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Звіт ректора

Харківської державної академії фізичної культури

щодо дотримання Закону України «Про вищу освіту», 
виконання положень Статуту 

Харківської державної академії фізичної культури, 
виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України, 

показників ефективності використання державного майна, показників 
ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів

 через аспірантуру та докторантуру, 
видання підручників, посібників, науково-методичної літератури 

та дотримання законодавства у сфері діяльності 
закладу вищої освіти

за 2019 рік

   Схвалено

 

Загальними зборами трудового колективу

 Харківської державної академії фізичної культури

(Протокол №2 від 24 грудня 2019 року)



 Ажиппо Олександр Юрійович – ректор 
Харківської державної академії фізичної 
культури, доктор педагогічних наук, професор.
 Член Секції з фізичної культури і 
спорту Відділення вищої освіти Національної 
академії педагогічних наук України, керівник 
Відокремленого підрозділу Всеукраїнської 
громадської організації «Спортивна студентська 
спілка України» у Харківській області, заступник 
Голови ГО «Відділення Національного 
олімпійського комітету України в Харківській 
області», суддя І категорії з лижного спорту та 
біатлону.

 За високі професійні досягнення нагороджений Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 
нагрудним знаком «Відмінник освіти», подякою Міністерства освіти і науки 
України, Почесною грамотою Харківської міської ради, Орденом Студентської 
спілки України – нагрудним знаком «Честь і слава».
 Загальний стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 
20 років. Підготував 4 кандидати наук. Є автором 147 публікацій, з них 133 наукових 
праці, у тому числі 78 статей у фахових виданнях, 5 статей у Scopus, 7 монографій 
та 15 праць навчально-методичного характеру, з яких 2 навчальних посібники з 
грифом МОН. 
 О.Ю. Ажиппо займається вирішенням наукових  проблем теоретико-
методологічних засад підготовки майбутніх учителів фізичної культури, активно 
займається розвитком параолімпійського та дефлімпійського спорту серед студентів, 
бере участь в організації та суддівстві змагань серед паралімпійців; особливу увагу 
приділяє науково-дослідницькій, організаційній та громадській роботі у сфері 
популяризації рухової активності серед молоді, збереження здорового потенціалу 
нації та масового спорту.

 Контактна інформація:  тел. +38 (057) 705-23-01
                                                           +38 (057) 705-20-98
 E-mail: ofice.rector@khdafk.com 
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Повне найменування: Харківська державна 
академія фізичної культури 
(Kharkiv State Academy of Physical Culture)
Скорочене найменування: ХДАФК
Код ЄДРПОУ: 02928261
Форма власності: державна
Юридична адреса: 61058, Харківська обл.,           
м. Харків, вул. Клочківська, 99
Номер телефону: +38 (057) 705-23-01
E-mail:ofice.rector@khdafk.com 
Web-сайт: khdafk.kh.ua

Юридичні підстави для 
здійснення освітньої діяльності

Ліцензія серії АЕ № 285822 від 15.01.2014 р., витяг з рішення 
Акредитаційної комісії від 27 грудня 2013 року протокол 
№108
Протокол АК № 120 від 01.03.2016 р. (наказ МОН України від 
14.03.2016 р. № 434л)
Наказ МОН України від 07.12.2017 № 379-л
Наказ МОН від 29.11.2017 № 295-л «Про переоформлення 
ліцензій»
Наказ МОН №119-л від 08.02.2018
Наказ МОН від 14.03.2018 № 242-л
Наказ МОН від 27.03.2019 № 211-л
Наказ МОН від 15.05.2019 № 509-л
Наказ МОН від 08.08.2019 № 950-л
Сертифікати про акредитацію:
- серія АД № 21000073 (12.01.2018)
- серія АД № 21000074 (12.01.2018)
- серія АД № 21000075 (12.01.2018)
- серія АД № 21000076 (12.01.2018)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.03.2016 № 
434-л, на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565

 Харківська державна академія фізичної культури (далі – Академія) –  заклад вищої 
освіти IV рівня акредитації. Готує фіхівців за спеціальностями 0.17 «Фізична культура і 
спорт», 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 
053 «Психологія» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 
 Академія діє відповідно до Конституції України, на підставі Законів України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, 
Статуту Академії.
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 Навчально-виховний процес забезпечують 5 факультетів, до складу яких 
входить 18 кафедр. Із загальної кількості штатних працівників професорсько-
викладацького складу, що становить 175 осіб – 108 (61,7%) мають вчений ступінь 
доктора наук, кандидата наук, вчене звання професора, доцента та звання 
Заслужений працівник фізичної культури, Заслужений тренер, Заслужений майстер 
спорту  та  майстер  спорту  міжнародного класу (65  осіб  –  вчене  звання   доцент, 
18 осіб – вчене звання професора та вчений ступінь доктора наук – 16).
 Контингент студентів Академії становить 1998 особи, зокрема: магістрів – 
325, бакалаврів – 1673. 
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Організація освітнього процесу 
та навчально-методична діяльність

 На виконання п. 1, 3, 10, 11, 12, 14 ч. 3, ч. 4 ст. 34 Закону України «Про вищу 
освіту» (далі - Закону); пп. 1, 11, 12, 14 п. 4.3. Статуту Харківської державної 
академії фізичної культури (далі - Статуту); пп. 1, 3, 4, 9 п. 6 контракту № П – 
119 з Міністерством освіти і науки України (далі - Контракту), ректор забезпечує 
здійснення в Академії підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними 
програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти; 
виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань;  дотримання 
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; організацію освітнього процесу 
відповідно до стандартів вищої освіти; виконання навчальних планів і програм, 
забезпечення дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни, 
організацію та здійснення контролю за освітньою діяльністю.
 Академія здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами 
на першому (бакалаврcькому), другому (магістерському) та третьому (освітньо-
науковому) рівнях вищої освіти за денною та заочною формами навчання. 

 Як результат таких позитивних змін, у 2019 році вперше було здійснено набір 
за такими популярними серед сучасної молоді та затребуваними суспільством 
спеціалізаціями як кіберспорт, практичний психолог, менеджер з питань комерційної 
діяльності та управління, що, звісно, призвело до збільшення контингенту. 

 У 2019 році було значно розширено перелік спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Академії. Відтак сьогодні  
ХДАФК має ліцензію на здійснення освітньої діяльності за 5 спеціальностями: 017 
«Фізична культура і спорт», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 014.11 «Середня 
освіта (Фізична культура)», 053 «Психологія», 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність».

Так, контингент здобувачів вищої освіти 
Академії у 2019 році складав 1998 осіб, у 
тому числі: бакалаврів – 1673 та магістрів 
– 325. При цьому для Академії встановлено 
ліцензований обсяг контингенту 1187 осіб, у 
тому числі: за ступенем бакалавра – 1020, за 
ступенем магістра – 167.
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 Динаміка контингенту 
здобувачів вищої освіти ХДАФК 
свідчить про збільшення обсягу 
підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня магістра і ступеня бакалавра 
у 2019 році. Так, якщо у 2018 році 
контингент здобувачів вищої освіти 
складав усього 1978 осіб, то у 2019 
чисельність збільшилась майже до 
2000 осіб.

 З метою оптимізації освітнього процесу в Академії у 2019 році було проведено 
реорганізацію факультетів та кафедр. Отже, сьогодні організаційна структура 
ХДАФК містить 5 факультетів та 18 кафедр. Саме така організація дозволяє 
здійснювати підготовку фахівців відповідно до спеціальностей на найвищому рівні.

Організаційна структура факультетів 
Харківської державної академії фізичної культури

 До організаційно-управлінської структури Академії також входять: підготовче 
відділення для іноземних громадян, аспірантура, спортивний клуб, Міжрегіональний 
навчальний центр масажних технологій та, зокрема, створені у 2019 році Центр 
студентського розвитку спорту, Центр психологічної підтримки та Міжкафедральний 
навчально-методичний центр. На базі Харківської державної академії фізичної 
культури успішно функціонує Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської 
організації «Спортивна студентська спілка України». Всі ці структури виконують 
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Харківська державна 
академія фізичної 

культури 

Факультет  
циклічних видів спорту 

Кафедра 
легкої атлетики 

Кафедра  
зимових видів спорту, 
велоспорту та туризму 

Кафедра 
водних видів спорту 

Кафедра 
гімнастики, 

танцювальних видів 
спорту та хореографії 

Факультет  
спортивних ігор та 

єдиноборств 

Кафедра  
спортивних та рухливих 

ігор 

Кафедра  
єдиноборств 

Кафедра  
футболу та хокею 

Кафедра  
важкої атлетики та 

силових видів спорту 

Факультет  
фізичної терапії та 
здоров’я людини 

Кафедра  
фізичної терапії 

Кафедра  
біологічних дисциплін 

Кафедра  
медичних дисциплін та 

охорони здоров’я  

Факультет  
управління сферою 

професійного спорту та 
фізичного виховання 

Кафедра  
теорії та методики 

фізичного виховання 

Кафедра менеджменту 
фізичної культури 

Кафедра  
олімпійського та 

професійного спорту 

Факультет  
магістратури, заочного 

навчання та підвищення 
кваліфікації 

Кафедра  
української та іноземних 

мов 

Кафедра 
гуманітарних дисциплін 

Кафедра  
педагогіки та психології 

Кафедра  
інформатики  та 

біомеханіки 



№ 

з/п

Шифр та 
найменування галузі 

знань
Код та назва спеціальності Ліцензійний обсяг

1 2 3 4

Підготовка бакалаврів

1.
01 Освіта/

Педагогіка

017 Фізична культура і спорт 760
014.11 Середня освіта (Фізична культура) 60

2. 22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія 100

3. 05 Соціальні та 
поведінкові науки

053 Психологія 100 
(з урахуванням строків 

навчання)

4. 07 Управління та

Адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

100
(з урахуванням строків 

навчання)

Підготовка магістрів
1. 01 Освіта/

Педагогіка

017 Фізична культура і спорт 140

2. 22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія 27

Підготовка докторів філософії
1. 01 Освіта/

Педагогіка

017 Фізична культура і спорт
15

Інші види освітньої діяльності
1. Підготовка іноземних громадян за базавими акредитованими 

напрямами (спеціальностями)                                Всього на рік 80

2. Підвищення кваліфікації за акредитованою спеціальністю 017 
Фізична культура і спорт на першому (бакалаврському) рівні і 
другому (магістерському) рівні                              Всього на рік

300

поставлені перед ними завдання відповідно до вимог чинного законодавства про 
вищу освіту та сприяють підвищенню якості навчального процесу в Академії.
 Структура підготовки фахівців в Академії наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
СТРУКТУРА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

У ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
(з урахуванням строків навчання)

 Формування контингенту студентів за освітніми рівнями та спеціальностями 
наводяться у таблицях 2, 3.
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Таблиця 2

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
за першим «бакалаврським» рівнем вищої освіти за спеціальностями 
017 Фізична культура і спорт, 014 Середня освіти (Фізична культура),  

227 Фізична терапія, ерготерапія, 053 Психологія  
та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

№ п/п Показники 2019 рік

1 2 3

1. Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 1020
2. Прийнято на навчання, всього (осіб) 

348
• денна форма 302
• в т.ч. за держзамовленням: 276
• заочна форма 46
• в т.ч. за держзамовленням 7

3. Подано заяв за формами навчання 
• денна; 1152
• заочна форма 134

4. Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення 

• денна форма 18,2
• заочна форма 10,43

5. Кількість випускників ЗВО І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих на 
скорочений термін навчання: 
• денна форма 67
• заочна форма 14
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Таблиця 3

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

за другим «магістерським» рівнем вищої освіти за спеціальностями  
017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична терапія, ерготерапія 

№ п/п Показники 2019 рік

1 2 3

1. Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 167
• денна форма 157
• заочна форма 10

2. Прийнято на навчання, всього (осіб) 160
• денна форма 146
• в т.ч. за держзамовленням: 90
• заочна форма 10
• в т.ч. за держзамовленням -

3. Подано заяв за формами навчання 
• денна; 214
• заочна форма 21

4. Конкурс абітурієнтів на місця 
держзамовлення 
• денна форма 2,18
• заочна форма -

 Кількість студентів, які навчаються за держзамовленням відповідає його 
обсягам на 2019 рік: у 2019–2020 навчальному році на І курс денної форми навчання 
за державним замовленням прийнято 276 осіб. План державного замовлення 
факультетами Академії виконано повністю.
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 Організація освітнього процесу в Академії у 2019 році з метою його 
модернізації визначалася сучасними тенденціями розвитку вищої освіти в Україні і 
її інтеграцією в європейський освітній простір.
 В 2019 році в Академії запроваджено оновлену навчально-облікову та 
статистичну документацію (відомості обліку успішності студентів, журнали 
академічних груп, залікові книжки).
 У звітний період зусилля Академії спрямовувалися на втілення в освітню 
практику основних інструментаріїв, які б забезпечували:
- оновлення змісту і форм професійної діяльності науково-педагогічних 
працівників;
- інтенсифікацію навчально-пізнавальної діяльності студентів;
- підвищення навчальної мотивації студентів;
- задоволення освітніх потреб усіх суб’єктів освітнього процесу через зміцнення 
кадрового та матеріально-технічного забезпечення;
- дотримання об’єктивності, відкритості та прозорості в проведенні заліково-
екзаменаційних сесій;
- посилення практично зорієнтованого спрямування навчання шляхом 
залучення до процесу викладання функціонерів зі сфери освіти, фізичної культури 
і спорту.
 Як результат запровадження наведеного вище комплексу заходів можна 
навести моніторинг стану успішності і якості знань випускників Академії 

 Викладачами Академії постійно проводиться профорієнтаційна робота серед 
випускників загальноосвітніх шкіл, спортивних шкіл, закладів фахової передвищої 
освіти фізкультурно-спортивного, медичного та педагогічного профілей. В 2019 
році за ініціативою ректора викладачами та студентами Академії було проведено 
флеш-моб «Вболіваємо_за_вступників_ ХДАФК_на_ЗНО», який отримав велику 
кількість позитивних відгуків від абітурієнтів.
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свідчать, що у навчальному 
процесі забезпечується виконання 
вимог МОН України щодо 
якості підготовки фахівців та у 
2019 році показники успішності 
випускників Академії за 
результатами Державної атестації 
збільшились у частині показників 
якості на 7,1% на бакалаврському 
рівні вищої освіти та на 5,9% - на 
магістерському рівні, порівняно з 2018 роком.
 Так, у 2019 році різними видами підвищення кваліфікації були охоплені 69 
науково-педагогічних працівників, а саме:

 

 З метою виконання вимог ліцензійних умов щодо провадження освітньої 
діяльності щодо володіння англійською мовою на рівні В2 за Загальноєвропейськими 
рекомендаціями з мовної освіти членами групи забезпечення під час провадження 
підготовки іноземців та осіб без громадянства, четверо науково-педагогічних 
працівників оволоділи англійською мовою на рівні В2.
 З 2019 року 1 фахівець Академії бере участь у розробці стандартів вищої 
освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт в якості члена Науково-
методичної ради та науково-методичної підкомісії Міністерства освіти і науки 
України (кфіз.вих., доц. Путятіна Г.М.). Троє провідних фахівців Академії (д.пед.н., 
проф. Мулик К.В.; к.псих.н., доц. Гант О.Є., к.фіз.вих., проф. Масляк І.П., здобувач 
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Нідерланди) 
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працівників
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наукового ступеня доктора філософії Гончаренко В.В.) є експертами Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм за 
спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 053 Психологія, 014.11 Середня 
освіта (Фізична культура).

Таблиця 4

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки фахівців 
в Академії

№ 
з/п Показники Забезпеченість 

(%)
1. Освітні програми 100
2. Навчальні плани, затверджені в установленому порядку 100
3. Програми і робочі програми навчальних дисциплін 100
4. Конспекти лекцій 100

5. Методичне забезпечення семінарських та практичних 
занять 100

6. Методичні вказівки і тематика курсових, кваліфікацій-
них робіт 100

7.
Комплексні контрольні роботи для перевірки знань з 
дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та 
фахової підготовки

100

8. Програми всіх видів практик 100
9. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів 100
10. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів 100

11. Забезпеченість дисциплін підручниками, навчальними 
посібниками, що містяться у власній бібліотеці 100

12. Співвідношення кількості місць у власних читальних 
залах до контингенту студентів 8

13. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними 
виданнями 50

14. Доступ викладачів та студентів до мережі Internet +

 На виконання вимог чинного законодавства про вищу освіту щодо державної 
атестації випускників,  протягом 2019 року в Академії працювало дев’ять  
екзаменаційних комісій.
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Таблиця 5

Якісний склад голів ДЕК в Академії у 2019 році

 За звітний період Академією підготовлено 695 фахівців, з яких на денній 
формі здобуття освіти навчалося 535 осіб, за заочною формою – 160. 
Академією в цілому забезпечується виконання вимог МОН України щодо якості 
підготовки фахівців. За результатами навчання та державної атестації 9 випускників 
магістратури рекомендовані до вступу в аспірантуру. 
 Про високу якість підготовки студентів свідчать високі результати, 
продемонстровані студентами на Всеукраїнських студентських олімпіадах. 
 Щорічно кафедрами Академії (олімпійського та професійного спорту, фізичної 
терапії, танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики, теорії та методики 
фізичного виховання) проводяться перші етапи Олімпіад за спеціальностями 
Фізична культура і спорт, Фізична реабілітація, Середня освіта (Фізична культура)
 Студенти Академії взяли участь у II турі Всеукраїнської студентської олімпіади 
з дисципліни «Фітнес та рекреація», яка відбулася з 27 по 29 березня 2019 року 
у м. Львові. У квітні 2019 року на базі Національного університету фізичного 
виховання і спорту України пройшов II етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
зі спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)».
 17-19 квітня 2019 року в Академії відбулась Всеукраїнська студентська 
олімпіада зі спеціальності «Фізична культура і спорт». 
 В Олімпіаді взяли участь 55 представників із 18 закладів вищої освіти. 
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Таблиця 5
Якісний склад голів ДЕК в Академії у 2019 році

Показники/ роки 2019

Кількість ДЕК 9
Голови ДЕК,
з них запрошені

9
8

Професори, доктори наук,

з них запрошені 

8
7

Доценти, кандидати наук,

з них запрошені

1
1
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 Розподіл і працевлаштування випускників Академії освітніх ступенів 
бакалавра та магістра здійснюється згідно з нормативно-правовими документами 
Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та наказами 
ректора ХДАФК.
 У 2019 році із 160 бакалаврів, які навчалися за рахунок державного бюджету, станом 
на 27 грудня 2019 року працевлаштовані - 76, з 96 магістрів – працевлаштовані - 61.

 Програма Олімпіади передбачала проведення трьох конкурсів: тестування з 
дисципліни «Загальна теорія підготовки спортсменів», конкурс усних відповідей з 
дисципліни «Професійний спорт», конкурс доповідей з дисципліни «Олімпійський 
спорт». Також під патронатом Національного олімпійського комітету та Олімпійської 
академії України відбувся інтерактивний конкурс «Знавець історії олімпійського 
руху», присвячений 125-річчю заснування Міжнародного олімпійського комітету. 
Програма конкурсу містила питання з олімпійської тематики. За результатами 
виступів на Всеукраїнських студентських олімпіадах 5 студентів Академії визначено 
переможцями.
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 На виконання п. 14 ч. 3, ч. 4 ст. 34, ст. 69 Закону; пп. 14 п. 4.3., п. 4.4., 
п. 9.5 Статуту; пп. 2, 5, 6, 7, 8 п. 6 Контракту ректор забезпечує здійснення в 
Академії підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників; 
високоефективну наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, в тому 
числі впровадження результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та  
наукове-технічне співробітництво; одержання конкурентоспроможних наукових 
та науково-прикладних результатів; захисту прав інтелектуальної власності на 
результати наукової та науково-технічної діяльності, отриманих за рахунок коштів 
держаного бюджету; застосування нових наукових, науково-технічних знань під 
час підготовки кадрів з вищою освітою.
 Стратегічною метою наукової діяльності Академії фізичної є розвиток 
фундаментальних та прикладних досліджень, розробка і впровадження у сферу 
фізичної культури і спорту теоретичних і практичних рекомендацій, створення 
нових та удосконалення наявних фізкультурно-оздоровчих технологій і методик 
підготовки спортсменів. Досягнення вказаної мети забезпечується завдяки плідній 
праці професорсько-викладацького колективу 18 кафедр Академії, успішному 
функціонуванню аспірантури, спеціалізованої вченої ради, науково-методичної 
ради, ради молодих учених, студентського наукового товариства, редакційно-
видавничого відділу, вченої ради та ін. 
 За підсумками наукової діяльності за 2019 рік продовжується позитивна  
динаміка розвитку наукового потенціалу Академії, зокрема у частині збільшення 
чисельності докторів та кандидатів наук. Так, станом на 31.12.2019  професорсько-
викладацький колектив закладу склав 175 штатних працівників, з яких 18 докторів 
наук та 100 кандидатів наук. 

  Одним з пріоритетних 
напрямів у науковій роботі 
колективу Академії у 2019 році 
стало залучення до плідної 
науково-дослідної роботи та 
інноваційної діяльності студентів. 
Так, у 2019 році загальна кількість 
студентів, які брали участь у 
науково-дослідній роботі, склала 
433 особи, що на 80 студентів 
більше, ніж у 2018 році.

Наука
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 Така позитивна тенденція пояснюється успішним проведенням 28-29 
листопада 2019 року наукової конференції «Сучасні погляди студентської молоді на 
фізичну культуру, спорт та здоров’я людини». У роботі конференції взяли особисту 
участь та виступили з доповідями студенти Академії: 162 здобувачі освітнього рівня 
вищої освіти «бакалавр» та 72 здобувачі освітнього рівня вищої освіти «магістр». До 
роботи наукового заходу долучились також студенти інших закладів вищої освіти 
Харкова, Дніпра, Львова, а також Польщі, Латвії та Словаччини, а також вихованці 
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. 

 За підсумками наукової діяльності за 
2019 рік спостерігається також активізація 
діяльності Академії щодо участі у різно-
манітних наукових заходах міжнародного, 
всеукраїнського та регіонального рівнів. Так, 
у 2019 році на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт від Академії було 
представлено 10 розробок студентів (у 2018 - 
4), 2 з яких були відзначені нагородами.

 Щороку науковцями Академії у прак-
тичну діяльність фізкультурно-спортивних 
організацій впроваджуються наукові роз-
робки, що підтверджується відповідними 
актами впровадження. Так, у 2019 році було 
впроваджено 37 розробок за результатами 
наукових досліджень за межами закладу 
вищої освіти, що на 19 більше, ніж у 2018 
році та на 25, ніж у 2017 році.
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 Така тенденція збільшення кількості впроваджених розробок здебільшого 
пояснюється тим, що у 2019 році значна увага приділялась активізації роботи з 
замовниками, яка здійснювалася згідно з договорами про спільну діяльність. Так, 
у 2019 році у рамках наукової діяльності науковці ХДАФК співпрацювали з 55 
організаціями (інші заклади вищої освіти, федерації з видів спорту, органи управління 
у сфері фізичної культури і спорту, загальноосвітні навчальні заклади, заклади 
охорони здоров’я, дитячо-юнацькі спортивні школи, професійні команди тощо), 
що на 11 організацій більше, ніж у 2018 році. Важливим показником ефективної 
наукової діяльності у 2019 році є видання 3 наукових журналів, засновником яких 
є Академія: науково-теоретичний журнал «Слобожанський науково-спортивний 
вісник», журнали «Спортивні ігри» та «Єдиноборства», які видаються в електронній 
версії. Ці видання згідно з наказом МОН від 15.10.2019 р. за №1301 входять до 
Переліку наукових фахових видань України категорії Б.
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 За підсумками наукової діяльності за 2019 рік спостерігається також 
збільшення публікаційної активності науковців Академії. Так, у 2019 році загальна 
кількість опублікованих монографій, підручників та навчально-методичних 
посібників склала 57, що на 21 працю більше, ніж у 2018 році. Загальна кількість 
статей у 2019 році склала 801, що на 64 більше, ніж у 2018 році. Крім того, Вченою 
радою Академії протягом звітного 2019 року до друку рекомендовано п’ять випусків 
Науково-теоретичного журналу Академії «Слобожанський науково-спортивний 
вісник», чотири випуски електронного наукового журналу  «Єдиноборства», 
чотири випуски електронного наукового журналу «Спортивні ігри». 

 Важливо, що у 2019 році збережено позитивну тенденцію до збільшення 
кількості публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web 
of Science. Загалом науковцями ХДАФК у 2019 році було опубліковано у вказаних 
наукометричних базах 35 статей – 19 статей у Scopus та 16 статей у Web of Science. 
Аналіз публікаційної активності за роками свідчить про тенденцію до збільшення 
кількості публікацій, починаючи з 2015 року.
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 За рейтингом закладів вищої освіти України (n=166) Scopus станом на квітень 
2019 року Академія посідає 103 місце з кількістю публікацій 59 та кількістю 
цитувань 274. Індекс Гірша Академії у 2019 році збільшився порівняно з 2018 роком 
та становить 9.

 За підсумками наукової діяльності за 2019 рік у Академії було організовано 
та проведено 20 наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів), із них 7 
міжнародних та 9 всеукраїнських. За підсумками діяльності Академії за 2019 рік 
можна констатувати, що суттєво розширилась географія міжнародної співпраці 
кафедр та підрозділів Академії. Зокрема, ми пишаємось плідною співпрацею з 
університетами Польщі, Лівану, Фінляндії, Марокко, Китаю. Академія є членом 
Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і спорту. Завдяки цьому у 
2019 році загалом 18 викладачів Академії пройшли наукове стажування на базі уже 
4 європейських закладів вищої освіти

 Важливе місце у науковій 
діяльності Академії посідає підготовка 
науково-педагогічних кадрів. Зокрема, 
у 2019 році в аспірантурі ХДАФК за 
спеціальністю 017 «Фізична культура 
і спорт» при ліцензованому обсязі в 15 
осіб навчалось 27 аспірантів, що на 4 
особи більше, ніж у 2018 році.
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 На особливу увагу заслуговує XІX 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми 
та перспективи», яка у 2019 році проводилась в 
очній формі, а не on-line, як попередні 5 років 
поспіль. Це дозволило взяти участь у конференції 
понад 180 науковців з різних закладів вищої освіти 
Харкова, Києва, Полтави, Львова, Сум, Миколаєва, 
Одеси, Рівного, а також Ірану, Латвії, Вірменії, 
Білорусі та Польщі.

 Підготовка аспірантів з 2016 року 
здійснюється відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України «Порядок 
здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у 
вищих навчальних закладах (наукових 
установах)» від 23 березня 2016 року, № 
261 зі спеціальності 017 Фізична культура 
і спорт. Аспіранти повністю виконують 

освітньо-наукову програму, атестовані. Згідно з цією постановою подовжено термін 
навчання в аспірантурі до чотирьох років, тому випуск аспірантів відбудеться в 
2020 році. З 2003 року в Академії працює спеціалізована вчена рада К. 64.862.01 
із захисту дисертаційних робіт з наукової спеціальності 24.00.01 – олімпійський 
та професійний спорт. За період її роботи, аспіранти і здобувачі захистили понад 
сто тридцять дисертацій. В 2019 році здійснено захист трьох дисертаційних робіт 
на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту. 
Викладачами та аспірантами Академії за 2019 рік було захищено 4 кандидатські 
дисертації.
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Національно-патріотичне виховання

 На виконання п. 16 ч. 3 ст. 34 Закону; пп. 16 п. 4.3., Р. 4  Статуту; пп. 13  
ректором дотримуються умови колективного договору та статуту в частині 
здійснення національно-патріотичного виховання.
 На сьогодні національно-патріотичне виховання є одним із пріоритетних 
напрямів роботи зі студентством та реалізується у процесі навчання і в 
цілеспрямованому впливі на студентів у позанавчальний час. Досягнення 
поставлених цілей реалізується завдяки комплексному підходу та залучення до 
цієї роботи всього професорсько-викладацького складу, адміністрації та органів 
студентського самоврядування закладу освіти. 
 Згідно з планом роботи за 2019 рік в Академії здійснено 52 заходи, з яких 26 
– внутрішньоакадемічних, 20 – загальнодержавних та 6 обласних, що у відсотках 
становить – 50%,  38% та 12% відповідно.

 Слід зазначити, що заходи, 
спрямовані на національно-
патріотичне виховання та формування 
національномовної особистості   
студента, посіли у 2019 році левову 
частку – 42% - з числа усіх заходів, 
які було організовано та проведено 
Академією. Серед основних та 
найцікавіших заходів 2019 р., які 
сприяли формуванню патріотичної 
свідомості та зацікавленості до своєї держави, варто звернути увагу на такі:  до Дня 
Соборності України студенти Академії організували захід «Ми - єдині», до участі 
у якому запросили студентів із усіх профільних закладів спортивної вищої освіти, 
символічно поєднуючи Харків як Схід, Львів – як Захід, Київ – як Північ, та Дніпро 
– як Центр та Південь України.
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 З нагоди святкування 
Дня Вишиванки студенти та 
викладачі Академії долучились 
до всеукраїнського флешмобу, 
організували свій флешмоб на 
офіційних сторінках Академії у 
соціальних мережах, та взяли участь 
у святковій ході у вишиванках. 

 До Дня пам’яті та примирення 
студенти та викладачі відвідали 
меморіального комплекс Слави та 
організували тематичний флешмоб 
із цитуванням у соціальних мережах 
тематичних літературних творів.
 З нагоди Дня перемоги над 
нацизмом у II світовій війні викладчами 
Академії було організовано  відвідування 
національного  меморіального  комплек-
су «Висота маршала І. С. Конєва» із 
залученням студентів до організації 
екскурсійної програми. 
 2019  рік  не став вийнятком 
у традиційній участі студентів та 
викладачів Академії на чолі з ректором 
у святкуванні річниці незалежності 
України та Дня державного Прапора. 
Академія традиційно увійшла до числа 
організаторів святкувань у м. Харків, 
а її творчі колективи традиційно 
представили харків’янам нові спортив-
но-хореографічні постановки.

 До Дня пам’яті жертв Голодомору 
студенти мали змогу ознайомитись із 
історією трагічних подій, які відбулись на 
Слобожинщині під час тематичних заходів.
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 День Українського козацтва у 2019 році у Академії об’єднали із проведенням 
Дня факультету циклічних видів спорту із ознайомленням студентів та викладачів 
із козацькими традиціями, забавами та конкурсами на приготування найсмачніших 
козацьких страв.

 З нагоди святкування Дня 
української мови та писемності викладачі 
й студенти Академії долучилися 
до написання ХІХ Всеукраїнського 
диктанту національної єдності. З метою 
утвердження статусу української мови 
стартував I етап Міжнародного конкурсу 
імені Петра Яцика, який у 2019 році 
було проведено, в тому числі, на базі 
Академії.

 Одним із найяскравіших заходів національно-партіотичного виховання 
традиційно є випуск магістрів. Щороку це свято в Академії проходить в українському 
стилі. Це театралізоване дійство за мотивами класичних українських творів з 
обов’язковим дотриманням дрес-коду всіх учасників заходу. Цього року свято мало 
назву  «Сватання на Гончарівці», де сюжетні лінії головних героїв твору були творчо 
обіграні під історію випускниці магістратури Академії.
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 Впродовж 2019 року систематично проводилися зі студентами виховні бесіди, 
тренінги, семінари, майстер-класи.  Студенти Академії брали участь у міських, 
регіональних та Всеукраїнських різноманітних конкурсах, фестивалях та заходах 
з метою формування студента як свідомого громадянина – патріота Української 
держави, провідника національної ідеї, активної громадянської позиції, високих 
моральних якостей та духовних запитів.
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Спортивна та спортивно-масова робота

 На виконання п. 17 ч. 3 ст. 34 Закону; пп. 17 п. 4.3. Статуту; пп. 28 п. 6 Контракту 
ректор забезпечує в Академії розвиток і модернізацію змісту, форм фізичного 
виховання студентів, студентського спорту та відповідної матеріально-технічної 
бази. 

 З 18 по 28 липня 2019 року в м. Мадрид 
(Іспанія) відбувся Чемпіонат Європи з 
жіночого футболу серед студентів. Команда 
України з футболу серед жінок, яка складалася 
зі студенток та випускниць Академії стала 
бронзовим призером Чемпіонату Європи 
з футболу. Це вперше в історії жіночого 
футболу України.

 Згідно з календарем комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України та Всеукраїнської Громадської організації «Спортивна 
студентська спілка України» у 2019 році відбулися змагання ХІV літньої Універсіади 
України серед закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації. Академія взяла участь 
у 19 видах програми та посіла ІІІ місце серед закладів вищої освіти І категорії та  в 
загальнокомандному заліку серед 105 закладів вищої освіти України.
  За підсумками участі в змаганнях Всеукраїнської Універсіади 19 студентів 
та випускників Академії взяли участь у 30-й Всесвітній літній Універсіаді, яка 
відбулася з 3 по 14 липня 2019 року в італійському місті Неаполь. Команда України 
з баскетболу, яка складалася виключно зі студентів та випускників Академії, 
поступилися американцям, та стала другою в світі після найкращої баскетбольній 
держави.
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 Академія як профільний спортивний 
заклад вищої освіти відіграє провідну роль 
у визначенні стратегії удосконалення та 
вирішенні ключових науково-методичних 
проблем спортивної науки та практики на 
Слобожанщині. У 2019 році продовжилась 
тенденція, відповідно до якої в Академії 
культивується понад 60 видів спорту.



 3 студенти Академії взяли участь у І Чемпіонаті Європи з одноборств серед 
студентів в м. Загреб, Хорватія з 31.07 по 03.08.2019 та здобули 2 золоті та 1 бронзову 
медалі.

 На сьогодні студенти Академії продовжують здобувати нагороди на всіх 
найпрестижніших змаганнях. 
 У 2019 року студентами Академії завойовано на чемпіонатах, Кубках, 
Першостях світу та літній Всесвітній Універсіаді – 53 золотих, 21 срібну та 22 
бронзових медалей, на чемпіонатах, Кубках та Першостях Європи –  13 золотих,  6 
срібних та 16 бронзових медалей, на міжнародних турнірах –  13 золотих,  5 срібних 
та 18 бронзових медалей, на чемпіонатах, Кубках та Першостях України – 113 
золотих, 67 срібних та 57 бронзових медалей.

 

 За цей рік 6 студентам Академії присвоїли Почесне звання Майстер спорту 
України міжнародного класу та 8 студентам – Майстер Спорту України.
 Академія традиційно посіла І місце в обласних щорічних змаганнях «Спорт 
протягом життя» серед студентів закладів вищої освіти 3-4 р.а. Харківської 
області.  У фінальних змаганнях взяли участь 375 команд, 3676 студентів з 27 
закладів вищої освіти Харківської області. 
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 3 студенти Академії взяли участь у І Чемпіонаті Європи з одноборств серед 
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 Участь у цих змаганнях сприяє розвитку студентського спорту в Харківській 

53

13

13

113

21

6

5

67

22

16

18

57

Чемпіонати, Кубки, Першості світу та літня 
Всесвітня Універсіада (75 учасників)

Чемпіонати, Кубки та Першості Європи (31 
учасник)

Міжнародні турніри (33 учасники)

Чемпіонати, Кубки та Першості України  
(187 учасників)

Загальна кількість здобутих 
нагород за 2019 рік

Золоті Срібні Бронзові



 Участь у цих змаганнях сприяє 
розвитку студентського спорту в Харківській 
області, збільшенню рухової активності 
студентської молоді, залученню студентів до 
систематичних занять спортом. 
 Цього року в Харківській обласній 
державній адміністрації відбулося наго-
родження переможців та призерів загаль-
нокомандного заліку закладів вищої освіти. 

 Загальна кількість медалей, здобутих студентами Академії у 2019 році:

 Викладачі Академії, беручи участь у змаганнях різного рівня та здобуваючи 
призові місця, власним прикладом доводять, що спорт – це стиль життя. У 2019 
році Ананченко Костянтин, доцент кафедри одноборств, став переможцем та 
бронзовим призером чемпіонату Європи з дзюдо серед ветеранів і став дворазовим  
переможцем міжнародних турнірів з дзюдо серед ветеранів. Бойченко Наталія, 
доцент кафедри одноборств, стала чемпіонкою України з дзюдо серед ветеранів, 
Ширяєва Ірина, викладач кафедри спортивних та рухливих ігор, стала чемпіонкою 
Української стритбольної ліги в категорії «жінки» у складі команди.
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Етапи світових серій з синхроного 
плавання (4 учасники)

Чемпіонати світу з синхронyого 
плавання(4 учасники)

Командні етапи КС, ЧС, КС
(кількість учасників та здобуті нагороди)

Золоті Срібні Бронзові
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Етап ЧС з сумо (2 учасники)

Паралімпійський КС з лижних гонок та біатлону 
(1 учасник)

ЧС з кікбоксингу серед професіоналів (1 учасник)

ЧС з кікбоксингу ВАКО (1 учасник)

ЧС з тайського боксу (1 учасник)

ЧС з літнього біатлону (1 учасник)

Індивідуальні етапи ЧС, КС, ЧС
(кількість учасників та здобуті нагороди)

Золоті Срібні Бронзові
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КЄ з дзюдо (1 учасник)
КЄ з метання диску (1 учасник)

Етап КЄ з шорт-треку (1 учасник)
Етап КЄ з сумо (2 учасники)

ЧЄ з вільної боротьби (1 учасник)
ЧЄ з греплінгу (1 учасник

ЧЄ з самбо серед юніорів (2 учасники)
ЧЄ з сумо (1 учасник)

ЧЄ з бойового самбо (1 учасник)
ЧЄ з дзюдо серед ветеранів (1 учасник)

ЧЄ з чирлідингу (1 учасник)
ЧЄ з кікбоксингу ВАКО (1 учасник)

ЧЄ з боксу (1 учасник)

Індивідуальні етапи КЄ, КЄ, ЧЄ
(кількість учасників та здобуті нагороди)

Золоті Срібні Бронзові
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біатлон (1 учасник)
фігурне катання (2 учасники)

дзюдо (2 учасники)
бокс (3 учасники)
сумо (1 учасник)

велоспорт МТБ (1 учасник)
важка атлетика (1учасник)
метання диску (1 учасник)

тхеквондо (1 учасник)
вільна боротьба (1 учасник)
спортивні танці (1 учасник)

кікбоксинг ВАКО (1учасник)
естетична гімнастика (7 учасників)

Міжнародні турніри
(кількість учасників та здобуті нагороди)

Золоті Срібні Бронзові



        Студенти та викладачі Академії беруть 
активну участь як організатори, учасники 
та волонтери під час наймасштабніших 
спортивно-масових заходів як місцевого, 
так і загальнодержавного рінвя та 
забезпечують суддівство спортивних 
змагань. 
    Так, студенти та викладачі Академії 
на чолі з ректором щорічно беруть участь 

у відзначенні Дня фізичної культури 
і спорту в Україні, який святкується 
кожної другої суботи вересня. Цього 
року традиційно представники Академії 
на тематичному заході «Спортивний 
ярмарок «Харків – спортивна столиця» 
брали участь у показових виступах 
спортсменів, давали майстер-класи з 
видів спорту.

 Вже традиційним в Україні стало 
святкування Міжнародного дня студентського спорту 20 вересня. В 2018 році це 
свято проводилось за ініціативою та на базі Академії під патронатом Міністерства 
освіти і науки України за особистої участі понад п’яти тисяч студентів Харківщини 
із залученням до флешмобу з підтягування на перекладині понад п’ятдесяти тисяч 
студентів з усіх регіонів України. В 2019 році студенти та викладачі Академії також 
брали участь у святкуванні – Всеукраїнському флешмобі «Jump Squats». Делегація 
Академії на чолі з ректором відвідали Полтавський національний технічний 
університет ім. Ю. Кондратюка, який став центром цьогорічного святкування, де 
представила свій показовий виступ, в поставновці якого взяли учать 46 студентів.
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 Підтвердженням плідної спортивної 
та спортивно-масової роботи, яка про-
водиться в Академії, стало отримання 
відзнак і нагород студентами закладу від 
громадських спортивних організацій і 
об’єднань до найвищого державного рівня.
 Так, за участь в організації 
спортивно-масових та наукових заходів, 
активну громадську позицію з формування 

 Подяками Міністерства освіти і науки України у 2019 році відзначені члени 
жіночої збірної команди України з футболу, володарки Кубку України 2019 року, 
бронзові призерки Чемпіонату Європи серед студентів 2019 року В. Андрухів, 
Л. Мохнач, Я. Калініна, Г. Вороніна, І. Подольська, Т. Китаєва, Я. Малахова, а також 
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здорового способу життя подяками ВГО «Спортивна студентська спілка України» 
нагороджені О. Синиця, Д. Грачова, Д. Вербицький, І. Васецька, Д. Бублікова, 
В. Штацька, Є. Литовка, К. Терещенко, М. Ісаєнко, Д. Жиляєва.
 Студентська жіноча команда з футболу отримала нагороди на церемонії 
відзначення кращих студентських команд за результатами сезону «Ukraine students 
football awards – 2019».



переможець Чемпіонату Європи з одноборств серед студентів  2019 р. В. Макуха 
та бронзовий призер Чемпіонату Європи з одноборств серед студентів 2019 р. 
Г. Явагян.

 Традиційно в Академії проводяться зустрічі з видатними спортсменами 
сучасності та минулих років, ветеранами спорту, провідними тренерами та фахівцями 
у спортивній галузі. Викладачі та співробітники активно співпрацюють із засобами 
масової інформації та пропагують здоровий спосіб життя, заняття спортом.
 З метою виконання покладених завдань, Академія співпрацює з федераціями з 
видів спорту, Департаментом освіти і науки ХОДА, Департаментом у справах молоді 
та спорту ХОДА, Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської 
міської ради, а також іншими спортивними організаціями.

 Також у 2019 р. Президент 
України Володимир Зеленський 
призначив стипендії видатним 
студентам Академії – спортсменам 
з паралімпійських і дефлімпійських 
видів спорту. Відповідний Указ 
опубліковано на офіційному 
сайті Президента. Стипендіатами 
найвищого державного рівня стали 
Лейла Аджаметова – чемпіонка 
Європи 2018 року з легкої атлетики, 
Максим Крипак – чемпіон Європи 
2018 року з плавання, Назар Стефурак – бронзовий призер Чемпіонату світу 2019 
року з біатлону. 

 Академія створює належні умови для розвитку масового спорту, популяризації 
рухової активності та підготовки спортсменів національного, європейського і 
світового масштабу, спортивні досягнення яких - візитівка України на світовій арені, 
а особисті досягнення – зразок для наслідування студентською молоддю, яскравий 
приклад служіння Батьківщині, народу України. 
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Студентське самоврядування

 На виконання п. 16 ч. 3 ст. 34 Закону; пп. 16 п. 4.3., Р. 
4  Статуту; пп. 13  ректором забезпечується дотримання 
в Академії умов колективного договору та статуту 
в частині створення умов для розвитку і успішного 
функціонування студентського самоврядування.
 Важливим чинником для розвитку плідної 
діяльності Харківської державної академії фізичної 
культури є студентське самоврядування. Студентське 
самоврядування Харківської державної академії 
фізичної культури здійснюється уповноваженим 
органом – студентським парламентом.

 Відповідно до Стратегії розвитку 
Харківської державної академії фізичної 
культури (2015-2020 рр.) функціонування 
ЗВО першочергово має базуватися 
на інтересах молоді. Отже діяльність 
студентського самоврядування націлена 
на максимальне розкриття потенціалу 
кожного студента. У своїй діяльності 
студентський парламент керується 
Статутом ХДАФК, Положенням про 
студентський парламент та чинним 

законодавством України, здійснює діяльність згідно з планом роботи студентського 
парламенту. Структура студентського парламенту складається з президії, яку очолює 
президент, що має двох заступників – віце-президентів. Також до президії входять 
голови 10 комітетів Студентського парламенту та голови 5 факультетів.
 Серед комітетів: навчально-
виховний, науковий, волонтерської 
діяльності, соціально-побутовий, 
інформаційний, культурно-масовий, 
спортивно-оздоровчий та ін.
 У нашому ЗВО немає важливих 
і неважливих напрямків роботи, 
кожна ніша довірена окремій групі 
студентів. Студентство академії 
повною мірою реалізовує своє право 
брати участь в організації наукових, 
спортивних та культурно-масових 
заходів та в управлінні громадським 
життям Академії.
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 Президія Студентського парламенту бере участь в організації та проведенні 
низки проектів та заходів: навчальних, виховних, розважальних тощо, які 
проводяться в Академії. Є доцільним акцентувати увагу на тих з них, які мають 

надзвичайно важливе соціальне 
значення.
 За ініціативи комітету 
волонтерської діяльності вже 
традиційним стало проведення 
щорічної акції  «Героєм бути 
легко» по збору  донорської 
крові для воїнів АТО, до якої 
долучаються не тільки студенти, 
а й викладачі та співробітники 
Академії. В 2019 році кількість 
учасників була найвищою – 43 

особи. Варто зазначити, що правом на відпочинок 
після процедури не скористався жоден її учасник.
 У відповідь на організовану у бібліотеці 
Академії книжкову виставку «Класики педагогіки 
та психології в протидії булінгу», навчально-
виховним комітетом Студентського парламенту 
було проведено тематичний диспут: «Булінг. 
Віддзеркалення»,  до участі у якому були 
запрошені профільні фахівці.
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 В рамках щорічної акції «16 днів 
протидії гендерному насильству» завдяки 
активній співпраці кафедри педагогіки 
та психології  з Харківським центром 
гендерної культури за ініціативою 
Студентського парламенту  студенти 
Академії відвідали Музей жіночої та 
гендерної історії.

 Студентський парламент 
постійно організовує кіно-
вечори в гуртожитках Академії, 
де після перегляду тематичних 
кінострічок разом із ректором 
та викладачами дискутують з 
приводу актуальних проблем 
сьогодення. Зокрема, тематика 
останньої зустрічі - «Насилля.
Торгівля людьми. Алгоритм дій».
 Члени Студентського парламенту – активні учасники та співорганізатори 
практично всіх заходів: від підготовки творчих номерів з нагоди свят, до організації 
наукових заходів.

 Одним із найяскравіших заходів, які 
організовує Студентський парламент, є 
День студента, який традиційно проходить 
як конкурс талантів серед студентів. 
Адміністрація Академії та викладачі – 
гості свята і для кожного святкова програма 
– сюрприз. Цьогоріч у святі взяли участь 
23 колективи та виконавці, які змагались у 
п’яти номінаціях: вокал, творчий колектив, 
хореографія, оригінальний жанр, творчий 
дебют.
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 За ініціативи Студентського 
парламенту в 2019 році вперше було 
організовано свято «Valentine’s Day», де 
студентські пари змагались із сімейними 
парами викладачів. Мета заходу – 
популяризація сімейних цінностей та 
взаємоповаги у сім’ї. Переможцями 
конкурсу стала сімейна пара викладачів 
Академії, проте вони віддали приз 
переможця – сертифікат на романтичну 
фото-сесію студентській парі.

 Особливий захват викликала 
організація в Академії свята Хелловіну, 
який цьогоріч було організовано вперше. 
Тематичні прикраси приміщень Академії, 
лотерея, переможці якої отримували в 
подарунок аква-грим за тематикою свята – 
все це сприяло єднанню студентства навколо 
бажання організації свята та залучення до 
нього викладачів.

 З метою привиття любові до обраної спеціальності, виховання свідомої 
потреби до вдосконалення в спорті, проводяться заходи: «День фізичної культури 
та спорту», який, до речі, у 2019 році був приурочений до олімпійського тижня та 
125-річчя Міжнародного олімпійського комітету; «Олімпійський урок»; «Посвята у 
студенти», спортивні змагання «Спорт протягом життя», автокросс, та кантрі-крос, 
марафон «Визволення» тощо.
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Стан соціально-побутової сфери
 На виконання ст. 4, п.15 ч. 3, ч. 5 ст. 34 Закону; пп. 15 п. 4.3., п. 4.5 Статуту, пп. 10, 
19, 27 п. 6 Контракту ректором забезпечується створення в Академії належних умов 
праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників; дотримання 
прав та законних інтересів осіб з  особливими потребами; здійснення щорічного 
звітування перед вищим колегіальним органом громадського  самоврядування про 
результати своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору.
 В Академії успішно функціонує профспілкова організація, яка станом на 
31.12.2019 р. об’єднує 1226 осіб: 328 викладачів та співробітників, 898 студентів, 
які навчаються за рахунок коштів державного бюджету. До складу Профспілкового 
комітету Академії входять 4 викладачі, 4 співробітники та 4 студенти.
 Протягом 2019 року Профспілковим комітетом на підставах і в порядку, 
визначених чинним законодавством та Статутом Академії, систематично виділялись 
кошти на оздоровлення працівників, а також надавалась матеріальна допомога 
членам профспілки (при одруженні, при народженні дитини, на оздоровлення дітей, 

 Профспілковий    комітет традиційно 
виступає співорганізатором усіх заходів Академії, 
організовує придбання подарунків та квитків 
на новорічні заходи для дітей викладачів та 
співробітників, квитків до театру, кіно, концертів,  
спортивних змагань міжнародного рівня.

переможці якої отримували в 
подарунок макіяж або зачіску, а 
всі бажаючі могли взяти участь у 

студентам, при травмах, хворобах, 
операціях, на поховання родичів, 
ветеранам академії на вирішення 
побутових умов), особливу увагу в 2019 
році традиційно приділено ювілярам та 
ветеранам праці.

 З нагоди Міжнародного жіночого дня разом із 
Студентським парламентом Профспілковим комітетом 
серед жінок-викладачів, співробітників та студентів 
Академії — було організовано святкову лотерею, 

фото-сесії для на тематичній фото-зоні.
 Особлива увага приділяється підтримці студентських 
ініціатив, зокрема, в контексті проведення наукових та 
просвітницьких заходів. Так, в 2019 році було взято участь в 
організації Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціально-
сті «Фізична культура і спорт» і фінансуванні виготовлення 
канцтоварів, розроблених Студентським парламентом. 
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 2019 рік став ювілейним – 30 років з 
дня заснування факультету спортивних ігор та 
одноборств Академії. З нагоди свята Профспілковим  
комітетом було відзначено преміями та пам’ятними 
подарунками кращих викладачів факультету.
 Комісією профспілкового комітету зі 
спортивної роботи проводяться регулярні заходи 
з пропаганди здорового способу життя та участь 

команд Академії у міських та обласних культурно-масових заходах.
 Академія представлена у профспілковому комітеті 
Харківської обласної профспілкової організації профспілки 
працівників культури, постійно бере участь у роботі, нарадах та 
конференціях Об’єднання профспілок організацій Харківської 
області. 
 Підтвердженням плідної роботи Профспілкового комітету 
Академії є нагородження Почесною грамотою Об’єднання профспілок Харківської 
області за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у роботу із вирішення питань захисту соціально-економічних прав і інтересів 
працівників, ведення активного соціального діалогу.
 19.12.2019 р. Профспілковим комітетом 
було організовано традиційну зустріч ректора 
зі студентами-сиротами та студентами з 
особливими освітніми потребами.
 З нагоди святкування випуску магістрів 
2019 року та прийдешніх новорічних 
свят Профспілковий комітет взяв участь в 
організації придбання оргтехніки для кафедр та структурних підрозділів Академії.
 На виконання колективного договору протягом року чотири рази Профспілковим 
комітетом було організовано та проведено загальні збори (конференцію) трудового 
колективу із звітуванням ректора про розвиток Академії, дотримання умов 
колективного договору та відзначення працівників. Так, на конференції 24.12.2019 
р. було заслухано, обговорено та схвалено звіт ректора Академії за 2019 рік.
 В листопаді 2019 року зроблено експертно-технічне обстеження будівель 
Академії за участю Експертно-технічного та навчального центру – 2000. На підставі 
цієї експертизи буде складено акт за результатами проведення 
процедури оцінки відповідності будівель вимогам «Технічного 
регламенту» в частині доступності для мало мобільних груп 
населення, у тому числі осіб з інвалідністю з порушенням 
зору, слуху та опорно-рухового апарату. Отримання цього 
акту дозволить Академії в 2020 році встановити сертифіковані 
приладдя для осіб з особливими потребами.
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Міжнародні зв’язки

 На виконання п. 14 ч. 3, ч. 4 ст. 34, ст. 69 Закону; пп. 14 п. 4.3., п. 4.4., п. 
9.5 Статуту; пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 п. 6 Контракту ректор забезпечує здійснення в 
Академії підготовки фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на 
відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти; виконання 
державного замовлення та інших договірних зобов’язань;  дотримання ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності; організації освітнього процесу відповідно 
до стандартів вищої освіти; здійснення підготовки та перепідготовки, підвищення 
кваліфікації працівників; високоефективної наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності, в тому числі впровадження результатів його наукових 
досліджень, міжнародного наукового та  науково-технічного співробітництва; 
забезпечення одержання конкурентоспроможних наукових та науково-прикладних 
результатів; застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 
підготовки кадрів з вищою освітою.
 Провідну роль в організації міжнародного співробітництва Академії відіграє 
Відділ міжнародних зв’язків. Головною метою роботи відділу є допомога іноземним 
студентам у швидкій адаптації до умов навчання та проживання в Україні, пошук 

 Невід’ємною частиною діяльності відділу є не тільки 
набір іноземних громадян, а й допомога в їх адаптації, а саме: 
постійно підтримується зв’язок з консульствами для більш 
ефективного вирішення проблем, пов’язаних з перебуванням 
іноземних студентів на території України; створюються 
сприятливі умови проживання в гуртожитках Академії.
 Іноземні студенти беруть активну участь у всіх заходах, 
що проводяться в Академії та за її межами. Так, цьогоріч 

нових стимулів якісного навчання іноземних студентів, реалізацію академічних 
прав, впровадження нових вимог та рекомендацій законодавства. 

  Задля залучення іноземних студентів на навчання 
до Харківської державної академії фізичної культури 
протягом року проводиться робота щодо пошуку 
іноземних партнерів та укладання угод про навчання 
іноземних студентів на базі Академії, укладаються 
договори з  юридичними особами, що мають право 
на набір іноземних громадян на навчання в Україні, 

проводяться зустрічі з представниками посольств України та Міністерств освіти 
іноземних держав для більш ефективного залучення іноземних громадян на 
навчання та підвищення авторитету Академії.
 Так, наприкінці 2019 року у стінах Академії відбулася робоча зустріч з 
Уханьською об’єднаною консалтинговою компанією у сфері культури, в ході 
якої обговорено про співпрацю щодо набору громадян із Китаю для навчання в 
Академії з 2020 року на Підготовчому відділенні з подальшим вступом на основні 
спеціальності.
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 На базі відділу міжнародних зв’язків  працює Підготовче відділення, на якому 
особливу увагу приділяють не лише навчанню, а й адаптації іноземців до системи 
освіти в Україні, знайомству з українською історією та культурою. Традиційними є 
організація екскурсійних поїздок, відвідування музеїв, виставок тощо.  
 Ще одним важливим напрямком діяльності 
в сфері міжнародного співробітництва є 
співпраця з науковими установами та закладами 
вищої освіти інших держав. Професорсько-
викладацький склад Академії постійно 
працює над підвищенням рівня педагогічної 
майстерності, наукового рівня і кваліфікації. 
Відбувається це також завдяки регулярному проходженню науково-педагогічного 
стажування за кордоном. Так, в 2019 році низка викладачів пройшла стажування на 
базі Інституту спорту та фізичної культури Вищої школи господарства у м. Бидгощ 
(Польща). Співпраця між Академією та Університетом триває вже декілька років і 
в її рамках професорсько-викладацький склад здійснює обмін досвідом.

 На виконання укладеного 23.02.2018 р. 
договору з Університетом економіки в Бидгощі 
(Республіка Польща), в 2019 році фактично 
розпочався обмін вченими, викладачами та 
студентами в рамках навчальної діяльності, 
проведенні наукових конференцій та симпозіумів.
 Крім того, в 2019 році укладено договори про 
співпрацю із закладами вищої освіти Китайської 
Народної Республіки та Молдови. Основним 
напрямком співпраці є співробітництво щодо організації та проведення спільних 
наукових конференцій, семінарів, обміну науково-методичною літературою, 
стажування викладачів.

 У 2019 році пролонговано договір 
з Вітебським державним медичним 
університетом щодо співробітництва в обміні 
вченими, викладачами та студентами в рамках 
навчальної діяльності, проведенні наукових 
конференцій та симпозіумів та, зокрема 
розробки спільних наукових досліджень на 
базі утвореного в 2019 році Міжнафедрального 
навчально-медодичного центру Академії.

студентка магістратури Цай Веньсі перемогла у номінації «Приз  глядацьких 
симпатій» на святкуванні Міжнародного дня студента. Майстерні рухи, передані 
в номері китайського народного танцю, нікого не змогли залишити байдужими. 
Студент 4 курсу Аль-Гбурі Мохамед Махмуд Хусейн неодноразово посідав перші 
місця у різних спортивних змаганнях. Так, Мохамед здобув золото у Відкритому 
кубку України з контактного карате, який проходив у Миколаєві. 
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Фінансово-господарська діяльність

 На виконання п.5, п. 6 ч. 3 ст.34, п. 18 ч. 3 ст. 43, ст. 70, ст. 71 Закону,  пп. 6, 18 
п. 4.3, п. 4.5, Р. 11, Р. 12 Статуту; пп. 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 Контракту ректор 
забезпечує стабільне фінансове-економічне становище та ефективне використання 
майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), дотримання 
вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного 
майна; подання засновникові щоквартальної звітності про використання майна, 
закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), зокрема майна, наданого 
у користування іншим особам; вимог законодавства, виконання в установлені 
строки вимог органів, що забезпечують здійснення фінансового контролю в Україні, 
та їх територіальних підрозділів; виконання вимог органів державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог засновника; вжиття 
заходів до вдосконалення управління закладом вищої освіти, зміцнення фінансово-
господарської, трудової дисципліни; своєчасність проведення розрахунків з 
юридичними та фізичними особами; цільове та ефективне використання коштів 
державного бюджету; своєчасне та у повному обсязі виконання зобов’язань 
перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду України, державними 
соціальними фондами; виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої 
освіти, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті 
послугу з електропостачання та комунальні послуги; подання на затвердження 
засновникові річного кошторису доходів та видатків.
 Академія має стабільне фінансово-економічне становище та ефективно 
використовує майно, закріплене за закладом згідно з наказом Міністерства освіти і 
науки України від 18 жовтня 2017 року № 1386.
 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2009 № 23 
«Щодо запровадження автоматизованої системи «Юридичні особи» в навчальних 
закладах і установах МОН» звіти до АС «Юридичні особи» надаються до 
Міністерства освіти і науки України в електронному вигляді щоквартально згідно з 
графіком звітності.   
 Академією своєчасно та в установлені строки відповідно до вимог чинного 
законодавства подаються до органів Податкової  служби  України, Державного 
казначейства, Управління статистики та інших територіальних підрозділів звіти та 
інформаційні дані.
 Академія,  отримуючи бюджетні асигнування від МОН, ефективно 
використовує їх на ведення господарської діяльності та своєчасно звітує перед 
головним розпорядником бюджетних коштів щодо обсягів  використання  коштів 
протягом року та своєчасно надає інформаційні дані на листи МОН.
 В Академії ефективно організовано роботу фінансово-економічного відділу 
та адміністративно-господарчої частини щодо своєчасності надання документів 
та проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами. Проведено 
річну інвентаризацію з дебіторами та кредиторами, у зв’язку з чим було надіслано 
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контрагентам акти звірки взаєморозрахунків. Станом на 26.12.2019  80% актів 
повернуто з підтвердженням даних.
 Фінансово-економічний відділ  ефективно використовує кошти державного 
бюджету відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів, 
контроль за дотриманням якого покладено на Державну казначейську службу 
України. Зауважень щодо неефективного використання бюджетних коштів від 
ДКСУ не було.
 Асигнування загального фонду бюджету лише частково 
задовольняють потреби Академії за окремими видатками, а саме:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- стипендія студентам і аспірантам;
- комунальні платежі;
- видатки на харчування та одяг дітям-сиротам.
 У 2019 році виплачено стипендії – 7835,21 тис. грн, індексація становила – 
176,25 тис. грн.
 Також виплачено: 
- стипендія аспірантам – 683,95 тис. грн.;   
- соціальна стипендія –  687,33 тис. грн. ;
- соціальна стипендія дітям-сиротам – 486,22 тис. грн. ;
- харчування – 425,15 тис. грн.;
- м’який інвентар – 5,24 тис. грн.;
- література – 92,04 тис. грн.
 У звітному 2019 році заробітна плата  виплачувалася працівникам регулярно 
в робочі дні в строки, встановлені колективним договором, не рідше двох разів на 
місяць, не більше як через 16 календарних днів. Від органів, що здійснюють контроль 
за додержанням законодавства про оплату праці, а також громадських організацій 
та об’єднань,  які представляють інтереси найманих працівників,  жодних звернень 
та зауважень не надходило.
 За 2019 рік Академією, на підставах та в порядку, визначених чинним 
законодавством,  утримано із заробітної плати та перераховано у державний бюджет 
такі податки:
- прибутковий податок у сумі 9061198 грн;
- військовий збір у сумі 755316 грн;
- єдиний соціальний внесок у сумі 10984575 грн.
 Станом на 31.12.2019 р. заборгованість Академії по розрахунках з бюджетом 
відсутня.
 Кошти загального фонду спрямовуються переважно на виплату заробітної плати 
та нарахування, що становлять 91,4 % від загального обсягу державного бюджетного 
фінансування у 2019 році,  стипендію - 1,2 %, комунальні витрати - 5%, харчування 
дітей-сиріт - 0,8 %,  матеріали та послуги - 0,7%,  капітальні видатки - 0,9% (рис. 1).

41

41 41



Видатки загального фонду за 2019 рік.

 Кошторис  доходів  і  видатків  Академії за 2019 рік  за загальним  фондом  
становить 56 432,7 тис. грн., а за спеціальним фондом - 22 232,8 тис. грн. (рис. 2). 
Станом на 31.12.2019 заборгованість із заробітної плати та за спожиті послуги з 
енергопостачання та комунальні послуги відсутня.
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Доходи загального та спеціального фондів за 2019 рік.

 Для виконання програми соціально-економічного розвитку Академії ректором 
розроблено та впроваджується комплекс заходів для високоефективної фінансово-
економічної діяльності і розвитку господарської, науково-виробничої та комерційної 
діяльності. У результаті впровадження зазначеного комплексу заходів надходження 
до спеціального фонду бюджету з кожним роком зростають: з 12.3 млн. грн. у 2016 
році до 17 млн. грн. у 2019 році.
 Так, зокрема, надходження до спеціального фонду бюджету 2019 році в 
Академії становили:
- 13 557,1 тис. грн. – за рахунок платного навчання;
- 3 382,3 тис. грн. – за проживання в гуртожитку;
- 47.9 тис. грн. – за оренду;
- 12.7 тис. грн. – за реалізацію майна.



Доходи спеціального фонду за 2019 рік.
 

 Крім того, за рахунок «Інших джерел власних надходжень», що складаються 
із дарунків, благодійної допомоги стипендії ВРУ тощо, Академія отримала 178,4 
тис. грн. (Рис. 3). 
 Кошти, що надійшли до спеціального фонду бюджету Академії у 2019 році, 
були використані таким чином:
- на заробітну плату з нарахуванням – 9 456,9 тис. грн.;
- на оплату комунальних послуг – 3 541,6 тис. грн. ;
- на оплату послуг за договорами – 1 053,1 тис. грн. ;
- на навчальні та господарські витрати – 839,1 тис. грн. ;
- на відрядження – 70,8 тис. грн. (рис. 4) 

 Видатки спеціального фонду за 2019 рік.
 
 Річний кошторис доходів і видатків за 2019 рік на підставах та в порядку, 
визначених чинним законодавством, надається в Міністерство освіти і науки 
України на затвердження.                                                
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Виконання інших обов’язків, визначених
Законом, Статутом та Контрактом

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 
Закону України «Про захист персональних даних»; Закону України «Про запобігання 
корупції»; п.4 ч.2 ст. 42, п. 8 ч. 3 ст. 34 Закону; пп. 8 п. 4.3 Статуту; пп. 14, 24 Контракту 
ректор здійснює захист інформації відповідно до законодавства; вживає в межах 
свої повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень.

В Академії забезпечується реалізація принципів інформаційних відносин, 
дотримання прав кожного громадянина на інформацію, забезпечує обробку 
персональних даних з метою та в обсязі, необхідних для реалізації освітнього 
процесу та трудової діяльності.

Трудова дисципліна в Академії визначена чинним законодавством України 
та  «Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківської 
державної академії фізичної культури», де закріплені всі необхідні організаційні та 
економічні умови для високопродуктивної роботи працівників Академії. Окремими 
наказами ректора визначається міра дотримання вимог протипожежної та 
техногенної безпеки, виробничої санітарії в Академії. Ці норми також закріплені в 
посадових інструкціях співробітників Академії. Інженер з охорони праці обов’язково 
проводить інструктаж працівника Академії з техніки безпеки, виробничої санітарії, 
гігієни праці. Ознайомлення проводиться в письмовій формі під особистий  розпис 
працівника.

У Академії забезпечується дотримання норм у сфері охорони: працівники 
приймаються на роботу трудовим договором (відповідно заявленій посаді до 
штатного розпису) та за конкурсом (для окремих категорій осіб); для науково-
педагогічних та навчально-допоміжного персоналу встановлений п’ятиденний 
робочий тиждень з двома вихідними; тривалість робочого часу для науково-
педагогічних працівників становить – 36 годин, для навчально-допоміжного – 40 
годин; щорічна оплачувальна відпустка тривалістю не менше 24 календарних 
днів, а для викладачів – 56 календарних днів; постійно діючий комітет профспілки 
Академії та інше. 

Антикорупційні заходи, що регламентують питання запобігання і протидії 
корупції, закріплені в Антикорупційній програмі Академії. Також введений в дію 
план заходів по попередженню та профілактики корупційних правопорушень в 
Академії. 
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№ з/п Зміст заходу Термін виконання
1. Розроблена антикорупційна програма Харківської державної 

академії фізичної культури 
 до затвердження

2. Систематично проводити роз’яснювальну роботу серед 
викладачів професорсько-викладацького складу, студентів та 
допоміжного персоналу з питань недопущення порушень вимог 
діючого антикорупційного законодавства 

постійно 

3. У випадках звернень громадян, підприємств, установ чи 
організацій незалежно від форм власності, щодо фактів 
корупційних правопорушень – забезпечити невідкладний розгляд 
таких звернень.

постійно

4. Проводити перевірку в установленому порядку повідомлень 
громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у 
друкованих аудіовізуальних засобах масової інформації, а 
також отриманої від інших структурних підрозділів Харківської 
державної академії фізичної культури (далі – ХДАФК), щодо 
причетності працівників та осіб, які навчаються у ХДАФК до 
вчинення корупційних правопорушень. 

при надходженні 
інформації

5. Застосовувати заходи щодо усунення наслідків корупційних 
правопорушень відповідно до законодавства у разі отримання 
постанови суду про накладання адміністративного стягнення 
за вчинення корупційного правопорушення на працівника при 
надходженні інформації університету (підготовка розпорядчих 
документів, щодо звільнення, проведення службового 
розслідування тощо).

при надходженні 
інформації

6. На засадах не упередженого конкурсного відбору забезпечити 
якісний добір кадрів.

постійно

7. При прийомі на роботу інформувати працівників неухильно 
дотримуватись антикорупційного законодавства України та про 
недопустимість корупційних діянь.

постійно

8. Реалізовувати державну антикорупційну політику щодо 
дотримання антикорупційного законодавства України та 
дотримуватись заходів запобігання, протидії та виявлення 
корупційних правопорушень

постійно

9. Проводити наради з питань виконавчої дисципліни за рішенням 
структурних 
підрозділів

10. Здійснювати організацію юридичного забезпечення роботи, 
пов’язаної з вимогами антикорупційного законодавства

постійно

45



11. Надавати відокремленим структурним підрозділам ХДАФК 
інформаційну допомогу щодо застосування антикорупційного 
законодавства з метою профілактики антикорупційних 
правопорушень

постійно

12. Своєчасно інформувати та доводити до відома професорсько-
викладацький склад та співробітників ХДАФК, а також 
студентів про зміни та доповнення у чинному антикорупційному 
законодавстві України  

постійно

13. Контроль за своєчасним поданням декларацій особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого  
самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції» 

щорічно 
відповідно до 
норм чинного 
законодавства 

України
14. Підвищувати кваліфікацію професорсько-викладацького складу 

ХДАФК, керівників інших структурних підрозділів академії у 
питаннях організації роботи по запобіганню корупції

за графіком 
організаторів 

15. Проводити процедури закупівель товарів, робіт, послуг за 
рахунок бюджетних коштів з дотриманням вимог чинного 
антикорупційного законодавства

постійно

16. Провести аналіз роботи щодо дотримання антикорупційного 
законодавства, розглянути його на нарадах, вжити заходів, у 
випадку виявлення недоліків, у проведенні антикорупційних 
заходів 

за графіком 
організаторів

17. Застосовувати пункти відносно відповідальності за корупційні 
правопорушення при підготовці при підготовці посадових 
інструкцій співробітників ХДАФК та положень про структурні 
підрозділі академії

постійно

18. Забезпечити введення реєстру антикорупційних заходів, які 
проводяться у ХДАФК

постійно

19. Забезпечити ведення реєстру нормативно-правової бази в сфері 
антикорупційного законодавства 

постійно

20. Проводити лекції, семінари, бесіди, роз’яснення відносно 
антикорупційного законодавства 

відповідно графіку 
організатора

21. Забезпечити введення журналів згідно антикорупційного 
законодавства

постійно

Звіт ректора щодо дотримання Закону, виконання положень Статуту, умов 
Контракту, показників ефективності використання державного майна, показників 
ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та 
докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та 
дотримання законодавства у сфері діяльності закладу вищої освіти підготовлено на 
підставах та в порядку, визначених ч. 5 ст. 34 Закону, п. 4.5 Статуту Академії пп. 26 
п. 6 Контракту.
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