичної культури і спорту України, 2 Заслужених майстри спорту, 7 Заслужених

тренерів, 2 майстри спорту міжнародного класу.  Таким чином, навчальний

процес в інституті забезпечено висококваліфікованими фахівцями, науковцями

та практиками. Питання відповідності освіти викладачів навчальним

дисциплінам, а також своєчасне підвищення кваліфікації постійно знаходиться

під контролем керівництва інституту.

Сьогодні над кандидатськими дисертаціями працюють 8 викладачів  над

докторськими - 4.

На підставі рішення  Атестаційної колегії у 2016 році отримала диплом

кандидата історичних наук викладач кафедри соціально-гуманітарних наук

Макєшина Ю. В. та Полякова А. В., викладач кафедри спортивних ігор, диплом

кандидата наук з фізичного виховання і спорту.

У червні 2016 року відбувся захист дисертаційної роботи викладача

кафедри спортивних ігор  Солов'я Д. О., науковий керівник професор Круцевич

Т. Ю. та аспірантки Горбонос-Андронової О.Р. науковий керівник доцент

Микитчик О.С..

У грудні 2016 року  захистили дисертаційні роботи аспірантка Єлісєєва Д.

С.,  науковий керівник професор Москаленко Н.В. та викладач кафедри

спортивних ігор Омельченко О. С., науковий керівник доцент Скрипченко І.Т.

Проблемі кадрів і надалі буде  приділятися особлива увага   в зв'язку з

очікуваним  збільшенням  кількості студентів-здобувачів ступенів магістра.

Питання  збільшення здобувачів ступеня магістра ми можемо розв’язувати

тільки одночасно зі збільшенням викладачів з науковим ступенем.
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ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РОБОТУ

Науково-методичне забезпечення освітньої діяльності є  основою

навчального процесу,  і відповідальним фрагментом роботи науково-

педагогічного працівника.

Протягом багатьох років  організація науково-методичної роботи

знаходиться під пильною увагою вченої ради інституту.

Щорічно  ії результати  розглядаються на засіданнях вченої ради,

обговорюються і вносяться корективи .

У роботі над розробкою навчальних посібників брали  активну участь

зовсім молоді викладачі, кандидати наук з фізичного виховання і спорту Матяш

В.В., Кожедуб Т.В. , Афанасьєва О.С, Самошкіна А.В..

На додаток до вже розроблених  раніше видань, у 2016 році видано

навчальні посібники з таких дисциплін:

- Адміністративний менеджмент, Економіка спорту, Філософія;

- Теорії та методики: Футболу, Баскетболу, Плавання,  Туризм;

- Основи патології, Фізіотерапія, Курортологія, Масаж, Клінічні методи

дослідження.

Зазначу, що в цьому році МОН України Затверджено підручник

Луковської О. Л. «Методи клінічних і функціональних досліджень у фізичній

культурі та спорті».

Навчальний посібник «Загальні основи педагогіки в схемах»

підготовлений професором Андрюшиною  Л.Л., доцентами Каковкіною О.А.,

Кожедуб Т. рекомендовано МОН України для студентів вищих навчальних

закладів.

Варто звернути увагу на якість видань, як на змістовну,  так і методичну,

технічну і поліграфічну.

НПП інституту проводиться робота  з розробки і видання інших видів

праць: навчально-методичних та допоміжних.
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Протягом навчального року на засіданнях науково-методичної ради було

затверджено та надруковано:

– 23  навчальних та навчально-методичних посібники;

– 1 підручник;

– 1 збірник лекцій;

- 1 курс лекцій;

– 39 методичних  рекомендацій;

– 2 словники-довідника ;

Науково-методичною радою спільно з навчальним відділом, завідувачами

кафедр здійснюється постійний моніторинг програм за якими  проводиться

підготовка фахівців.

За минулий навчальний рік проведена значна робота з розробки

навчальних програм на кафедрі Фізичної реабілітації на чолі  з професором

Майковою Т.В. в рамках переходу спеціальності Фізична реабілітація в галузь

«Охорона здоров'я».

Нині розробляється державний  стандарт із цієї спеціальності, який

кардинально змінює  вимоги  до підготовки фахівців спеціальності Фізична

реабілітація. Співробітники кафедри фізичної реабілітації  брали  активну участь

у його обговоренні, вийшли з пропозиціями, які були враховані робочою групою

МОН з розробки стандарту.

Кафедрою Теорії і методики фізичного виховання на чолі з професором

Москаленко Н.В.  розроблено програми для здобувачів ступеня магістр з трьох

освітніх рівнів двох  спеціальностей  Середня освіта та Фізична культура і спорт.

Кафедрою теорії і методики спортивної підготовки розроблена програма

для здобувачів ступеня магістр зі спеціальності Фізична культура і спорт.

Якість освітнього процесу - це актуальне завдання яке ми ставимо перед

собою кожного навчального року. В інституті працює за багато років

налагоджена система внутрішнього контролю якості освіти.
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Вченою радою  інституту після ретельного і широкого обговорення  з

науково-педагогічним працівниками, прийнято  в новій редакції «Положення про

проведення комплексної перевірки діяльності кафедр інституту», де чітко

визначено  мету, завдання та основні напрямки перевірки кафедр.

Щорічно комісія внутрішнього контролю здійснює планову перевірку

кафедр інституту в усіх напрямках роботи: навчальної, методичної, наукової,

виховної і спортивної.

На вченій раді були заслухані звіти завідувачів кафедр іноземних мов,

фізичної реабілітації, педагогіки і психології,  та результати перевірок комісією

внутрішнього контролю.

Всебічне обговорення підсумків контролю роботи кафедр свідчать не

тільки  про позитивні результати  роботи, але, насамперед, висвітлюються

проблеми та шляхи  їх розв’язання.

Ці моменти відображено в рішеннях вченої ради і ми обов'язково

повернемося до контролю за їх виконанням.

Система внутрішнього контролю забезпечує аналіз роботи викладачів не

тільки в плані розробки навчальних документів, але і контролює якість

навчальних занять.

З метою встановлення  належного рівня організації та методичного

забезпечення занять, ступеня досягнення навчальних та виховних завдань,

підготовленості викладача, рівня його методичної майстерності за всіма

освітніми програмами керівництвом інституту здійснюється відвідування занять

НПП інституту.

Відкриті заняття відіграють важливу роль і в обміні досвідом, наданні

допомоги  викладачам-початківцям в організації та методиці проведення занять,

а також здійснюється  з метою контролю і широко практикуються в нашому

навчальному закладі.
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Важливою формою методичної роботи залишається взаємне відвідування

занять і досить широко застосовується  на кафедрах інституту.

Така форма методичної роботи планується і організовується завідувачем

кафедри з метою обміну та передачі передового досвіду. отримання об'єктивної

думки про рівень методичної майстерності окремих викладачів.

ПРО РОБОТУ АСПІРАНТУРИ

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів

господарської діяльності» Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації та

ліцензування Міністерства освіти і науки України наказом №590 від 30 травня

2016 року розширено провадження освітньої діяльності за третім освітньо-

науковим рівнем вищої освіти за спеціальністю 017 – фізична культура і спорт з

ліцензійним обсягом 15 осіб.

У вересні 2016 року до аспірантури зараховано 4 особи  на очну форму

навчання.  Закінчили аспірантуру в 2016 році 4 випускники: Єльнікова М.В.

(науковий керівник: д.пед.н., професор Ляхова І.М.); Солодка О.В. (науковий

керівник: д.фіз.вих., професор Олешко В.Г.), Онищенко В.М. (науковий

керівник: к.фіз.вих., доцент Мітова О.О.), Сергеєв А.Ю. (науковий керівник:

д.пед.н., професор Савченко В.Г.).

Дисертаційні роботи випускників підготовлено у терміни навчання в

аспірантурі. Аспірантка 3-го року денної форми навчання Єлісєєва Д.С.

(науковий керівник: д.фіз.вих., професор Москаленко Н.В.) 15.12.2016 року

захистила дисертацію в терміни навчання в аспірантурі.

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Відповідно до Закону України  «Про вищу освіту»   завданням вищого

навчального закладу   є провадження  наукової діяльності  шляхом проведення

наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього

процесу, підготовки  наукових кадрів   вищої кваліфікації і використання

отриманих результатів в освітньому процесі.
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У 2016 році співробітники інституту виконували 9 науково-дослідних тем

під керівництвом професорів: Савченка В.Г.

Москаленко Н.В.,  Майкової Т.В. ,  Приходька В.В.; доцентів Долбишевої Н.Г.,

Луковської О.Л., Корогод Л.П.,  Горбенка В.П., Мітової О.О.:

- 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.

- Історичні і методологічні основи управлінських підходів до системи

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

В.В.

- Науково-теоретичні засади вдосконалення процесу фізичного

виховання різних груп населення. Керівник теми: к.фіз.вих., доцент

Федоренко Є.О.

- 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.

- Підвищення функціональних резервів організму спортсменів-інвалідів

та осіб з обмеженими фізичними спроможностями, з урахуванням їх
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психофізіологічних особливостей і виду патології, засобами фізичної

реабілітації. Керівник теми: к.мед.н., доцент Луковська О.Л.

У 2016 році виконувався І етап досліджень згідно з технічним завданням

наукових тем. Наприкінці року керівниками тем підготовлено проміжні звіти з

науково-дослідної роботи за рік.

За підсумками наукової роботи НПП та аспірантами інституту

підготовлено:

5 монографій (з них 3 спільно з викладачами інших ВНЗ):

монографія «Реформи фізичного виховання бакалаврів у вітчізняній вищій

школі (компетентнісний підхід) професора Приходько В.В., Черніговської С.А.

зі співавторами з Дніпропетровського гірничого університету

монографія «Психолого-педагогічні аспекти роботи з людьми з

обмеженими  фізичними можливостями» доцента кафедри педагогіки і

психології Шуби В.В.

монографія «Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих

гандболістів», створена групою авторів Запорізького медичного університету,

Запорізького національного університету серед яких і завідувач кафедри

спортивних ігор нашого ВНЗ доцент Мітова  О.О. .

монографія «Психологічний супровід розвитку туристичної індустрії в

мережі інтернет» професора Шевякова А.В. Зі співавторами.

На засіданні вченої ради в грудні 2016 року затверджено монографію

«Спортивні танці для дітей: інноваційні підходи» професора Москаленко Н.В. і

ст. викладача Демидової Е.М;

166 публікацій в межах України, в т.ч. 102 – у фахових виданнях України

(з них 65 – у міжнародних наукометричних базах даних),

33 статті у зарубіжних виданнях, 46 статей надруковані викладачами

разом зі студентами. Кількість цитувань НПП за 2016 рік – 121.

Викладачі інституту зробили 203 доповіді на конференціях різного рівня, в

т.ч. 120 на Міжнародних 78 на Всеукраїнських конференціях.

За результатами наукової діяльності отримано 117 актів впровадження, з



9

них 69 – зовнішніх. Співробітники інституту брали участь у науково-

методичному забезпеченні збірних команд України, області, ШВСМ.

Науково-методична допомога надана 115 організаціям. Серед них:

баскетбольна чоловіча команда “Дніпро”, збірні паралімпійські команди України

з футболу та волейболу, волейбольна команда інвалідів із 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

«ДНКплюс», «Медичний центр амбулаторного обслуговування дітей і дорослих

«Доктрина», Приватний дитячий медичний центр ТОВ «НОИЛС» та інші.

У 2016 році видано 3 номери журналу “Спортивний вісник Придніпров’я”,

в яких представлено 147 наукових статей.

В інституті проведено 8 наукових конференцій:

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

конференція «Неолімпійський спорт: історія, проблеми управління та система

підготовки спортсменів»);

- конференція молодих вчених “Молоді науковці – спорту

Придніпров’я”;

- регіональна науково-методична конференція “Фізичне виховання, спорт

і основи здорового способу життя”;

- І Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична - -Інтернет

конференція «Баскетбол: історія, сучасність, перспективи».

27-28 жовтня 2016 відбулася ХІ Міжнародна науково-практична

конференція «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної

реабілітації». У конференції брали участь провідні фахівці з України, Білорусії,

Польщі та Молдови. Загальна кількість учасників понад 200 осіб з 45 ВНЗ,
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наукових установ та фізкультурно-спортивних організацій України (в т.ч.

ректори 6 ВНЗ, 40 докторів наук, професорів, понад 70 кандидатів наук,

доцентів). У роботі конференції брав участь член Національного агентства з

забезпечення якості вищої освіти Бондарчук С.М.

У рамках конференції 28 жовтня відбулося відкрите засідання Секції з

фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії

педагогічних наук України. У роботі Секції взяли участь члени секції – ректори

спеціалізованих вищих навчальних закладів, провідні вчені галузі фізичної

культури і спорту.

28 жовтня 2016 р. був проведений круглий стіл «Актуальні проблеми

підготовки спеціалістів галузі «Фізична культура і спорт»». Учасниками

круглого стола виступили члени секції фізичної культури і спорту Відділення

вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, проректори,

декани, завідувачі кафедр теорії та методики фізичного виховання ВНЗ України.

З метою підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень,

практичної цінності прикладних досліджень і розробок у 2016 році наш інститут

брав 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

проект «Сучасний неолімпійський спорт: історичні, організаційно-правові та

теоретико-методичні засади підготовки спортсменів» (керівник:  к.фіз.вих.,

доцент Долбишева Н.Г.).

У 2016 році за результатами конкурсного відбору, проведеного

Міністерством освіти і науки України викладач кафедри фізичної  реабілітації,

к.фіз.вих. Самошкіна А.В. стала стипендіатом Кабінету Міністрів України для

молодих вчених.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1247 від

27.11.2015 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у

2015/2016 навчальному році» та Положення про проведення Всеукраїнської

студентської олімпіади, затвердженого наказом  Міністерства   освіти   і   науки,
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молоді   та  спорту  України  від 13 грудня 2012 року № 1410 та з метою

підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої

студентської молоді, створення умов для її творчого зростання в ДДІФКіС

відповідно до наказу ректора від 01 грудня 2015 року № 114-заг протягом січня-

лютого 2015 року проводилися олімпіади з навчальних дисциплін. Олімпіади

були проведені за трьома спеціальностями: «Фізичне виховання», «Фізична

реабілітація», «Спорт (за видами)» та з десяти предметів. Переможцями та

призерами І туру Всеукраїнської олімпіади з навчальних дисциплін стали 50

студентів ДДІФКіС.

У ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізичне

виховання», яка проводилася у Сумському державному педагогічному

університеті імені А.С. Макаренка, брали участь Лашина Юлія (ФВ-12-3), Мала

Ольга (ФВ-13-3). Лашина Юлія (ФВ-12-3) посіла ІІ місце у загальному заліку

олімпіади.

У ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Спорт (за

видами)», яка проводилася у Харківській державній академій фізичної  культури,

брали участь Акопов Олег, Харченко Владислав

та Ярошенко Антон.  Харченко Владислав отримав диплом за ІІ місце в

інтерактивному теоретичному конкурсі на призи Олімпійської Академії наук;

Акопов Олег – диплом за високий рівень володіння матеріалом. Команда

ДДІФКіС була нагороджена диплом у номінації «Командний дух».

Переможці І туру олімпіади зі спеціальності «Фізична реабілітація»

Бондаренко Марина (ФР-15М) та Ваганова Наталя (ЗЛ-13-7) представляли наш

інститут у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Фізична

реабілітація», який проходив у Львівському державному університеті фізичної

культури. Студенти відзначені грамотами за участь.

У ІІ-му турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності

«Фітнес і рекреація», яка проводилася у Національному університеті фізичного

виховання і спорту, брали участь Зеленська Ангеліна, Сурмачевська Каріна та

Попков Єгор. Сурмачевська Каріна посіла ІІІ місце, а Попков Єгор був
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нагороджений грамотою «За високий рівень професійно-практичної

підготовленості.

Таким чином 10 студентів представляли наш інститут у ІІ турі

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Фізичне виховання»,

«Спорт (за видами)», «Фітнес і рекреація» та «Фізичне реабілітація»

У відкритій олімпіаді з англійської мови «Студент та олімпійський спорт»

серед вищих навчальних закладів галузі фізичного виховання і спорту, яка

проводилася у Національному університеті фізичного виховання і спорту Пасько

Віктор посів ІІІ місце.

На всіх практичних кафедрах було проведено олімпіади з дисципліни

“Теорія і методика обраного виду спорту”, в яких брали участь 130 студентів.

Студенти ДДІФКіС взяли активну участь у І турі Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та

гуманітарних наук. Головами галузевих конкурсних комісій для участі у ІІ турі

Конкурсу було рекомендовано 10 кращих студентських робіт.

Фіналістами ІІ туру стали п’ять студентів: Малишкін Олег, Пікінер Юлія,

Буренко Вікторія, Бандур Богдан та Бондаренко Марина.

Пікінер Юлія посіла І місце зі спеціальності «Фізичне виховання».

Науковий керівник: к.фіз.вих., доцент Сидорчук Т.В.

Малишкін Олег – ІІІ місце зі спеціальності «Спорт (за видами)». Науковий

керівник: к.фіз.вих., доцент Мітова О.О.

Бондаренко Марина – ІІІ місце зі спеціальності «Фізична реабілітація».

Науковий керівник: д.мед.н., професор Майкова Т.В.

Бандур Богдан був нагороджений грамотою за кращу доповідь.

Студентська молодь ДДІФКіС брала активну участь у наукових

конференціях різного рівня, які проводилися в містах Дніпро, Херсон, Харків,

Кам’янське , Київ, Черкаси.

Протягом 2016 року студентами разом з викладачами інституту у  науково-

практичних  журналах надруковано 99 статей (з  них  53 – самостійних).



13

Невід’ємною складовою наукової  діяльності інституту і першим етапом у

підготовці наукових кадрів  є  науково-дослідна робота студентів . Вона є одним

із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою,

розширення їх загального та професійного світогляду.

Організація науково-дослідної роботи студентів  поєднує  провідну роль

науково-педагогічних співробітників з максимальною самостійністю студентів у

процесі безпосереднього проведення наукових досліджень, підготовці масових

заходів у галузі науково-дослідної роботи студентів - конференцій, конкурсів,

олімпіад, в інформаційно-просвітницькій роботі.

Ректорат, в свою чергу, всебічно сприяв створенню умов для діяльності

наукового товариства студентів.

Результати  науково-дослідної роботи студентів були представлені на

наукових конференціях кафедр, факультетів, інституту.

Студенти  брали  участь і в роботі  Всеукраїнських конференцій, а саме:

- Х Всеукраїнській студентській науково-практичній інтернет

конференції   м. Херсон;

- ІІ Всеукраїнській студентській науковій інтернет-конференції

(у рамках XV Міжнародної науково-практичної конференції) «Фізична

культура, спорт та здоров’я» у м. Харків;

регіональній студентській науково-теоретичній конференції «Внесок ВНЗ

України в підготовку спортсменів високого класу та пропаганду олімпійського

руху»  м. Кам’янське;

- IX Всеукраїнській науковій конференції «Спорт та сучасне

суспільство»  м. Київ;

- І Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Актуальні проблеми

фізичної культури, спорту та здоров’я м.  Черкаси;

міжвузівському круглому столі «Зроби крок на зустріч планеті»  м.

Дніпро;
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- XI Міжнародному форумі студентів і молодих вчених «Розширюючи

обрії».

Досить широкою є географія участі наших студентів. Незважаючи на

певні труднощі ми  знаходимо  кошти для участі студентів   у  конференціях  і за

межами Дніпра,  для того щоб представити їх здобутки  на належному рівні.

Студенти разом з викладачами, науковими керівниками,  за результатами

дослідницької  роботи опублікували 35 наукових статей.

У квітні на базі нашого інституту відбулася II 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.

За матеріалами конференції видано електронний збірник «Неолімпійський

спорт: історія, проблеми, управління та система підготовки спортсменів» до

якого увійшло 40  наукових статей.

Про якість підготовки фахівців  нашого навчального закладу  свідчать

результати участі наших студентів у Всеукраїнських Олімпіадах.

У ІІ-му турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності

«Фізичне виховання», яка проводилася у Сумському державному педагогічному

університеті імені А.С. Макаренка Лашина Юлія  посіла ІІ місце у загальному

заліку.

У ІІ-му турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності

«Спорт», яка проводилася у Харківській державній академій фізичної  культури,

Харченко Владислав отримав диплом за ІІ місце в інтерактивному теоретичному

конкурсі на призи Олімпійської Академії наук,  Акопов Олег – диплом за

високий рівень володіння матеріалом. Команда інституту  була нагороджена

дипломом у номінації «Командний дух».

Переможці І-го туру олімпіади зі спеціальності «Фізична реабілітація»

студентки Бондаренко Марина  та Ваганова  Наталя  представляли наш інститут
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у ІІ-му турі    Всеукраїнської   олімпіади, яка проходиа у Львівському

державному університеті фізичної культури,   де  були відзначені грамотами.

У ІІ-му турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності

«Фітнес і рекреація», яка проводилася у Національному університеті фізичного

виховання і спорту, Сурмачевська Каріна посіла ІІІ місце, а Попков Єгор був

нагороджений грамотою «За високий рівень професійно-практичної

підготовленості.

Уперше на базі інституту  кафедрою фізичної реабілітації  з українською

Ассоціацією масажистів   було проведено чемпіонат з масажу і форум з

масажних технологій за участю викладачів та студентів кафедри фізичної

реабілітації.  Студентка цієї  кафедри  Єгорова  Єлизавета  стала призером

чемпіонату.

У відкритій олімпіаді з англійської мови «Студент та олімпійський спорт»

серед вищих навчальних закладів галузі фізичного виховання і спорту, яка

проходила у Національному університеті фізичного виховання і спорту,  Пасько

Віктор  посів ІІІ місце.

Про діяльність спеціалізованої вченої ради К 08.881.01

Спеціалізована вчена рада К 08.881.01 працює з 2008 року, 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 № 747 від 13.07.2015 р. (строком на 2 роки). Голова спеціалізованої

вченої ради – д.пед.н., професор Савченко В.Г., заступник голови – д.фіз.вих.,

професор Москаленко Н.В., учений секретар – к.фіз.вих., доцент Мітова О.О.

Рада складається з 15 осіб із рівномірним представництвом фахівців
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кожної спеціальності. Кількість докторів наук, фахівців за профілем ради,

складає  по 5 осіб з кожної спеціальності, що відповідає вимогам «Положення

про спеціалізовану вчену раду» МОН України.

До персонального складу спеціалізованої вченої ради залучені провідні

вчені галузі фізичної культури і спорту, а саме:

зі спеціальності 24.00.01 «Олімпійський та професійний спорт» Савченко

В.Г., д.пед.н., професор; Дорошенко Е.Ю., д.фіз.вих., доцент; Маліков М.В.,

д.б.н.; Приходько В.В, д.пед.н, професор; Шевяков О.В., д.психол.н., професор;

Майкова Т.В., д.мед.н., професор; Соловей О.М., к.фіз.вих., доцент; Долбишева

Н.Г. к.фіз.вих., доцент; Мітова О.О., к.фіз.вих., доцент.

Зі спеціальності 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних

груп населення»: Круцевич Т. Ю. д.фіз.вих., професор; Кашуба В.О., д.фіз.вих.,

професор; Москаленко Н.В. д.фіз.вих., професор; Ковров Я.Г., д.мед.н.,

професор; Приходько В.В., д.пед.н., професор; Афанасьєв С.М., к.фіз.вих.,

доцент; Луковська О.Л., к.мед.н., доцент.

Крім того, склад спеціалізованої вченої ради укомплектовано зі штатних та

позаштатних членів ради (з 15 членів ради – 11 – є штатними працівниками

нашого ВНЗ, що складає – 73,3 % та 4 – позаштатними – це 26,7%), що

відповідає вимогам «Положення про спеціалізовану вчену раду» МОН України.

Матеріально-технічна база інституту та достатня кількість науковців дає

можливість проведення експертиз, фахових семінарів та офіційних захистів

дисертаційних робіт на високому науково-методичному рівні.

Відповідно до «Положення про спеціалізовану вчену раду» в інституті

проводяться фахові семінари для апробації дисертаційних робіт здобувачів.

Наказом №92-заг. від 09.10.2015 р. сформовано склад експертів фахових

семінарів. Фаховий семінар за спеціальністю 24.00.01 очолює Майкова Т.В.,

д.мед.н., професор, за спеціальністю 24.00.02 – Приходько В.В., д.пед.н.,

професор.

За 2016 рік було проведено 6 засідань фахових семінарів для апробації

дисертаційних робіт здобувачів. Попередній захист пройшли 13 здобувачів, з
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них 6 за спеціальністю 24.00.01 і 7 здобувачів за спеціальністю 24.00.02.

За 2016 рік проведено 10 засідань, з них 8 – з питань офіційного захисту

дисертацій. Таким чином, за звітний період було захищено 14 дисертацій, з них 8

– за спеціальністю 24.00., та 6 – за спеціальністю 24.00.02.

У спеціалізованій вченій раді ДДІФКіС захистили дисертації здобувачі з

різних міст України, а саме: з Запоріжжя (4), Умані (1), Харкова (1), Сум (1),

Полтави (1) та Дніпра (6).

За звітний період пройшли офіційний захист дисертації та  отримали

дипломи кандидата наук з фізичного виховання та спорту 8 здобувачів.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №758 від

14.07.2015 спеціалізована вчена рада  розміщує на офіційному веб-сайті

ДДІФКіС в електронному вигляді в режимі читання примірники дисертацій та

відгуків офіційних опонентів за 10 календарних днів до дати захисту дисертацій,

примірники авторефератів дисертацій за 30 календарних днів до дати захисту,

вказаної в авторефератах дисертацій.

Усі напрямки діяльності спеціалізованої вченої ради сприяють

ознайомленню науково-педагогічних працівників, молодих вчених та аспірантів

нашого інституту з результатами сучасних досліджень у галузі фізичної

культури і спорту вчених з різних регіонів України та підвищенню престижу

спорту на світовому рівні.

Створення та робота спецради є важливою ланкою діяльності нашого

вищого навчального закладу, тому що безпосередньо впливає на підвищення

якості рівня підготовки науково-педагогічних працівників нашого інституту,

втіленню сучасних наукових досліджень у навчально-тренувальний процес

кафедр інституту, взаємодії та творчій співпраці науковців нашого ВНЗ з

видатними вченими в галузі фізичної культури і спорту.
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ВИХОВНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА

Навчання у вищій школі за Законом України «Про вищу освіту» має не

лише освітню орієнтацію, але й обов’язкову виховну спрямованість. Тому у

нашому навчальному закладі значна увага зосереджена саме на виховній роботі.

У виховній роботі  ми використовуємо   різні форми та  залучаємо до неї

усіх науково-педагогічних працівників.

У 2015 році  ми святкували  в приміщенні місцевого Палацу дітей та

юнацтва  35-річчя  Дніпропетровського державного інституту фізичної культури

і спорту.

Студенти взяли активну участь в організації свята, яке мало  велике

виховне значення. Вони побачили результати багаторічної роботи інституту в

якому навчаються.

У святі брали участь наші випускники - відомі у світі спортсмени

Олександр П’ятниця срібний призер Лондонської Олімпіади з метання списа,

Олег Ликов, Діана Міфтахутдінова, Микола Баранов, Євген Супрунов, Олена

Мананкова та інші.

Студенти спільно з викладачами організували  і брали активну участь у

змаганнях на  Першість інституту з волейболу. Перше місце в запеклій боротьбі

вибороли студенти спеціалізації «Легка атлетика», друге посіли студенти

спортивної спеціалізації – «Баскетбол», третє – «Бокс».

Кафедрою легкої атлетики щорічно проводяться  змагання з легкої

атлетики «Новорічна миля». Викладачі та студенти кафедри легкої атлетики

брали участь в організації та проведенні легкоатлетичної естафети присвяченої

71-й річниці Перемоги над фашизмом в Європі. У цьому році команда інституту

стала абсолютним переможцем цієї естафети.

Кафедрою  гімнастики  проведені змагання з аеробіки серед студентів

другого курсу та  з гімнастики серед І-ІІІ курсів.
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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 важної атлетики з метою морального,

естетичного та патріотичного виховання майбутнього спеціаліста галузі

фізичної культури і спорту  проведено турнір з екстремального жиму.

У нас навчаються не тільки імениті спортсмени, а й талановита молодь.

Наші студенти складають вірші, співають, грають на музичних

інструментах, танцюють. Вони прагнуть показати свої здібності викладачам, і

ми надаємо цю можливість під час участі у  конкурсі «Студентська весна» та

інших святкових заходах.

Яскраві номери були підготовлені студентами кафедр спортивних ігор,

гімнастики,  легкої атлетики, веслового та вітрильного спорту, боксу, боротьби

та важкої атлетики.

Кафедра соціально-гуманітарних наук має багаторічну традицію

проведення екскурсій для студентів у Дніпропетровському національному

історичному музеї ім. Д.І. Яворницького, Діорамі "Битва за Дніпро",

Дніпропетровському художньому музеї, Національному центрі аерокосмічної

освіти молоді ім.  О.М. Макарова; проведення заходів з нагоди відзначення

річниць  Дня народження Т.Г. Шевченка, М.С Грушевського, тощо.

Кафедра  педагогіки і психології протягом року проводила  цикл бесід  зі

студентами, як майбутніми фахівцями 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 між  тренером і спортсменом».

Співробітники кафедри  фізіології та спортивної медицини провели цикл

бесід за темами: «Можливості соціальної допомоги спортсменам-інвалідам»,

«Виховання гуманізму та милосердя до дітей, літніх, слабких та хворих людей».



20

Гуманність, почуття допомоги спонукало  наших студентів два рази брати

участь у благодійній Акції «Моя кров рятує життя», яка проводилась на базі КЗ

«Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова ».

Студенти інституту разом з викладачами  відвідували Дніпропетровський

академічний театр опери та балету, Дніпропетровський академічний театр

російської драми ім. М. Горького.

Ми докладаемо максимальних зусиль щодо забезпечення у  навчально-

виховному процесі  умов для самореалізації особистості студента,

максимального розкриття її здібностей та професійних інтересів, формування

національної самосвідомості.

Невід’ємною частиною громадського самоврядування нашого навчального

закладу є студентське самоврядування.

Представники студентства  беруть участь у роботі вченої ради інституту, в

обговоренні та розв’язанні питань удосконалення освітнього процесу, науково-

дослідної роботи, призначення стипендій тощо   у порядку, встановленому

Законом «Про вищу освіту» та Статутом інституту.

Представникам Студентського самоврядування була надана можливість

брати участь у заходах Всеукраїнського рівня.

У м. Києві ініціативна група студентського самоврядування

Дніпропетровської області на чолі з Богданом Бандуром  брала участь у

засіданні Комітету з питань патріотичного виховання молоді Верховної  ради

України, а   у м. Харкові у форумі української асоціації студентського

самоврядування,  де розглядалося питання «Доступ до студентського

гуртожитку» .

У минулому навчальному році було проведено структурну реорганізацію

інституту. Для оптимізації навчального процесу, підвищення  якості підготовки

фахівців у нашому ВНЗ за рішенням вченої ради  проведено реорганізацію

факультетів.
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На сьогодні структура інституту складається з трьох факультетів.

Факультет олімпійського та професійного спорту отримав назвув

факультет фізичної культури і спорту.

Організовано факультет фізичної  реабілітації, деканом факультету

призначено доцента кафедри фізичної реабілітації, кандидата медичних наук

Толстикову Т. М.. Факультет об'єднує кафедри фізичної реабілітації, фізіології та

спортивної медицини, кафедру анатомії, біомеханіки і спортивної метрології.

Факультет фізичного виховання нині об'єднує  кафедри: теорії і методики

фізичного виховання, педагогіки і психології, соціально-гуманітарних наук,

іноземних мов.

До складу  факультету фізичної культури та спорту  увійшли кафедри:

теорії і методики спортивного тренування (яка раніше іменувалася кафедрою

олімпійського і професійного спорту), кафедри гімнастики, легкої атлетики,

спортивних ігор, водних видів спорту і кафедра боксу, боротьби та важкої

атлетики.

Зміни,  що відбулися, по’вязані зі змінами в назвах  галузі  знань і

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в Україні.

Постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2015 р. № 266 затверджено новий перелік

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів

вищої освіти.

За даним Переліком наш ВНЗ сьогодні готує спеціалістів у галузі знань

Освіта   (шифр 01) за спеціальностями:

Середня освіта (шифр - 014);

Фізична культура і спорт ( шифр 017),

та з галузі знань Охорона здоров’я  (шифр 22) за спеціальністю Фізична

реабілітація (шифр 227).

ПРО РОБОТУ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня

2016 року № 622 «Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки
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від 15 жовтня 2015 року № 1085» та наказу Міністерства освіти і науки України

від 02 липня 2016 року № 755 «Про затвердження змін до Умов прийому на

навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році» були внесені зміни

до Правил прийому до інституту (наказ № 61-заг від  29 червня 2016 року та

наказ № 72-заг від 14 липня 2016 року ). Засідання приймальної комісії

проводились згідно з планом роботи та графіка засідань, затверджених Головою

приймальної комісії.

У січні, 20 лютого, 26 березня 2016 року проводилися “Дні відкритих

дверей”. Під час зустрічі з членами приймальної комісії, з професорсько-

викладацьким складом інституту, з провідними тренерами та спортсменами,

майбутніх вступників та їх батьків було ознайомлено з історією ДДІФКіС, з

матеріальною базою, з умовами прийому до інституту. Члени приймальної

комісії постійно надавали інформацію про умови вступу до інституту під час

зустрічей з абітурієнтами  та у телефонному режимі або відповідаючи на листи,

які надійшли на електронну адресу приймальної комісії.

Для забезпечення прийому документів вступників було сформовано склад

відбіркової комісії з прийому заяв та документів вступників (наказ № 21-заг від

10 лютого 2016 року). З членами відбіркової 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, що складається з

найбільш кваліфікованих викладачів інституту та інших вищих навчальних

закладів міста. Своєчасно було розроблено та затверджено програму творчого

конкурсу з оцінки фізичних здібностей вступників, тобто зі спеціалізації (за

видами спорту) та загальної фізичної підготовки (протокол № 5 від 10 лютого

року). Програма творчого конкурсу була розміщена на веб-сайті нашого

інституту до початку вступних випробувань.

Для кращої роботи приймальної комісії з прийому заяв та документів від
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вступників було створено штаб “Абітурієнт – 2016”.

У 2016 році приймальною комісією було прийнято 746 заяв від осіб, які

виявили бажання навчатися в  інституті.

На денну форму навчання було подано 658 заяв, з них за ступенем

бакалавр – 328 (120 – середня освіта; 156 – фізична культура і спорт; 52 –

фізична реабілітація); 330 заяв за ступенем магістр та освітньо-кваліфікаційним

рівнем спеціаліст, з них 162 заяви за ступенем магістр (39 – середня освіта; 109 –

фізична культура і спорт; 14 – фізична реабілітація) та 168 заяв за ОКР спеціаліст

(45 – середня освіта; 106 – фізична культура і спорт; 17 – фізична реабілітація).

Загальний конкурс по інституту на місця за державним замовленням  денної

форми навчання склав – 3,16.

За ступенем бакалавр загальний конкурс на денну форму навчання склав –

2,62 (спеціальність 014.11 «Середня освіта (фізична культура)» – 6,05;

спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» - 1,64; спеціальність 227 «Фізична

реабілітація» - 5,2).

Загальний конкурс на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним

рівнем «Спеціаліст» та ступенем «Магістр» склав – 2,72 (ОКР «Спеціаліст» –

2,63; ступінь «Магістр» – 2,84).

На заочну форму навчання було подано 88 заяв, з них 34 заяви за ступенем

бакалавр та 54 заяви за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст. Конкурс на

заочній формі навчання за ступенем «Бакалавр» склав 2,26 (спеціальність 014.11

«Середня освіта (фізична культура)» - 2,4,  спеціальність 017 «Фізична культура і

спорт» - 2,4, 227 – «Фізична реабілітація» - 2), за освітньо-кваліфікаційним

рівнем «Спеціаліст» - 2,57 (спеціальність 014.11«Середня освіта (фізична

культура)»» - 2,4; спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» - 1,85;

спеціальність «Фізична реабілітація» - 6).

Усього у 2016 році зараховано до інституту 354 особи, з них на місця

державного замовлення: 273 особи, за кошти фізичних та юридичних осіб – 81

вступник.

На І курс за ступенем «Бакалавр» на денну та заочну форму навчання
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зараховано 180 вступників. З них на місця державного замовлення – 136 осіб, за

кошти фізичних та юридичних осіб – 44 вступника.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». За ступенем «Магістр»

зараховано 147 осіб (на місця державного замовлення – 121 вступник, за кошти

фізичних та юридичних осіб – 26 осіб).

За ступенем «Магістр» всього зараховано 67 вступників (на місця

державного замовлення – 57 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб – 10.

ПРО РОБОТУ КУРСІВ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Науково-методичне забезпечення фахівців та тренерів і надання

сучасних освітніх послуг, що базуються на результатах останніх досліджень

сфери спортивної науки є одним із провідних напрямів діяльності нашого

вищого навчального закладу.

Виходячи з нагальних існуючих потреб, що обумовлені необхідністю

підготовки та атестації фахівців галузі фізичної культури та спорту і

стрімким розвитком спорту вищих досягнень, його інфраструктури та

посиленням світової конкуренції, та згідно з рішенням акредитаційної комісії

МОН України № 1584-АК від 07 жовтня 2015 р. ДДІФКіС було надано

ліцензію для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої

освіти з післядипломної освіти, а саме підвищення кваліфікації для тренерів та

інших фахівців галузі фізичної культури і спорту.

Курси підвищення кваліфікації ДДІФКіС працюють за такими програмами:

- для тренерів ДЮСШ, СДЮШОР І та II категорії;

- для директорів спортивних шкіл ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ,

методистів, інструкторів-методистів, інструкторів (без суб'єктів

господарювання), інструкторів з фізичної культури сільських і селищних рад,

працівників фізкультурно-спортивних товариств, установ та центрів

фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (обласних, районних і

районних у містах);
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- для тренерів, які працюють зі спортсменами з особливими потребами

та працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»

(обласних);

- для фітнес-тренерів.

Діяльність курсів базується на «Законі України про фізичну культуру і

спорт», «Положенні про підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців у

сфері фізичної культури і спорту», «Порядку проведення атестації тренерів

(тренерів-викладачів)», «Положення про ДЮСШ», статуті ДДІФКІС та

Положенні про діяльність курсів підвищення кваліфікації у Дніпропетровському

державному інституті фізичної культури і спорту для тренерів та інших фахівців

у сфері фізичної культури і спорту.

Навчальний процес курсів підвищення кваліфікації забезпечується

висококваліфікованим складом НПП нашого ВНЗ та фахівцями інших ВНЗ, які

працюють за трудовим договором. На курсах викладають 2 доктори наук, 1

кандидат наук, професор, 10 кандидатів наук, доцентів та 3 старші викладачі.

Курси розраховані на 108 академічних годин.

Під час  викладання на курсах викладачами використовуються сучасні

науково-методичні посібники та матеріали останніх наукових досліджень і

розробок галузі спортивної науки.

За 2016 рік на курсах підвищили кваліфікацію та отримали диплом

державного зразка 243 працівники сфери фізичної культури і спорту (понад 28

міст України) таких областей як: Дніпропетровська, Донецька, Луганська,

Одеська, Миколаївська, Київська та Запорізька.

Загалом на курсах навчалися представники понад 114 фізкультурно-

спортивних організацій різних форм власності. Але майже 90 відсотків з них

установи державної та комунальної форми власності.

Варто  зазначити, що   більшість курсантів навчалися за власні кошти (66

%), тоді як за кошти державного бюджету навчалися 34%. Це зумовлено

збільшенням державного фінансування системи ДЮСШ, що передбачено на

атестацію та підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців сфери ФКіС.
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Більшість (а саме 93 %) учасників курсів пройшли навчання за

програмою для тренерів ДЮСШ та СДЮШОР І та II категорії, 4 % навчались за

програмою для тренерів, які працюють зі спортсменами з особливими потребами

та 3 % - за програмою для директорів та методистів.

Аудиторія курсантів за даний період була представлена 47 видами

спорту, з яких найбільшу кількість складають  представники ігрових видів

спорту та єдиноборств, водних видів спорту та легкої атлетики.

ПРО СПОРТИВНУ РОБОТУ

2016 рік – це рік XXXI літніх Олімпійських і XV Паралімпійських ігор
у Бразилії, а також проведення численних спортивних змагань світового,
європейського та республіканського рівнів, у яких брали участь провідні
спортсмени України – студенти нашого ВНЗ.

37 з них мають спортивне звання майстра спорту України
міжнародного класу, 97 – звання майстра спорту України та 55 – кандидата в
майстри спорту України.

До складу збірних команд України з різних видів спорту входили
116студентів,
49 з них входили до складу національних збірних команд України та 67 є
кандидатами до національної збірної або входили до резерву.

У 2016 році наші спортсмени виступали на змаганнях переважно в
обласних центрах України, а також у 30 країнах світу, таких як: Бразилія,
Таїланд, Іран, Індія, Чехія, Англія, Латвія, Польща, Пуерто-Ріко, Республіка
Білорусь, Угорщина, Франція, Болгарія, Литва, Румунія, Росія, Туреччина,
Азербайджан, Вірменія, Молдова, Німеччина, Люксембург, Казахстан,
Словаччина, Швейцарія, Словенія, Китай, Голландія, Естонія і Об’єднані
Арабські Емірати.

У 2016 році спортсменами завойовано 277 медалей, з них: золотих –
111, срібних – 87, бронзових – 79.

Протягом 2016 року, наші студенти брали участь в чемпіонатах і
кубках світу та Європи, де ними завойовано 18 медалей, з них: золотих – 9,
срібних – 5 і бронзових – 4.

Головними змаганнями року були ХХХІ літні Олімпійські і
XV Паралімпійські ігри у Бразилії. Сім студентів інституту брали участь у
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Паралімпіаді – це Красильников Артем і Подільський Станіслав з футболу,
Ванзенко Дмитро – з плавання, Ляху Ірина – з кульової стрільби, Копійка
Марина – з пауерліфтингу та Мананкова Олена – з волейболу, Стецюк
Світлана з легкої атлетики.

Чемпіонами Паралімпійських ігор з футболу стали: Красильников
Артем і Станіслав Подільський, які в фіналі матчу з Іраном здобули перемогу
з рахунком  2:1.

Бронзовим призером Паралімпійських ігор з плавання став Ванзенко
Дмитро, який на дистанції 200 м комплексного плавання показав третій
результат.

Необхідно відзначити викладачів кафедри спортивних ігор, доцента

Овчаренка Сергія Валентиновича – головного тренера збірної команди

України з футболу, нагородженого орденом Ярослава Мудрого IV ступеня,

доцента Малойвана Ярослава Володимировича – тренера жіночої збірної

команди України з волейболу та старшого викладача Матяша Вадима

Володимировича, якому присвоєно звання Заслужений тренер України з

футболу за підготовку чемпіона Паралімпійських ігор Дутко Тараса.

ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2016 року фінансування інституту відбувалось за відомчою

класифікацією видатків 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними

закладами ІІІ і IY 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 у межах

затверджених паспортів бюджетних програм відповідно до кошторисів, які

затверджені МОН України.

Кошти спеціального фонду надходять як плата за послуги, що надаються

згідно із законодавством. При наданні платних послуг застосовуються
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нормативно-правові акти, що регулюють надання послуг у сфері освітньої

діяльності.

На забезпечення виконання завдань за програмою 2201160 на

реєстраційнні рахунки Державного казначейства  надійшли кошти  загального

фонду  25млн. 282 тис. грн., спеціального фонду - 5 млн.155 тис.грн., за

програмою 2201040 отримано 200,7 тис.грн загального  фонду.

У 2016 р. надходження збільшились на 724 тис.грн. порівняно з 2015 р.

Відповідно до Законодавства України та наказу Державної казначейської

служби  про «Порядок складання фінансової та бюджетної звітності

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» вказані надходження

відображені у звіті інституту, який надається щоквартально до органів

казначейської служби та МОН України.

Надходження спеціального фонду структуровані відповідно до вимог

нормативних документів Казначейства

Відповідно до рішення колегії МОН України від 28 квітня 2016 р.,

протокол № 5/2-13, постанови президії Комітету з Державних премій України в

галузі науки і техніки від 01 червня 2016 року №2 призначено стипендію КМУ

для молодих учених   викладачу Самошкіній А.В.

На утримання навчальних корпусів, спортивних комплексів, забезпечення

роботи відділів та кафедр за договорами, що надавались до бухгалтерії

відповідальними особами, витрачено коштів спеціального фонду 3 млн.142 тис.

У 2016 р. придбано комп’ютерну  техніку для забезпечення навчального процесу

на 78 тис. грн.

Здійснено поповнення бібліотечного фонду на 66 тис. грн.

На відрядження співробітників, аспірантів та студентів витрачено  53

тис.грн.

На утримання гуртожитку виділено 1 млн.507 тис. грн.

На утримання навчальних корпусів, спортивних комплексів, забезпечення

роботи відділів та кафедр  витрачено 3 млн.142 тис.грн.
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Усі вищезазначені видатки проведено по спеціальному фонду державного

бюджету.

Кошти загального фонду використано згідно кошторису на забезпечення

заробітної плати, комунальних послуг, стипендій та інших соціальних виплат.

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 конференції трудового колективу 10.01.2017 р.

З повагою,
ректор інституту
професор В.Г.Савченко


