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1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ТА РЕКТОРА  

 
1. Поштова адреса  61058, м. Харків – 61058, вул. Клочківська, 99 

2. Юридична адреса, адреса 

електронної пошти,  

адреса Web-сайту 

 

 

 

м. Харків – 61058, вул. Клочківська, 99, E-mail: 

infiz@kharkov.ukrtel.net, Адреса Web-сайту : 

www. xgafk.com.ua 

 

3. Юридичні підстави для 

здійснення освітньої 
діяльності 

 Ліцензія серії АВ № 552345 від 24.09.2010 р . 

Сертифікати про акредитацію напрямів 

підготовки (спеціальностей): 

- серія НД-ІІ № 2140951 від 24.09.2010 р . 

- серія НД-ІІ № 2140952 від 24.09.2010 р . 
- серія НД-ІІ № 2140953 від 24.09.2010 р . 

- серія НД-ІІ № 2140954 від 24.09.2010 р . 

- серія НД-ІІ № 2140955 від 24.09.2010 р . 

- серія НД-ІІ № 2140956 від 24.09.2010 р . 

 

 

Харківська державна академія фізичної культури бере свій початок з  

1979 року як спортивний факультет Київського державного інституту 

фізичної культури, в 1989 році факультет був перетворений в Харківський 

державний інститут фізичної культури. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року 

№461 «Про утворення Харківської державної академії фізичної культури» 

наш заклад став академією. 

Академія (державна форма власності, ідентифікаційний код 02928261) 

проводить освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям повної вищої освіти 

та відповідної кваліфікації у галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я 

людини і підпорядкована Міністерству освіти і науки України. 

Харківська державну академія фізичної культури діє відповідно до 

Конституції України, на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про державний вищий 

заклад освіти», наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту 

академії. 

Академію акредитовано за статусом вищого закладу освіти ІV рівня.  

Державний вищий навчальний заклад «Харківська державна академія 
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фізичної культури» здійснює освітні послуги відповідно до ліцензії серія АВ 

№ 159762 від 22.06.2006 р. та ліцензії серія АВ № 552345 від 24.09.2010 р. 

Харківська державна академія фізичної культури - найбільший 

спортивний вищий навчальний заклад Лівобережжя України. На його базі з  

1991 року функціонує перший у галузі регіональний навчально-науково-

спортивний комплекс довузівської, вузівської і післявузівської підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів. До його інфраструктури ввійшли два вищих 

училища фізичної культури і спорту, кращі спортивні школи (ДЮСШ,  

СДЮШОР, ШВСМ), центри олімпійської підготовки, обласні ради ДСО з і 

своїми спортивними клубами. Все це забезпечило гармонійне поєднання 

підготовки олімпійського резерву й одержання вищої фізкультурної освіти 

європейських стандартів. 

Контингент студентів академії складає 1964 особи, у тому числі: 

магістрів – 159, бакалаврів – 1805. На сьогодні академія - багатопрофільний 

комплекс, що здійснює наукову, навчальну, методичну, спортивну і виховну 

роботу в Харківському регіоні та виконує функцію науково-методичного 

центру для сприяння розвитку олімпійського і професійного спорту 

Слобожанщини.  

Серед випускників і студентів ХДАФК – олімпійські і світові переможці 

Р. Шаріпов, Л. Джигалова, К. Серебрянська, О. Вітриченко, В. Гончаров, К. 

Сердюк, Е. Тедєєв, В. Рубан та ін. ХДАФК стала абсолютною переможницею 

VI - VIII літніх Універсіад України 2003, 2005, 2007, 2009 рр. (серед більш  

ніж 200 ВНЗ країни) та І зимової Всеукраїнської Універсіади 2006 року. У 

2007 році здобута перемога і за підсумками Всеукраїнського огляду – 

конкурсу на кращий стан фізичного виховання і спорту серед ВНЗ України. 

До структури академії входять: 4 факультети, 1 відділення, 19 кафедр,  

аспірантура, навчальний відділ, експлуатаційно-технічний відділ, спортивний 

клуб, центр інформативного забезпечення спорту, редакційно-видавничий 

відділ, проблемна науково-дослідна лабораторія. Навчання здійснюється за 

трьома акредитованими напрямами підготовки «Фізичне виховання»,  
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«Спорт» та «Здоров’я людини» на стаціонарі та заочній формі, а також на 

підготовчому відділенні для іноземних громадян - вступників до академії. 

Навчальний процес забезпечують 19 кафедр. Із загальної кількості 

штатних професорсько-викладацьких працівників, що становить 182 особи – 

143 (78,5%) 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. 

Серед працівників Харківської державної академії фізичної культури 1 

– академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, 2 – академіки 

Міжнародної академії проблем людини в авіації та космонавтиці, 1 – 

академік Академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства, 1 працівник,  

нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, 1 – орденом Дружби 

Народів, 1 – відзнакою Президента України – орден «За заслуги» III ступеня 

та відзнакою Президента України – орден «За мужність» III ступеня, 4 

працівники мають знак «Відмінник освіти України», 1 нагороджений 

медаллю «За заслуги» федерації футболу України.  

Звання Заслуженого майстра спорту присвоєно 4 працівникам, майстра 

спорту міжнародного класу – 10, майстра спорту – 23. 5 працівників  

удостоєні звання Заслужений працівник фізичної культури та спорту, 3 – 

Почесний працівник фізичної культури та спорту, 7 – Заслужений тренер.  

На сьогодні Харківська державна академія фізичної культури є 

регіональним навчально-науковим центром, який поєднує навчальний процес 

та наукові дослідження з широким залученням інтелектуального потенціалу 

та матеріально-технічної бази академічних інститутів. Кафедри академії тісно 

співпрацюють з академічними і галузевими інститутами НАН України.  

Академія підтримує зв’язки з університетами Республіки Білорусь, 

Республіки Молдова, Польщі, США, Фінляндії, Італії, Марокко та Китаю.  

Академія є членом Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і 

спорту. З 2003 року в академії працює спеціалізована вчена рада із захисту 
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дисертаційних робіт з наукових спеціальностей: 24.00.01 – олімпійський та 

професійний спорт; 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних 

груп населення. За період її роботи, аспіранти і здобувачі захистили понад 

сто дисертацій. 

Харківську державну академію фізичної культури очолює доктор 

педагогічних наук, професор Ажиппо Олександр Юрійович. Стаж його 

педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти становить близько 

20 років. Підготував 4 кандидати наук. Очолює керівництво виконанням  

науково-дослідного прикладного дослідження «Інноваційні підходи до 

здоров'яформуючих технологій у шкільній фізкультурній освіти» (ID: 27133 

від 13.09.2014 р.). Приймає участь у фундаментальному дослідженні 

«Організаційно-управлінські, економічні та гуманітарні основи розвитку не 

олімпійського спорту в Україні» (ID: 27105 від 12.09.2014 р.). Має 130 

публікацій, з них 116 наукових праць, у тому числі 68 статей у фахових 

виданнях, 5 монографій та 11 праць навчально-методичного характеру, з  

яких 2 навчальних посібника з грифом МОН. 
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2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

2.1. Ліцензування та акредитація 

 

Державний вищий навчальний заклад «Харківська державна академія 

фізичної культури» (ліцензія серія АВ № 159762 від 22.06.2006 р. та ліцензія 

серія АВ № 552345 від 24.09.2010 р.) здійснює підготовку фахівців за 

напрямами підготовки (спеціальностями) 6.010201 «Фізичне виховання» 

(8.01020101 – Фізичне виховання), 6.010202 «Спорт» (8.01020201 – Спорт (за 

видами)) та 6.010203 «Здоров’я людини» (8.01020302 – Фізична реабілітація). 

Для академії встановлено ліцензований обсяг контингенту за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – 860, за освітньо-кваліфікаційним  

рівнем «магістр» – 167. Структура підготовки фахівців у ХДАФК наводиться 

у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. 

СТРУКТУРА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

У ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Ліцензійний 

обсяг 
№  

з/п 
Галузь знань 

Шифр напряму 

підготовки 

(спеціальності) 

Напрям підготовки 

(спеціальність) 
денна заочна 

Термін дії 

6.010201 
8.01020101 

Фізичне виховання 
Фізичне виховання 

 
 

100 
40 

100 
- 

6.010202 

8.01020301 

Здоровя людини 

Фізчна реабілітація 

50 

17 

50 

10 

1 

Фізичне 
виховання, 

спорт і здоровя 
людини 

6.010203 
8.01020201 

Спорт 
Олімпійський та 
професійний спорт 

290 
90 

270 
10 

01.07.2015 р. 

2 Підготовка іноземних громадян за базавими акредитованими 
напрямами (спеціальностями)                               Всього на рік 

80 01.07.2015 р. 

3 Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні 
звклади                                                                     Всього на рік 

100 01.07.2015 р. 

 

В академії постійно проводиться профорієнтаційна робота серед 

випускників середніх загальноосвітніх шкіл, ДЮСШ, СДЮШОР,  

Харківських державних вищих училищ фізичної культури та медичних 

коледжів. Тісні взаємозв’язки налагоджені з обласними та всеукраїнськими 

федераціями з різних видів спорту. У  ході профорієнтаційної роботи 
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урізноманітнюються її форми, зміст та підвищується ефективність. Відбір 

молоді на навчання здійснюється шляхом: 

- укладання договорів про співпрацю зі школами, ДЮСШ, СДЮШОР та ін.; 

- проведення Днів відкритих дверей академії для випускників шкіл, коледжів, 

ДЮСШ, СДЮШОР; 

- розміщення інформації про напрями підготовки, спеціальності та умови 

вступу для абітурієнтів, батьків, вчителів та тренерів на сайті академії; 

- підготовки та розповсюдження друкованої продукції щодо правил вступу до 

академії; 

- участі в регіональних виставках та регулярних виїздів у сільські райони з  

використанням засобів наочної агітації: інформаційних стендів, рекламно-

інформаційних буклетів, спортивних виступів тощо. 

Структура й формування контингенту студентів за освітньо-

кваліфікаційними рівнями та напрямами підготовки наводяться у таблицях 

2.2., 2.3., 2.4.  
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Таблиця 2.2. 
ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

ЗА ОСВІТНЬО -КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ «БАКАЛАВР» ТА «МАГІСТР» 

ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

2015 рік № 

п/п 
Показники 

 

1 2 3 

1. Ліцензований обсяг підготовки (осіб): 1027 

 • денна форма 587 

 • заочна форма 440 

Прийнято на навчання, всього (осіб):  

• денна форма 370 

• в т.ч. за держзамовленням:  168 

• заочна форма 91 

• в т.ч. за держзамовленням  7 

• нагороджених медалями, або тих, що 

отримали диплом з відзнакою 
1 

• таких, які пройшли довгострокову  

підготовку  і профорієнтацію  
- 

• зарахованих на пільгових умовах  6 

2. 

• з якими укладено договори на 
підготовку  

- 

Подано заяв за формами навчання  

• денна; 
955 

3. 

• заочна форма 149 

Конкурс абітурієнтів на місця 

держзамовлення  
 

• денна форма 5,7 
4. 

• заочна форма 21,3 

Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації, прийнятих на скорочений 
термін навчання:  

 

• денна форма 12 
5. 

• заочна форма  - 
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Таблиця 2.3. 

 

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «БАКАЛАВР» ЗА 

НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ», «СПОРТ» 

ТА «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

2015 ріки № 

п/п Показники 
 

1 2 3 

1. Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 
860 

 • денна форма 
440 

 • заочна форма 
420 

Прийнято на навчання, всього (осіб)  
 

• денна форма 
233 

• в т.ч. за держзамовленням:  
121 

• заочна форма 
71 

• в т.ч. за держзамовленням  
7 

• нагороджених медалями, або тих, що 
отримали диплом з відзнакою 1 

• таких, які пройшли довгострокову  
підготовку  і профорієнтацію  - 

• зарахованих на пільгових умовах;  
6 

2. 

• з якими укладені договори на 
підготовку  - 

Подано заяв за формами навчання   

• денна; 778 

3. 

• заочна форма 
103 

Конкурс абітурієнтів на місця 

держзамовлення   

• денна форма 6,4 

4. 

• заочна форма 
14,7 

Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації, прийнятих на скорочений 

термін навчання:   

• денна форма 
12 

5. 

• заочна форма  
- 
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Таблиця 2.4. 

 

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ  

ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «МАГІСТР» ЗА 

СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»,  

«ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ», «СПОРТ (за видами)»  

ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

2015 ріки № 

п/п Показники 
 

1 2 3 

1. Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 
167 

 • денна форма 
147 

 • заочна форма 
20 

Прийнято на навчання, всього (осіб)  
 

• денна форма 
137 

• в т.ч. за держзамовленням:  
47 

• заочна форма 
20 

• в т.ч. за держзамовленням  
- 

• нагороджених медалями, або тих, що 
отримали диплом з відзнакою - 

• таких, які пройшли довгострокову  
підготовку  і профорієнтацію  - 

• зарахованих на пільгових умовах;  
- 

2. 

• з якими укладені договори на 
підготовку  - 

Подано заяв за формами навчання   

• денна; 177 

3. 

• заочна форма 
46 

Конкурс абітурієнтів на місця 

держзамовлення   

• денна форма 3,8 

4. 

• заочна форма 
- 

Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації, прийнятих на скорочений 

термін навчання:   

• денна форма 
- 

5. 

• заочна форма  
- 
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Кількіс ть студентів, які навчаються за держзамовленням відповідає його 

обсягам на 2015 рік: у 2015 - 2016 навчальному році на І курс денної форми 

навчання за державним замовленням прийнято 168 осіб. План державного 

замовлення факультетами академії виконане повністю. З появою вакансій на 

місця державного замовлення вони заповнюються на конкурсній основі 

студентами, які навчаються за контрактом з урахуванням  якості навчання,  

сімейного стану, участі у громадському та спортивному житті факультетів. 

 

2.2. Модернізація навчального процесу, упровадження кредитно-

трансферної системи його організації 

Організація навчального процесу в академії у 2015 році визначалася 

сучасними тенденціями розвитку вищої освіти в Україні, її інтеграцією в  

європейський освітній простір, через впровадження кредитно-модульної 

системи навчання. 

Упродовж звітного періоду в академії вдосконалювалася організація 

навчального процесу, запроваджувалися новітні технології, відпрацьовувалися 

сучасні інноваційні форми і методи роботи, оновлювався зміст фахової 

підготовки студентів. 

Факультет спортивних ігор та єдиноборств здійснює підготовку 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з напрямку підготовки 

«Спорт». 

Декан факультету – кандидат наук з фізичного виховання та спорту,  

доцент, майстер спорту Перевозник Володимир Іванович. 

На факультеті навчається 395 студентів. 

До складу факультету входять 3 випускові кафедри: 

- кафедра спортивних та рухливих ігор – завідувач кафедри кандидат наук з  

фізичного виховання та спорту, доцент Помещикова Ірина Петрівна; 

- кафедра футболу та хокею - завідувач кафедри доцент, майстер спорту 

Марченко Валерій Анатолійович; 
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- кафедра одноборств - завідувач кафедри доцент, майстер спорту Алексєєв 

Анатолій Федотович. 

Факультет фізичного виховання і здоров’я людини здійснює підготовку 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з напрямів підготовки 

«Спорт», «Фізичне виховання», «Здоров’я людини». 

Декан факультету – кандидат філософських наук, доцент Семенова Юлія 

Анатоліївна. 

На факультеті навчається 398 студент. 

До складу факультету входять 6 випускових кафедр: 

- кафедра фізичної реабілітації та рекреації - завідувач кафедри кандидат наук  

з фізичного виховання та спорту, доцент Підкопай Денис Олегович; 

- кафедра теорії та методики фізичного виховання - завідувач кафедри 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Масляк Ірина 

Павлівна; 

- кафедра інформатики та біомеханіки – завідувач кафедри кандидат фізико-

математичних наук, доцент Ашанін Володимир Семенович; 

- кафедра педагогіки та психології - завідувач кафедри кандидат 

психологічних наук, доцент Гант Олена Євгенівна;  

- кафедра менеджменту фізичної культури - завідувач кафедри кандидат наук  

з фізичного виховання та спорту, доцент Бондар Анастасія Сергіївна; 

- кафедра танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики - завідувач 

кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Горбенко 

Олександр Володимирович. 

Факультет циклічних видів спорту здійснює підготовку фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з напрямку підготовки «Спорт». 

Декан факультету – кандидат наук з фізичного виховання та спорту,  

доцент Котляр Сергій Миколайович. 

На факультеті навчається 298 студентів. 

До складу факультету входять 4 випускових кафедр: 
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- кафедра водних видів спорту - завідувач кафедри кандидат педагогічних 

наук, доцент Пилипко Ольга Олександрівна; 

- кафедра зимових видів спорту, велоспорту і туризму – завідувач кафедри 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Мулик Катерина 

Віталіївна; 

- кафедра легкої атлетики - завідувач кафедри доктор біологічних наук, 

професор Друзь Валерій; 

- кафедра важка атлетика - завідувач кафедри, доцент, Заслужений тренер 

України Галашка Микола Іванович. 

Факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки та заочного 

навчання здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем  

«бакалавр» з напрямку підготовки «Спорт», «Фізичне виховання», «Здоров’я 

людини». Крім того на факультеті ведеться підготовка фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальностями «Спорт (за видами)», 

«Фізичне виховання», «Фізична реабілітація». 

Декан факультету - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 

Джим Віктор Юрійович. На факультеті навчається 1020 студентів, у тому числі 

магістрантів – 157. До складу факультету входить 1 випускова кафедра -  

олімпійського та професійного спорту - завідувач кафедри доктор наук з 

фізичного виховання та спорту, професор Мулик Вячеслав Володимирович. 

У навчально-виховному процесі беруть участь 19 кафедр академії. 

Колективи факультетів академії двічі на рік аналізують динаміку руху 

контингенту студентів і проводять низку заходів, спрямованих на збереження 

його, а саме: індивідуальну роботу зі студентами, їх батьками, проведення 

зборів академічних груп, диференціацію завдань для різної категорії 

студентів, щомісячні атестації тощо. 

Основний принцип і особливість сучасної діяльності навчального закладу 

визначається модернізацією навчально-виховного процесу через упровадження 

прогресивних освітніх технологій, комп’ютеризацію та інформатизацію усіх 

структурних підрозділах академії, удосконалення системи управління якістю 
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підготовки фахівців на основі міжнародних стандартів, розвиток інформаційної 

інфраструктури, підготовку електронних навчальних посібників. 

Академія синхронно з інформатизацією суспільства розвивається 

шляхом запровадження Програми інформатизації та розвитку 

телекомунікацій ВНЗ. Для забезпечення якісної підготовки фахівців в  

академії функціонує 3 сучасні комп’ютерні класи.  

Протягом 2009 - 2010 навчального року акредитацію пройшли 

спеціальності: 

– за IV рівнем – «Фізичне виховання», «Спорт (за видами)», «Фізична 

реабілітація»; 

– за ІІ рівнем – «Фізичне виховання», «Спорт», «Здоров’я людини». 

На сьогодні подано документи на акредитацію вище зазначених 

напрямів підготовки (спеціальностей) для продовження освітньої діяльності. 

В академії розроблено Положення про оцінювання знань студентів в  

умовах КМСОНП. Положення передбачає оцінювання навчальних досягнень 

студентів за 100-бальною, літерною шкалою системи ЄCTS та традиційною 

п’ятибальною шкалою. 

Таблиця 2.5. 

Таблиця переведення рейтингових балів у традиційні оцінки та оцінки 

ЄCTS 

Значення рейтингу  Оцінка ЄCTS 
Оцінка 

традиційна 

0,90R <= RD <= R А – Відмінно Відмінно 

0,82R <= RD <= 0,89R В – Дуже добре 

0,74R <= RD <= 0,81R С – Добре 
Добре 

0,64R <= RD <= 0,73R D – Задовільно 

0,60R <= RD <= 0,63R 
Е – Достатньо (задовольняє 

мінімальні критерії) 
Задовільно 

0,35R <= RD <=0,59R 
FX – Незадовільно (з можливістю 

повторної здачі) 

0R <= RD <=0,34R 
F – Незадовільно (потрібна 

додаткова робота) 

Незадовільно 



 

 

 

16 

Перехід на електронну тестову форму моніторингу якості навчального 

процесу дає можливість систематично спостерігати за якіс тю знань студентів  

та позбутися суб’єктивізму під час їх оцінки. 

В академії запроваджено оновлену навчально-облікову та статистичну 

документацію (відомості обліку успішності студентів, журнали академічних 

груп, залікові книжки). 

У звітний період зусилля ректорату 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 навчально-виховного 

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 фахівців-практиків зі сфери освіти та 

академічних установ. 

 Зусилля кафедр були сконцентровані на складанні модульних 

навчальних програм і модульного планування, модульному розподілі 

навчальних дисциплін і визначенні оптимального часу на засвоєння кожного 

модуля, створенні тестових баз для контролю якості знань, підготовці 

модульних посібників і підручників, визначенні системи контрольних 

параметрів із кожної навчальної дисципліни. 

В академії реалізується комплекс заходів, спрямованих на покращення 

якості знань студентів. Забезпечення якості освіти та 

конкурентоспроможності випускників є головною мотивацією навчального 

процесу. Серед чинників якості освіти до найбільш вагомих належать: 

виховання науково-педагогічних кадрів, удосконалення навчально-



 

 

 

17 

методичного забезпечення освітнього процесу, впровадження інноваційних 

технологій, розвиток матеріально-технічної бази, покращення системи 

контролю за якістю освіти, стимулювання успішності студентів тощо. З 

метою вцілення вищезазначених чинників було розроблено «Положення про 

систему забезпечення якості вищої освіти» 

Основними формами моніторингу якості освіти в академії є: проведення 

відкритих лекцій, взаємовідвідування занять, контрольні відвідування занять 

посадовими особами, ректорські контрольні роботи, форми поточного та 

підсумкового контролю якості підготовки майбутніх фахівців, аналіз  

науково-методичного забезпечення навчального процесу тощо. 

Результати аналізу успішності студентів стають предметом обговорення 

на вчених радах академії, ректоратах, радах факультетів та засіданнях 

кафедр, де приймаються відповідні організаційні, науково-методичні та 

адмініс тративні рішення з метою вдосконалення навчальної роботи,  

подолання виявлених порушень. Моніторинг якості освіти супроводжується 

систематичним підвищенням кваліфікації професорсько-викладацького 

складу та інших співробітників – учасників навчально-виховного процесу. 

Традиційно предметом моніторингу якості освіти в академії є результати 

заліково-екзаменаційних сесій. Стан успішності і якості знань студентів  

академії наведено в таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6. 

Успішність та якість навчання студентів у 2014-15 навчальному році 

                   Навчальний рік 

Показники  

2014/2015 

Абсолютна успішність 97% 

Якість 46% 

 

Навчальним планом передбачено інтеграцію профільних навчальних 

дисциплін, аудиторний час становить до 50%, час самостійної роботи – не 

менше (50%), тижневе навантаження за освітньо-кваліфікаційним рівнем  

«бакалавр» не перевищує 30 годин, «магістр» на базі «бакалавра» - 18 годин. 
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 На основі рекомендацій Міністерство освіти і науки України 

розроблено нові навчальні плани, що відповідають вимогам сучасності.  

Навчальні плани визначають перелік та обсяги нормативних та вибіркових 

навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми 

проведення занять та їх обсяги, графіки навчального процесу, форми 

здійснення поточного та підсумкового контролю. 

На основі навчального плану на кожний навчальний рік розробляються і 

затверджуються рішеннями вченої ради та ректором академії робочі 

навчальні плани. 

Програми навчальних дисциплін розробляються викладачами кафедр 

згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу та затверджуються завідувачем кафедри. 

Аудиторні заняття проводяться відповідно до розкладу. Навчальні плани 

і програми реалізуються своєчасно у відведені графіком навчального процесу 

терміни. 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки фахівців  

в академії ілюструє таблиця 2.7. 

Таблиця 2.7. 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки 

фахівців в академії 

№ 

з/п 
Показники 

Забезпеченість 

(%) 

1. Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівця 100 

2. Освітньо-кваліфікаційні програми підготовки фахівця 100 

3. 
Навчальні плани, затверджені в установленому 

порядку 
100 

4. Навчальні і робочі навчальні програми 100 

5. 
Плани семінарських, практичних занять, завдання для 

лабораторних занять 
100 

6. 
Методичні вказівки і тематика контрольних, курсових 
робіт 

100 

7. 

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

100 
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8. Програми всіх видів практик 100 

9. 
Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних 

та магістерських робіт 
100 

10. 
Дидактичне забезпечення самостійної роботи 

студентів 
100 

11. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів 100 

12. 
Забезпеченіс ть студентів підручниками, навчальними 

посібниками, що містяться у власній бібліотеці 
100 

13. 
Співвідношення кількості місць у власних читальних 

залах до контингенту студентів 
8 

14. 
Забезпеченіс ть читальних залів фаховими 

періодичними виданнями 
50 

15. Доступ викладачів та студентів до Internet + 

 

Професорсько-викладацький колектив академії доклав чималих зусиль у 

пошуку нових форм організації навчальних занять, розробці методичного 

забезпечення самостійної та індивідуальної роботи студентів, вдосконаленні 

системи оцінювання, приведенні напрацьованих критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень студентів відповідно до європейських вимог. 

У полі зору кожного науково-педагогічного працівника кафедр академії 

є питання поліпшення організації самостійної роботи студентів, 

використання методів ефективного навчання та нових інформаційних 

технологій, виконання курсових і кваліфікаційних робіт, проведення практик,  

підготовка і написання магістерських робіт, удосконалення тестової бази з  

навчальних модулів. 

З метою забезпечення випереджувальної науково-методичної підготовки 

фахівців до впровадження інформаційних та інноваційних технологій 

навчання в навчальний процес всіх спеціальностей викладаються курси «Нові 

інформаційні технології» та «Комп’ютерна обробка даних 

експериментальних досліджень». 

Важливою ланкою роботи є забезпечення студентів фаховою навчально-

методичною літературою. Значна увага приділяється розробці методичних 

матеріалів. Підготовка науково-методичної літератури здійснюється 
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кафедрами. Навчально-методична література видається тільки українською 

мовою. 

Підсумовуючи результати роботи колективу академії, вважаємо, що у 

цій сфері накопичено вагомий досвід. Професорсько-викладацький склад 

навчального закладу мав нагоду переконатися, що, незважаючи на 

складнощі, кредитно-модульна система організації навчального процесу 

наповнена великим позитивним потенціалом. Вона відкриває студентам  

можливість інтегруватися до європейської та світової системи навчання, дає 

можливість бути конкурентоспроможними на світовому ринку праці, гідно 

представляти Україну, відкривати її для світового співтовариства. 

 

2.3. Контингент студентів академії та педагогічне навантаження 

професорсько-викладацького складу 

За звітний період незмінним залишається обсяг підготовки магістрів, але 

декілька зменшився контингент бакалаврів.  

Контингент студентів академії за звітний період наведено в таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8. 

Динаміка контингенту студентів академії 
 

Курси Навчальний 

рік 

Форми 

навчання 1 2 3 4 5 маг 

денна 234 307 297 212  137 

заочна 94 211 191 156 180 20 2014/2015 

всього 328 518 488 368 180 157 

денна 232 275 295 299 - 139 

заочна 73 110 182 184 155 20 2015/2016 

всього 305 385 477 483 155 159 

 

У Харківській державній академії фізичної культури за основним місцем  

роботи працюють 182 осіб професорсько-викладацького складу. Із загальної 

кількості штатних професорсько-викладацьких працівників 110 (60,4%) 

мають учене звання доцента, вчений ступінь кандидата наук та звання 
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Заслужений працівник фізичної культури (69 – доцентів, що становить 37,9% 

від загальної кількості штатних працівників), 12 осіб (6,6%) – учене звання 

професора та вчений ступінь доктора наук (10 – докторів наук, що складає 

5,5% від загальної кількості штатних працівників академії). 

До педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу 

академії входить: навчальне навантаження, методична, наукова, спортивна та 

виховна робота. Верхня межа обсягу навчального навантаження викладача 

становить 790 годин на рік. 

Норми навчального навантаження диференційовано відповідно до 

наукового ступеня, вченого звання та посади науково-педагогічного 

працівника (таблиця 2.9).  

Таблиця 2.9 

Норми навчального навантаження науково-педагогічних працівників 

академії 

№ з/п Вчене звання Науковий ступінь Посада Обсяг (год.) 

1 Професор доктор наук зав. кафедри 550 

2 Професор доктор наук професор 550 

3 Професор кандидат наук зав. кафедри 550 

4 Професор кандидат наук професор 550 

5 Доцент кандидат наук професор 690 

6 Доцент кандидат наук зав. кафедри 6900 

7 Доцент кандидат наук доцент 710 

8 Доцент - доцент 710 

9 - кандидат наук доцент 710 

10 - - ст. викладач 750 

11 - - викладач 790 

 

Важливим етапом у реформуванні принципів організації навчального 

процесу є вдосконалення планування педагогічного навантаження 

професорсько-викладацького складу. В академії затверджено систему 

розрахунку й обліку методичної, наукової, спортивної та виховної роботи. 
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Перелік видів методичної роботи включає: підготовку до видання 

підручників, навчальних пос ібників, довідників; рецензування навчальної та 

навчально-методичної літератури; розробку робочих програм з навчальних 

дисциплін; розробку та переробку лекцій з дисциплін навчального плану;  

розробку методичних матеріалів до семінарських, практичних, методичних 

та лабораторних занять, складання завдань для тестового контролю та 

критеріїв оцінки знань студентів; підготовку до читання лекцій, проведення 

семінарів, практичних, методичних та лабораторних занять. 

До наукових видів роботи належать: участь у виконанні планових 

наукових та науково-дослідних робіт кафедр; написання монографій,  

енциклопедій, словників, наукових статей, підготовка доповідей на наукові 

конференції, семінари та симпозіуми; участь у роботі спеціалізованих вчених 

рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів; участь у роботі 

конкурсних комісій щодо розгляду наукових праць; керівництво науковою 

роботою студентів; проведення наукових консультацій з докторантами;  

рецензування наукових праць, дисертацій, підручників, навчальних 

посібників тощо; редагування наукових праць; винахідницька та 

раціоналізаторська діяльність; робота в комплексних наукових групах з видів  

спорту. 

Спортивна робота оцінюється за такими показниками: відвідування 

спортивних змагань; участь у змаганнях спартакіади «Здоров’я»; участь у 

роботі федерацій з видів спорту;  робота в якості тренера збірної команди з  

виду спорту (збірна області, України); суддівство змагань. 

До виховної роботи належать: кураторство в студентських групах;  

відвідування та чергування у студентських гуртожитках; участь в організації 

та проведенні культурно-масових і виховних заходів в академії та за її 

межами. 

Заплановане педагогічне навантаження щорічно виконується 

професорсько-викладацьким складом у повному обсязі. Вагому частку 

структури навчального навантаження складають лекції. Це зумовлено 
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інтеграцією до європейського освітнього простору, що передбачає 

зменшення кількості аудиторних занять та зростання частки самостійної 

роботи студентів. 

Викладачами з кожної навчальної дисципліни розроблено методичні 

комплекси для забезпечення самостійної роботи студентів відповідно до 

сучасних вимог.  

 

2.4. Практична підготовка майбутніх фахівців. Організація практик та 

бази їх проведення 

Складовою освітньо-професійної підготовки майбутніх фахівців є 

практична підготовка студентів вищого навчального закладу. Вона дає змогу 

зосередити увагу студентів на технології індивідуального підходу та 

методиці індивідуальної роботи, групової взаємодії та колективної творчості. 

У Харківській державній академії фізичної культури відпрацьована 

відповідна система практичної підготовки студентів. 

Залежно від конкретних дидактичних завдань практика має такі форми: 

- ознайомча практика (I курс) – на базі ДЮСШ, спортивних клубів, 

управління з питань фізичної культури та спорту Харківської 

облдержадміністрації, міських та районних комітетів з питань фізичної 

культури і спорту, загально-освітніх шкіл, ліцеїв, коледжів – 2 тижні; 

- організаційна практика (II курс) – на базі ДЮСШ, спортивних клубів, 

управління з питань фізичної культури та спорту Харківської 

облдержадміністрації, міських та районних комітетів з питань фізичної 

культури і спорту – 2 тижні; 

- педагогічна практика (III курс) – на базі загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, 

гімназій м. Харків – 6 тижнів; 

- практика за фахом (IV курс) – на базі ДЮСШ, управління з питань 

фізичної культури та спорту Харківської облдержадміністрації, міських та 

районних комітетів  з питань фізичної культури і спорту, ВНЗ I – II рівнів  

акредитації, медичних установ – 6 тижнів; 
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- магістерська практика (стажування) (магістри) – на базі ВНЗ III – IV рівнів  

акредитації, шкіл вищої спортивної майстерності, команд вищої ліги,  

управління з питань фізичної культури та спорту Харківської 

облдержадміністрації, медичних установ – протягом навчального року. 

Таблиця 2.10. 

Інформація про бази практик для освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Бакалавр» 

 

№
з/
п 

Вид 

практики 

Шифр 

спеціаль-

ності 

В якому 

семестрі/ 
Тривалість у 

тижнях  

Наявність 

програм 

практик 

Бази практик 

(перелік) 

Наявність угод про 
проходження практик 

(реквізити, термін дії) 

1 2 3 4 5 6 7 

  1 Педагогічна 
практика 

6.010201 

6.010202 

V семестр 

6 тижнів 

+ 40 загальноосвітніх 

шкіл м. Харкова 
Накази управління освіти 

Харківської міської ради 

2 Організаційна 
практика  

6.010201 
6.010202 

IV семестр 
2 тижні 

+ Дитячо-юнацькі 
спортивні школи 

(ДЮСШ) та рай 
спорткомітети 

м. Харкова 

Договір з Управлінням з 
питань фізичної культури та 

спорту  Харківської 
облдержадміністрації №5 від 

20.08.2012 р., до 31 грудня 
2018 р; 

Договір з Управлінням з 
питань фізичної культури та 
спорту  №6 від 20.08.2012 р., 

до 31 грудня 2016 р. 

3 Практика за 
фахом  

6.010201 

6.010202 

VII семестр 

6 тижнів 

+ Управління з питань 

фізичної культури та 
спорту Харківської 
міської ради та 
Харківської 

облдержадміністрації 

Договір з Управлінням з 
питань фізичної культури та 

спорту  Харківської 
облдержадміністрації №5 від 

20.08.2012 р., до 31 грудня 

2016 р; 
Договір з Управлінням з 

питань фізичної культури та 
спорту №6 від 20.08.2012 р., 

до 31 грудня 2016 р. 

4 

Практика у 
спеціальних 

медичних 
групах 

 

6.010203 

Проводи-
ться у І 
семестрі і 
триває 4 

тижні 

+ 

Харківський 
національний 

університет  
ім. В.М. Каразіна. 

Харківський 
національний 

економічний 
університет. 

Договір № 3 від 01.09.2013. 
 

 
 

Договір № 2 від 
01.09. 2013. 

5 

Практика у 

спеціальних 
медичних 

групах 
 

6.010203 

Проводи-

ться у І 
семестрі і 
триває 4 
тижні 

+ 

Харківський 

національний 
університет  

ім. В.М. Каразіна. 
Харківський 

національний 
економічний 

університет. 

Договір № 3 від 

01.09. 2013. 
 

 
 

Договір № 2 від 
01.09. 2013. 
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Таблиця 2.11.  

Інформація про бази практик для освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр» 

 

№
з/
п 

Вид 

практики 

Шифр 

спеціальнос
ті 

В якому 

семестрі/ 
Тривалість 

у тижнях  

Наявність 

програм 

практик 

Бази практик 

(перелік) 

Наявність угод про 
проходження 

практик (реквізити, 

термін дії) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Магістерська 
практика 

 

8.01020101 
8.01020201 

I та ІІ 
семестри, 

впродовж 
року 

 

+ Кафедри ХДАФК, 
Управління з питань 

фізичної культури та 
спорту Харківської 

облдержадміністрації 
та федерацій з видів 

спорту, 
ВК «Локомотив», 

БК «Кировець», 
Стадіон «Динамо», 

Харківська обласна 
ШВСМ, 

Харківська обласна 
футбольна школа 

«Металіст», м. Харків 

Договір з 
Управлінням з питань 

фізичної культури та 
спорту Харківської 

облдержадміністрації 
№5 від 20.08.2013 р., 
до 31 грудня 2018 

року. 

Угода з ВК 
«Локомотив» 

Договір з БК 
«Кировець» до 31 

грудня 2018 року. 
 

2 
Магістерська 
практика 

8.01020302 I та ІІ 
семестри, і 
триває 29 
тижнів 

 

+ Український науково-
дослідний інститут 

протезування, 
протезобудування та 

відновлення 
роботоспроможності. 

 
Центральна клінічна 
лікарня Укрзалізниці 

м. Харкова. 

Договір № 4 від 01.09. 
2013. 

 
 

 
 

 
Договір № 5 від 01.09. 

2013. 
 

 

Практична підготовка студентів  базується на Положеннях про 

проведення ознайомчої, організаційної, педагогічної практик та практики за 

фахом, наказах і рішеннях колегії Міністерства освіти і науки України щодо 

практики студентів, навчальних планах з обраного напряму підготовки 

(спеціальності) та кваліфікаційних характеристиках спеціалістів. 

Виробнича практика регламентується робочими програмами. 

Програми з кожного виду практики погоджуються науково-методичною 

радою і затверджуються на вченій раді академії. 

Основною метою ознайомчої практики є створення у студентів уяви про 

форми та методи організації та проведення занять в різних ланках системи 

фізичного виховання та спорту в залежності від напряму підготовки 

студентів.  
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Основними завданнями організаційної практики є ознайомлення 

студентів з формами та методами організації та проведення фізкультурно-

оздоровчої роботи в різних ланках фізкультурного руху; формування у 

студентів уяви щодо змісту, структури та особливостей діяльності 

спеціаліс тів з фізичної культури; сприяння формуванню умінь та навичок  

організаційно-управлінської роботи; сприяння формуванню у студентів  

професійної орієнтації відповідно до фаху (тренер, викладач, менеджер, 

реабілітолог). 

Основною метою педагогічної практики є формування у студентів  

уміння застосовувати в педагогічній діяльності науково-теоретичні знання,  

здобуті під час вивчення загально педагогічних і спеціальних дисциплін, а 

також прищеплення інтересу до педагогічної роботи; вивчення досвіду 

учителів у налагодженні контактів з учнями та студентами.  

Основною метою практики за фахом є формування у студентів  

професійних умінь та навичок відповідно до майбутньої фахової діяльності 

(тренер, викладач, менеджер, реабілітолог). 

Під час проходження практик студенти проводять наукові дослідження,  

результати яких використовуються для написання курсових, кваліфікаційних 

та магістерських робіт. 

Результати проходження практик розглядаються на підсумкових 

конференціях. 

Матеріали проходження та підсумкові документи з практик  

розробляються відповідно до Положення про проведення практики,  

нормативних документів МОН України та наказів по академії. 

Водночас в умовах освітньої євроінтеграції практична підготовка 

студентів потребує програмного вдосконалення з тим, щоб вона відповідала 

запитам ринку праці та вимогам роботодавців. Саме тому кафедри академії 

працюють над удосконаленням організації і модернізацією змісту практичної 

підготовки студентів, пошуком нових форм проведення практик для 

підвищення їх ефективності. 



 

 

 

27 

2.5. Державна атестація випускників 

Державна атестація бакалаврів, спеціалістів і магістрів у Харківській 

державній академії фізичної культури здійснюється відповідно до Законів  

України «Про вищу освіту», «Про освіту», Положень «Про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Про освітньо-

кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», наказу Міністерства освіти і науки 

України «Про впровадження кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу» та інших нормативних актів України з питань освіти,  

Положення «Про організацію навчального процесу в Харківської державної 

академії фізичної культури», яке затверджене вченою радою закладу, у частині 

«Державна атестація студентів». 

Державна атестація випускників проводиться в академії за напрямами та 

спеціальностями, передбаченими Постановами Кабінету Міністрів України,  

ліцензіями та сертифікатами відповідних напрямів підготовки та 

спеціальностей, завершується видачею диплома державного зразка про 

здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та присвоєну кваліфікацію. 

У Харківській державній академії фізичної культури створена і функціонує 

система державної атестації, яка включає: 

- державний іспит з теорії та методики обраного виду спорту та теорії і 

методики фізичного виховання (бакалаври); 

- державний іспит з медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту 

(бакалаври); 

- захист кваліфікаційної роботи (бакалаври); 

- державний іспит зі спеціальності (магістри); 

- захист магістерської роботи.  

На всіх випускових кафедрах академії прийнята загально кафедральна 

тематика наукових досліджень, відповідно до якої розроблено переліки 

орієнтовних тем курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт, які на 

кожний навчальний рік доповнюються, уточнюються та затверджуються. 
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Тематика наукових досліджень стосується сучасних проблем,  

фундаментальних та прикладних дисциплін, новітніх технологій навчання в  

загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, в сфері організації, управління 

та методики тренування. 

Студенти академії забезпечені необхідними методичними рекомендаціями 

щодо написання, оформлення й захисту кваліфікаційних та магіс терських робіт.  

Передумовою захисту наукових робіт на державній атестації є попередній 

захист на відповідній кафедрі. 

Керівниками кваліфікаційних та магістерських робіт є досвідчені 

викладачі, кандидати наук, доценти, доктори наук, професори, які мають 

багаторічний стаж науково-педагогічної діяльності. Рецензують роботи 

студентів провідні фахівці в галузі фізичної культури, спорту та фізичної 

реабілітації. 

Згідно із затвердженим графіком наукові керівники звітують на засіданнях 

кафедр про результати науково-дослідної роботи студентів. Студенти 

доповідають про результати проведених наукових досліджень у рамках 

написання кваліфікаційних та магістерських робіт на засіданнях студентських 

наукових гуртків, наукових конференціях, засіданнях випускових кафедр. 

Щорічно, в установлені Міністерством освіти і науки України терміни,  

відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в Харківській 

державній академії фізичної культури» формуються Державні екзаменаційні 

комісії з атестації випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», 

«магістр» та присвоєння відповідних кваліфікацій і подаються до МОН України 

пропозиції щодо затвердження голів ДЕК із числа висококваліфікованих 

представників наукових установ, навчальних закладів України (за їх згодою), 

які готують фахівців з відповідних напрямів та спеціальностей. 

Так, протягом 2015 року в академії працювало 8 Державних 

екзаменаційних комісій. Очолювали їх 8 голів ДЕК. Склад голів ДЕК надається 

в таблиці 2.12. 
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Таблиця 2.12 

Якісний склад голів ДЕК в академії у 2015 році 

Показники/ роки 2015 

Кількіс ть ДЕК 8 

8 Голови ДЕК, 
 

з них запрошені 7 

5 Професори, доктори наук, 
 

з них запрошені  5 

3 Доценти, кандидати наук, 
 

з них запрошені 2 

 

За звітний період академією підготовлено 549 фахівців, з яких на 

стаціонарі навчалося 349, за заочною формою навчання – 200. 

Академією в цілому забезпечується виконання вимог МОН України щодо 

якості підготовки фахівців. Показники успішності випускників академії за 

результатами Державних інститутів та захисту магістерських робіт 

представлені в табл. 2.13. 

Таблиця 2.13. 

Показники успішності випускників академії за результатами 

Державних іспитів 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 

Показники/роки 2015 

Абсолютна успішність 100% 

Показники якості 72,4% 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 

Показники/роки 2015 

Абсолютна успішність 100% 

Показники якості 76,7% 

Результати захисту магістерських робіт 

Показники/роки 2015 

Абсолютна успішність 100% 

Показники якості 89,5% 
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За результатами навчання та державної атестації 7 випускників  

магістратури рекомендовано до вступу в аспірантуру.  

Якісною складовою ефективності підготовки фахівців є отримання 

випускниками академії дипломів з відзнакою. У наведеній таблиці відображені 

дані про випускників – відмінників навчання: 

Таблиця 2.14. 

Показники підготовки випускників – відмінників у 2015 році  
(денна форма навчання) 

 

ОКР 2015 

Бакалавр 5 

Магістр 16 

Усього 21 

 

На заочній формі навчання кількість відмінників закономірно поступається 

денній: 

Таблиця 2.15. 

Показники підготовки випускників – відмінників у 2015 році  
(заочна форма навчання) 

 

 

 

 

 

 

Інтеграція до європейського освітнього простору, забезпечення 

мобільності і реагування на потреби ринку праці передбачають не тільки 

модернізацію принципів організації навчального процесу, які втілюються в 

навчальних підрозділах академії, а й удосконалення механізмів гарантій та 

оцінки якості вищої освіти. Для реалізації зазначеного в академії функціонує 

система заходів щодо вдосконалення державної атестації випускників шляхом  

переорієнтації її на європейські принципи оцінки якості підготовки, що 

ОКР 2015 

Бакалавр 2 

Магістр 10 

Усього 12 
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передбачає визначення рівня сформованості компетентностей випускників, їх 

здатності до практичної діяльності та відповідності кваліфікаційним вимогам. 

 

2.6. Розподіл випускників академії 

Розподіл і працевлаштування випускників академії освітньо-

кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магіс тр» здійснюється згідно з 

нормативно-правовими документами Кабінету Міністрів України, Міністерства 

освіти і науки України та наказами ректора ВНЗ. З 2015 року у відділі кадрів  

академії працює інспектор, який відповідає за працевлаштування випускників і 

студентів. 

Традиційно в академії затверджується графік проведення зборів зі 

студентами, склад та графік засідань комісії з розподілу випускників. 

Працівниками деканатів та юристом на кожному факультеті проводяться збори 

студентів 4 – 5 курсів, та магістрів, на яких роз’яснюються права та обов’язки 

випускників, нормативно-правові документи щодо працевлаштування,  

опрацьовуються необхідні документи з розділу та звітності прибуття на робочі 

місця молодих спеціалістів. 

У 2015 році із 193 бакалаврів, які навчалися за рахунок  державного 

бюджету, працевлаштовано 153, що складає 79,2%, з 50 магістрів – 

працевлаштовано 33 (63,7%). 

 Випускники в першу чергу працевлаштовуються в м. Харкові та 

Харківської області. Так, у 2015 році 117 випускників були працевлаштовані в 

цьому регіоні.  

На виконання наказів МОН України про виплату одноразової адресної 

грошової допомоги з 2007 року в академії здійснюється виплата підйомних 

коштів випускникам, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями 

педагогічного профілю, працевлаштувалися за направленням та уклали угоди 

про роботу на три роки в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах. Загальна сума виплат у 2015 році становить близько 10000 гривень. 
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3. НАУКОВА РОБОТА 

 

3.1 Організація та результати наукових досліджень 

В умовах сучасності наука виступає головним  фактором соціально-

економічного розвитку країни, примноження її інтелектуального потенціалу,  

основою фундаментальних і прикладних досліджень, засобом здобуття нових 

знань і розробки інноваційних технологій. Слід зазначити, що науково-

освітня політика держави є невід’ємною частиною її національно-

економічної стратегії, спрямованої на неухильне зростання науково-

виробничої та освітньо-педагогічної сфер. 

Наукова діяльність у Харківській державній академії фізичної культури 

у звітному періоді здійснювалася відповідно до законодавства України 

(Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльніс ть», Указ 

Президента України від 28.09.2004 р. №1148/2004 «Про Національну 

доктрину розвитку фізичної культури і спорту») та нормативних актів  

центральних органів виконавчої влади, наказів та розпоряджень Міністерства 

освіти і науки України, Статуту ХДАФК. 

 Кафедри і підрозділи академії виконували науково-дослідну роботу 

відповідно до тематичного плану 2015 року держбюджетних наукових 

досліджень та розробок Міністерства освіти і науки України (табл. 3.1) та 

тематичного плану ініціативних досліджень (додаток 1), затверджених 

Вченою радою ХДАФК та відображених у зведеному плані Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України на 2011-2015 рр.  

Тематика досліджень, яка виконувалася в академії в 2015 році, була 

упорядкована відповідно до наукових спеціальностей (24.00.01 – 

олімпійський та професійний спорт, 24.00.02 – фізична культура, фізичне 

виховання різних груп населення, 24.00.03 – фізична реабілітація) та 

відобразила проблеми розвитку науково-технічного, соціально-економічного, 

суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і 
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держави (1.5. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних 

та гуманітарних наук; 3.5. Науки про життя, новітні технології профілактики 

та лікування найпоширеніших захворювань; 3.5.28. Цільові дослідження з  

питань гармонізації системи «людина-світ» та створення новітніх технологій 

покращення якості життя; 3.5.29. Створення стандартів і технологій 

запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та 

безпеки продуктів харчування). 

Таблиця 3.1 

Держбюджетні науково-дослідні теми Міністерства освіти і науки 

України на 2015 рік, які виконувались у ХДАФК 
 

 № 
Назва теми, 

№ держреєстрації 
Керівник теми 

Початок 

робіт 

Закінченн
я 

робіт 

1 2 3 4 5 

1. 
Інноваційні підходи до здоров'яформуючих 
технологій у  шкільній фізкультурній освіті 
(прикладна, № 0115U004856) 

Ажиппо Олександр 
Юрійович, 

д. пед. н. професор 

01.01.2015 31.12.2017 

2. 

Теоретико-методичні засади формування 

культури фізичного здоров'я у студентської 
молоді 
(прикладна, № 0115U006767) 

Сутула 
Василь 

Опанасович 

д.пед.н., професор  

01.01.15 31.12.2017 

3. 

Організаційно- управлінські, економічні та 
гуманітарні основи економічні та гуманітарні 
основи розвитку  неолімпійського спорту  в 

Україні 
(фундаментальна, як підтема комплексного 
дослідження НУФВСУ) 

Бондар 

Анастасія Сергіївна 
к. наук з фіз. вих., 

доцент 

01.01.2015 31.12.2017 

4. 

Науково-методичні основи використання 

інформаційних технологій при підготовці 
фахівців фізичної культури і спорту , 
(фундаментальна, № 0113U001207) 

Філенко 

Людмила 
Василівна  

к.фіз.вих., доц. 

01.01.2013 31.12.2015 

 

Наукова тематика кафедр академії спрямована на забезпечення 

ефективного виконання навчально-виховної роботи, розвиток науково-

педагогічної творчості студентства, здобуття нових знань, сучасних методів  

та новітніх технологій. 



 

 

 

34 

Метою наукової діяльності в академії є вирішення наукових та 

науково-методичних проблем у сфері фізичної культури, спорту і здоров’я 

людини відповідно до сучасних потреб України. 

Основними завданнями науково-дослідної діяльності у ХДАФК є: 

− забезпечення європейських стандартів якості освіти та інтеграції 

вітчизняної науки й освіти у світовий інтелектуальний простір; 

− виконання актуальних прикладних досліджень з різних видів  

спорту, фізичного виховання різних вікових і соціальних груп населення; 

− впровадження результатів досліджень у практику підготовки 

спортсменів різної кваліфікації та фізкультурно-оздоровчу роботу з  

населенням;  

− організація та участь у заходах з науково-методичного забезпечення 

підготовки спортсменів збірних команд України до міжнародних змагань; 

− аналіз сучасних тенденцій розвитку фізичної культури і спорту,  

узагальнення новітніх наукових розробок та розповсюдження нової 

інформації у відповідних галузевих підрозділах; 

− ефективне використання наукового потенціалу для розробки нових 

методів та засобів фізичного виховання і спортивної підготовки; 

− підвищення якості підготовки фахівців шляхом залучення студентів, 

аспірантів, докторантів та професорсько-викладацького складу до участі в 

наукових дослідженнях із використанням одержаних результатів у 

навчальному і тренувальному процесі; 

− підготовка до видання наукової, навчально-методичної, довідкової,  

науково-популярної літератури; 

− розвиток перспективних напрямів наукового міжнародного 

співробітництва та співробітництва з іншими галузями; 

− здійснення науково-консультативної діяльності та надання послуг 

іншим організаціям на договірній основі. 

Стратегічною метою Харківської державної академії фізичної культури 

є розвиток наукової діяльності, підвищення якості підготовки 
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висококваліфікованих фахівців за дослідницькими, професійними та 

кар’єрними напрямками. 

До структури академії входять: 4 факультети, 1 відділення, 18 кафедр,  

аспірантура, навчально-методичний відділ, експлуатаційно-технічний відділ,  

редакційно-видавничий відділ, проблемна науково-дослідна лабораторія. Всі 

структурні підрозділи та комп’ютерні класи підключені до мережі Інтернет.  

Бібліотека академії має електронну залу, а її фонд нараховує 72034 

примірника (навчальні видання – 61439 екземплярів, наукові видання – 7285 

екземплярів). Основні показники наукової діяльності академії представлені в  

таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Основні показники наукової діяльності ХДАФК у 2015 році 
 

№ Показники Кількість  

1. Підготовка наукових кадрів 

   1.1 
Кількість аспірантів: 
всього 

26 

   1.1.1. з них: з відривом від виробництва 19 

 1.1.2. 
Кількість захищених дисертацій аспірантами та здобувачами 
ВНЗ, затверджених ВАК 

2 

2. Результативні  показники НДДКР 
2.1. Кількість робіт, які виконувалися за рахунок держбюджету  3 

2.2. Відсоток НДДКР , які відповідають світовому рівню 66,7 

2.3 Впроваджено результатів розробок: у виробництво 5 

2.4  у навчальний процес 37 

3. Публікації , конференції  

3.1. 
Опубліковано монографій відповідно до вимог ВАК, всього 

одиниць 
13 

   3.1.1. друк. арк. 60,29 

3.2. навчальних посібників з грифом МОН, всього одиниць 1 

   3.2.1. друк. арк. 19 

   3.3. 
Кількість публікацій (статей) в фахових виданнях України, 

всього одиниць 
245 

     3.3.1. друк. арк. 91,87 

  3.3.2. з них: зарубіжних (одиниць) 23 

  3.3.3. друк. арк. 75,9 

3.4. 
Кількість проведених наукових семінарів і конференцій, які 
зареєстровані у МОН 

3 

3.5. 
Кількість договорів, угод, контрактів про науково-технічне 
співробітництво та міжвузівське співробітництво із 
зарубіжними партнерами 

- 

4. Наукова робота студентів 

 4.1. 
Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР  

всього 
504 

4.2. Кількість студентів, які брали участь в олімпіадах (1 тур) 165 
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   4.2.1. (2 тур) 9 

4.3. 
Кількість переможців, які отримали нагороди за результатами 
2 туру в олімпіадах 

1 

 4.4. Кількість опублікованих статей за участю студентів 155 

   4.4.1. з них: самостійно 21 

 

Упродовж 2015 року викладачами академії захищено 1 докторська і 1 

кандидатська дисертації у спеціалізованих вчених радах ХНУ  

імені В. Н. Каразіна та НПУ імені М. П. Драгоманова відповідно (Додаток 3).  

За результатами виконання 4 держбюджетних та 16 ініціативних 

науково-дослідних тем отримано 42 акти впровадження результатів  

дослідження в практичну діяльність фахівців фізичного виховання, спорту та 

фізичної реабілітації (Додаток  4), отримано 5 авторських свідоцтв і патентів, 

опубліковано 13 монографій, 4 підручники, з них 1 під грифом МОН, та 40 

навчальних посібників.  

Спостерігається певне збільшення кількості публікацій співробітників  

академії, яка за звітний період становила 827 статей, з них: 245 – у фахових 

виданнях, 23 – у зарубіжних. За участю студентів опубліковано 155 статей. 

Для отримання об’єктивної інформації про участь окремих кафедр та 

викладачів в науково-дослідній роботі в академії впроваджено 

багатокритеріальну рейтингову систему показників якості наукової роботи. 

 Академія є організатором та співорганізатором щорічного проведення 

міжнародних конференції: «Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних 

закладах», «Проблеми та перспективи розвитку спортивних ігор та 

одноборств у вищих навчальних закладах», «Проблеми та напрямки розвитку 

професійного автоспорту (картингу)», «Фізична культура, спорт та здоров’я», 

«Актуальні проблеми розвитку фітнесу та аеробіки», «Основи побудови 

тренувального процесу в циклічних видах спорту». Крім цього, проводяться 

всеукраїнські, регіональні й обласні конференції і семінари.  

В академії шість разів на рік видається «Слобожанський науково-

спортивний вісник», який увійшов до переліку фахових видань ВАК України. 

Розміщення журналу у наукометричних базах, репозитаріях: Ulrich’s 
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Periodical Directory; WorldCat; DOAJ; OpenAIRE; Sherpa/Romeo; ROAD; 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; CrossRef; 

Електронна наукова бібліотека eLIBRARY.ru; Worldwide eLibrary; 

AcademicKeys; JournalTOCs; The Open Access Digit Library; Open Science 

Directory; Stanford University Libraries; British Library's Electronic Table of  

Contents (ETOC); OneSearch; General Impact Factor (GIF); Sjournals Index; 

indexCopernicus; CiteFactor; Universal Impact Factor; Google Scholar; Open 

Academic JournalsIndex; Scientific indexing service; MAIR2014; BASE; 

Research Bible; PBN; InfoBase Index; Dogpile; Aol; Ask. 

Основним джерелом фінансування наукової роботи є кошти 

державного бюджету.  

 

3.2 Підготовка та атестація науково-педагогічних кадрів 

Аспірантуру Харківської державної академії фізичної культури було 

відкрито наказом МОН від 22 червня 1995 р., № 9/2/1 за двома 

спеціальностями 24.00.01 і 24.00.02, та наказом МОН від 27 лютого 2007 р., 

№ 157 – за спеціальніс тю 24.00.03. 

Організація роботи аспірантури Харківської державної академії 

фізичної культури відбувається згідно з Положенням про підготовку 

науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 за трьома спеціальностями:  

24.00.01 – «Олімпійський і професійний спорт»; 

24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення»; 

24.00.03 – «Фізична реабілітація». 

Основними напрямками наукових досліджень аспірантів і здобувачів  

академії є: 

− удосконалення багаторічного тренувального процесу спортсменів; 

− підготовка олімпійського резерву; 
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− удосконалення процесу фізичного виховання в навчальних закладах 

різного профілю; 

− організаційно-управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку 

фізичної культури і спорту; 

− фізична реабілітація різних груп населення, у тому числі інвалідів; 

− фізична підготовка в Збройних силах. 

Підготовка аспірантів здійснюється відповідно до обсягів державного 

замовлення Міністерства освіти і науки України на підготовку фахівців та 

науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами. 

Індивідуальні плани та обґрунтування тем  дисертаційних робіт 

зарахованих аспірантів у 3-місячний термін з дня зарахування 

обговорюються на кафедрі, на засіданні координаційної ради академії та 

затверджуються на Вченій раді ХДАФК. 

Формування тем дисертаційних робіт аспірантів ХДАФК здійснюється 

відповідно до тем Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 

фізичної культури Міністерства України у справах сім’ ї, молоді та спорту на 

2011-2015 рр. та Тематичного плану Харківської державної академії фізичної 

культури на 2013-2015 рр. 

Аспіранти публікують результати своїх наукових досліджень у різних 

фахових виданнях, беруть активну участь у роботі міжнародних конгресів та 

симпозіумів, наукових конференціях різного рівня – від регіональних до 

міжнародних, де неодноразово посідали призові місця та ставали 

номінантами. 

Для вдосконалення стану підготовки аспірантів і контролю за 

виконанням дисертаційних робіт у ХДАФК здійснено такі заходи: 

- розроблено порядок та критерії проведення щорічної атестації 

аспірантів на кафедрах (2 рази на рік) та на атестаційній комісії ХДАФК (1 

раз на рік); 

- кафедрами та науково-координаційною радою ХДАФК 

розроблено та впроваджено план проведення поточних атестацій аспірантів  
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щодо виконання дисертаційних робіт, згідно якого аспіранти в зазначений 

термін повинні звітувати за виконання відповідного розділу дисертаційної 

роботи; 

- організовано постійно діючий протягом навчального року 

науковий семінар аспірантів, на якому згідно з планом його проведення 

заслуховуються і обговорюються наукові доповіді аспірантів у присутності 

наукових керівників, завідувачів кафедр та провідних фахівців академії. 

У 2015 році в аспірантурі Харківської державної академії фізично ї 

культури навчалося 26 аспірантів :  

– за держзамовленням –  15 осіб: 12 – з відривом від виробництва; 3 – 

без відриву від виробництва; 

– на контрактній основі – 11 ос іб: 10 – з відривом від виробництва, з  

яких 3 – іноземних аспіранта; 1 – без відриву від виробництва. 

23 з них є випускниками Харківської державної академії фізично ї 

культури. 

4 випускника аспірантури працюють викладачами ХДАФК, а понад 20 

здобувачів - викладачами на кафедрах фізичного виховання різних ВНЗ м. 

Харкова, м. Києва, м. Запоріжжя, м. Дніпропетровська, м. Полтави, м. Суми,  

м. Ірпінь та інших міст України. 

Для допомоги молодим науковцям рішенням ректорату в академії 

створено електронну залу бібліотеки, яка має сучасне комп’ютерне 

обладнання (11 комп’ютерів з програмним забезпеченням). Для цього було 

відремонтовано читальну залу бібліотеки, замінено вікна та освітлення,  

закуплено сучасні комп’ютерні меблі. Усі комп’ютери мають ліцензійне 

програмне забезпечення для роботи з документами різного виду. Комп’ютери 

підключені до локальної мережі академії, мають необмежений доступ до 

глобальної мережі Інтернет, що дозволяє здійснювати пошук необхідної 

інформації в електронних бібліотеках України та зарубіжжя. Для допомоги 

користувачам виділено штатну одиницю з експлуатаційно-технічного відділу 

академії. Реєстрація користувачів здійснюється в електронній базі даних.  
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Щомісяця послугами електронної бібліотеки користується понад 250 

викладачів, аспірантів, магістрантів, здобувачів та студентів академії.  

Для користувачів на робочому столі екранів комп’ютерів розміщені: 

1. Інтерактивний перелік WEB-сайтів з різних видів спорту, федерацій,  

спортивних клубів, персональних сайтів спортсменів (понад 350 сайтів). 

2. Повнотекстові автореферати дисертаційних робіт, захищених у 

спеціалізованій вченій раді ХДАФК (обсягом понад 1000 сторінок). 

3. Електронні версії наукових статей фахових видань ВАК України 

(«Физическое воспитание студентов творческих специальностей»,  

«Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання 

і спорту», «Теорія і методика фізичного виховання і спорту»,  

«Слобожанський науково-спортивний вісник», «Спортивна медицина»,  

«Спортивний вісник Придніпров’я» – понад 1000 статей). 

 

3.3 Науково-методичне забезпечення проблемної науково-дослідної 

лабораторії академії  

Упродовж 2015 року у Харківській державній академії фізично ї 

культури працювала проблемна науково-дослідна лабораторія. 

За звітний період розроблено ряд комп’ютеризованих комплексів для 

оцінки різних сторін підготовленості спортсменів:  

а) система автоматизованого контролю функціональної 

підготовленості визначення індексу Руфьє «АвІР»; 

б) приладо-програмний комплекс для оцінки біодинамічних 

параметрів ударних рухів спортсменів;  

в) системи контролю за психофіз іологічними параметрами 

підготовленості спортсменів;  

г) відеоелектронна установка оцінки біомеханічних параметрів рухів 

спортсменів та низка інших; 

д) система діагностики функціональних систем. 
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Вищезазначені комплекси, а також сучасне наукове обладнання 

(комп’ютерний кардіографічний комплекс «Кардіолаб», комп’ютерна 

система спірографії «СпіроКом» та ін.) забезпечили певний матеріально-

технічний рівень для проведення широкого спектру досліджень 

особливостей природного та керованого розвитку фізичного потенціалу 

людини й процесу адаптації людини до фізичних навантажень різної 

спрямованості та надання науково-методичної допомоги спортивним  

організаціям. 

Крім того, співробітники проблемної науково-дослідної лабораторії 

спільно з різними навчальними закладами займалися дослідженням проблем,  

пов’язаних із формуванням та практичною реалізацією в сучасному 

суспільстві потреби у здоровому фізично активному способі життя. 

Результати проведених досліджень дозволили обґрунтувати 

практичні рекомендації щодо удосконалення існуючої системи шкільного 

фізичного виховання на основі впровадження інноваційних технологій, які 

забезпечують формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів  

потреби у здоровому фізично активному способі життя. 

У проблемній науково-дослідній лабораторії ХДАФК розроблено 

сучасні інформаційні методики, які дозволяють системно визначати фактори,  

які впливають на ефективність змагальної діяльності у різних видах спорту.  

Ці методики дозволяють вивчати: 

− психічні, психофізіологічні та психомоторні здібності спортсменів; 

− біоенергетичні та функціональні можливості організму людини; 

− біомеханічні параметри рухової діяльності та підготовленості 

спортсменів; 

− візуальні характеристики рухової діяльності спортсменів.  

Важливою особливістю розроблених методик є втілення сучасних 

електронних та комп’ютерних технологій реєстрації та обробки результатів  

дослідження. 
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1. Методики діагностики психічних, психофіз іологічних та 

психомоторних здібностей спортсменів: 

- комп’ютерна програма реєстрації точністних дій спортсменів; 

- діагностична програма «Креативність» для оцінки творчих здібностей 

спортсменів; 

- тест Люшера для самодіагностики й корекції психологічного стану 

спортсменів; 

- експрес-діагностика знаходження інтегрального показника загальних 

здібностей та інтелекту за методикою Бузина; 

- комп’ютеризовані методи оцінки когнітивних якостей спортсменів; 

- комп’ютерна система «ПСИХОТЕСТЕР» для визначення параметрів  

простих та складних психічних і психомоторних реакцій спортсменів на 

різні типи подразників; 

- електронний прилад для реєстрації простої реакції на світлові сигнали з  

урахуванням параметрів периферійного зору, уваги і типу нервової системи;  

- прилад для вимірювання швидкості розумових процесів та параметрів  

уваги. 

2. Засоби діагностики біоенергетичних і функціональних можливостей 

організму людини: 

З метою виявлення об’єму рухової активності та аналізу енерговитрат у 

процесі занять фізичною культурою, а також протягом доби, було придбано 

фітнес-браслети (My KronozZeFit – 4 одиниці), які максимально 

задовольняють потреби польових досліджень.  

3. Пристрої для оцінки біомеханічних параметрів рухової діяльності та 

підготовленості спортсменів: 

- пристрій (ВК ЗЕВС – 1) для визначення динамічних параметрів рухів  

спортсменів; 

- пристрій для вимірювання довжини стрибка.  

4. Засоби педагогічного тестування: 
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- пристрій для тестування суддів за рекомендаціями Міжнародно ї 

федерації баскетболу (FIBA). 

Упродовж 2015 року лабораторія та кафедри академії, комплексні 

наукові групи надавали науково-методичну допомогу збірним командам  

України та області з автомотоспорту, парашутного спорту, баскетболу 

(інваспорт), боксу, таеквондо, карате, боротьби, естетичної гімнастики,  

черлідингу, важкої атлетики, акробатичного рок-н-ролу, зимових видів  

спорту, легкої атлетики, синхронного плавання, пауерліфтингу, аеробіки,  

спортивних танців, командам з волейболу («Локомотив»), футболу 

(«Металіст», «Геліос»). 

 

3.4. Розвиток студентської науки 

Упродовж 2015 року студентська науково-дослідна робота у 

Харківській державній академії фізичної культури значно активізувалася. 

Студенти різних курсів охоче брали участь у кафедральних, академічних,  

національних та міжнародних науково-практичних конференціях,  

всеукраїнських та регіональних конкурсах студентських наукових робіт. За 

підсумками студентської наукової конференції «Фізична культура, спорт і 

здоров’я» (присвяченої Дню науки) 19 травня 2015 року у секція «Фізична 

культура і здоров’я» І місце зайняв Косолапов А. (магістрант), науковий 

керівник к. фіз. вих., доцент Т. М. Бала; у секція «Спорт» І місце – Рожков В. 

(магістрант), науковий керівник д. б. н., професор В. А. Друзь.  

У 2015 році був проведений конкурсний відбір для участі студентів у ІІ 

турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,  

технічних і гуманітарних наук у Сумському державному педагогічному 

університеті імені А. С. Макаренка (м. Суми). Кращими серед студентських 

наукових робіт стали розробки Дюськіної Єлизавети (студентка 3 курсу 

кафедри фізичної реабілітації та рекреації), Чистохіна Ярослава (студент 4 

курсу кафедри інформатики та біомеханіки) та Зайцева Ганна (студентка 3 

курсу кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму). 
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Упродовж 2015 року студенти ХДАФК активно брали участь у таких 

наукових заходах: 

1. Загальноукраїнська студентська наукова конференція «Спорт та 

сучасне суспільство» (5 березня 2015 р.), яка проводилася спільно з  

Національним університетом фізичного виховання і спорту України та 

Львівським державним університетом фізичної культури. У роботі 

конференції прийняли участь 12 студентів 2-5 курсів. Харківську державну 

академію фізичної культури представляв студент 4 курсу, кафедри 

менеджменту фізичної культури Литвиненко Р.С.  

2. Студентська наукова конференція «Фізична культура, спорт і 

здоров’я», присвячена Дню науки (19 травня 2015 р., м. Харків, ХДАФК), у 

роботі якої взяли участь 27 студентів академії (секції «Фізична культура і 

здоров’я» та «Спорт»). 

3. ІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція (в  

рамках XV Міжнародної науково-практичної конференції) «Фізична 

культура, спорт та здоров’я» 10-11 грудня 2015 року, м. Харків ХДАФК, у 

роботі якої взяли участь 79 студентів з 16 вишів України – з них 49 студентів  

ХДАФК.  

4. У II турі Всеукраїнської студентської олимпиади з «Олимпийского и 

профессионального спорту», де магістрант  Рожков В. посів 2 місце. 

Крім того, студенти академії брали участь у таких традиційних 

наукових заходах: Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

магістрантів та аспірантів «Фізична культура, спорт та здоров'я» (м. Харків); 

Міжнародна науково-практична конференція «Молода спортивна наука 

України» (м. Львів); Міжнародна наукова конференція молодих учених 

(НУФВС України, м. Київ); Всеукраїнські олімпіади зі спеціальностей 

«Олімпійський та професійний спорт», «Фізичне виховання», «Фізична 

реабілітація»; Регіональна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми спортивної медицини, фізичної реабілітації та ЛФК» (м. Харків); 

Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція (в рамках 
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Міжнародної науково-практичної конференції) «Фізична культура, спорт та 

здоров’я» (м. Харків); Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

з природничих, технічних та гуманітарних наук. 

Студенти академії долучалися до участі у наукових дослідженнях, які 

виконувалися кафедрами згідно тематичного плану 2015 року 

держбюджетних наукових досліджень та розробок Міністерства освіти і 

науки України та тематичного плану ініціативних досліджень, затверджених 

Вченою радою ХДАФК та відображених у зведеному плані Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України на 2011-2015 рр.  

60 магістрантів академії подали наукові статті до Збірника наукових 

праць ХДАФК (випуск № 2). 
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4. СПОРТИВНО-МАСОВА ТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА 

 

Від дня заснування у 1979 році Харківський спортивний факультет 

КДІФК, Харківський державний інститут фізичної культури і нині 

Харківська державна академія фізичної культури відіграють важливу роль у 

розвитку фізичної культури і спорту в Україні.  

В академії навчаються студенти, які займаються більше ніж 60 видами 

спорту. Пріоритетними для академії є види спорту, в яких спортсмени беруть 

участь в Олімпійських ігорах та Всесвітніх універсіадах. ХДАФК активно 

підтримує розвиток інваспорту в Україні, показником цього є медалі, здобуті 

студентами академії на Паралімпійських та Дефлімпійських іграх. На 

чемпіонатах, кубках, першостях світу та Європи студенти ХДАФК щорічно 

здобувають велику кількіс ть медалей.  

На сьогодні студентами - випускниками нашої академії завойовано 8 

ліцензій на право участі в літніх Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де 

Жанейро. В легкій атлетиці – Наталя Погребняк, Богдан Бондаренко, в 

синхронному плаванні – Анна Волошина, Лоліта Ананансова, Золотарьова 

Ольга, Гречихіна Олена, Савчук Анастасія, Сабада Олександра, Юшко Дар’я, 

Сидоренко Ксенія, Кондрашова Ольга, в греко-римській боротьбі – Тімченко 

Дмитро, в плаванні – Дар’я Степанюк, в стрільбі з луку – Віктор Рубан.  

Студенти академії впродовж більш ніж 35 років існування академії 

брали участь та завойовували медалі на усіх найпрестижніших змаганнях 

світу:  

Назва змагань Загальна 
кількість 
завойованих 
медалей 

Олімпійські ігри 25 

Паралімпійські та Дефлімпійські ігри 62 

Чемпіонати, кубки, першості світу 473 

Чемпіонати, кубки, першості Європи 533 

Всесвітні Універсіади (літні та зимові) 100 

І Європейські ігри  3 
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 Упродовж свого існування ХДАФК постійно була представлена в  

студентських командах України для участі у Всесвітніх Універсіадах.  

2015р.  

Всесвітня літня Універсіада м. Кванджу (П.Корея): 

Кальченко Катерина -  волейбол – срібна медаль 

Чернуха Анастасія - волейбол – срібна медаль 

Шевченко Олег - волейбол – срібна медаль 

Терьоменко Дмитро - волейбол – срібна медаль 

Гармаш Пилип - волейбол – срібна медаль 

Дмітрієв Олександр волейбол – срібна медаль 

Канівець Дмитро – дзюдо – срібна та бронзова медаль 

Гуляєв Артем – дзюдо – бронзова медаль 

Окачев Володимир  - спортивна гімнастика – бронзова медаль. 

Студенти академії щорічно беруть участь у десятках  всеукраїнських та 

обласних змагань, на яких здобувають сотні медалей різного ґатунку. Академія 

представлена спортсменами  в найсильніших командах з ігрових видів спорту  

«Металіст» (Харків) – футбол; «Динамо» (Киів), «Шахтар» (Донецьк), 

«Локомотив» - міні-футбол; «Локомотив» - волейбол серед чоловічих команд; 

«Динамо-Київ», «Дніпро» - баскетбол серед жіночих команд; «БК Київ», 

«Дніпро-Азот» - баскетбол серед чоловічих команд та інші. 

Провідні спортсмени – студенти академії отримують стипендії 

Президента України, НОК України, Кабінету Міністрів України, Верховної 

Ради України та інші. Також  за свої спортивні здобутки вони нагородженні 

державними нагородами, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України 

та Верховної Ради України. 

У 2015 році в академії на денному відділенні навчалося 1191 студент: 

*  ЗМС і МСМК –  33 особи (2,5%); 

*  МС –  151 особа (11,5 %); 

*  КМС – 188 осіб (14,2%). 
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 216 студентів академії включені до складу збірних команд України з 40 

видів спорту,  що складає 13,8 % від загального числа студентів академії, до 

складу збірних команд Харківської області входить 282 студентів – 21,5 % 

від загального числа. 

У 2015 навчальному році 37 студентів виконали нормативи від КМС 

та вище, зокрема: ЗМС та МСМК – 2 чол; МС – 17 чол; КМС – 23 чол.  

Згідно календаря Міністерства освіти і науки України та комітету з  

фізичного виховання та спорту з березня по червень 2015 року проходили 

змагання ХІІ літньої Універсіади України серед ВНЗ 3-4 р.а. Програма 

Універсіада складалася з 22 видів спорту, команди ХДАФК прийняли участь 

у 10 видах спорту (волейбол серед чоловіків, плавання, легка атлетика,  

художня гімнастика, настільний теніс, стрільба з лука, бадмінтон, академічне 

веслування, дзюдо, стрибки у воду). Чемпіонами Універсіади стали 15 

студентів нашої академії. За підсумками участі в змаганнях Літньої 

Універсіади України академія посіла 3 місце серед ВНЗ 1 категорії та 4 місце 

в абсолютному заліку серед усіх ВНЗ. Нажаль, брак коштів не дав змогу 

нашим студентам виступити в повному обсязі у змаганнях та боротися за 

медалі Універсіади. 

На І Європейських іграх в Баку академію представляли студенти та 

випускники: Віктор Рубан (золота медаль в командних змаганнях зі стрільби 

з луку), Тімченко Дмитро (срібна медаль в греко-римській боротьбі), Вікторія 

Пазюк  та Ганна Зарицька (срібна медаль в баскетболі 3х3), Бедевкін Дмитро 

(стрибки на батуті), Почтарьов Артем та Натаров Геннадій (бадмінтон), 

Гапонова Анна (настільний теніс). 

Також викладачі академії ставали чемпіонами України, світу та Європи 

з багатьох видів спорту. 

У 2015 році на чемпіонатах, Кубках та першостях України студентами 

академії завойовано 269 медалей, з них - 116 золотих, 80 срібних та 73 

бронзові медалі. 
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На чемпіонатах, Кубках та першостях світу студентами академії 

завойовано 33 медалі, з них - 7 золотих, 15 срібних та 11 бронзових медалей. 

На чемпіонатах, Кубках та першостях Європи студентами академії 

завойовано 30 медалей, з них - 10 золотих, 15 срібних та 5 бронзових 

медалей. 

На міжнародних турнірах студентами академії завойовано всього 13 

медалей, з них – 2 золоті, 3 срібні та 8 бронзових медалей. 

Чемпіонати, Кубки, Першість світу 

 

Прізвище, ім′я Курс , 
факультет 

Назва змагань Вид спорту Місце 

Хруль Оксана  3, ЦВС ЧСінваспорт, 13-

19.07.2015 м.Глазго  

плавання 1,2,3 

Ананасова Лоліта 4,ЦВС ЧС,24.07-9.08.2015 

м.Казань 

синхронне плавання 3,4,4 

Волошина Анна 5,ФПКПЗН ЧС,24.07-9.08.2015 

м.Казань 

синхронне плавання 3,4,4 

Сабада Олександра 5,ФПКПЗН ЧС,24.07-9.08.2015 

м.Казань 

синхронне плавання 4,4 

Золотарьова Ольга 3,ЦВС ЧС,24.07-9.08.2015 

м.Казань 

синхронне плавання 4,4 

Гречихіна Олена 5,ФПКПЗН ЧС,24.07-9.08.2015 

м.Казань 

синхронне плавання 4,4 

Д’якова Вікторія 5,ФПКПЗН ЧС серпень 2015 Данія стрільба з лука 1 

Андросович Анна 3,ЦВС ЧС інваспорт 5-
10.08.2015 США 

спортивне 
орієнтування 

2 

Ілюшина Вікторія  Викл каф. 

важкої атл та 
боксу  

ЧС 27.09-4.10.2015 

Малайзія 

армрестлінг 1,1 

Деха Ірина 2,ЦВС ЧС Вроцлав  6-
13.06.2015 

важка атлетика  2,3 

Конотоп Ігор  2,ЦВС ЧС Вроцлав  6-

13.06.2015 

важка атлетика  4 

Каланіна Єлизавета 4,СІО ЧС м.Абу  -Дабі дзюдо 3 

Вигонський Валерій 4, ЦВС ЧС 4-8.11.2015, Іспанія кікбоксинг 2,2 

Хруль Оксана 3,ЦВС ЧС Шотландія 2015 плавання 1,2,3 

Московченко 

Валерія 

2,ЦВС ЧС 15-17.12.2015 Харків козацький двобій 1 

Ляшенко Людмила 2,ЦВС ЧС 23.01.1.02.2015 США лижні гонки, біатлон 2,2,2,2

,2,2,3 

Назарова Олександра 1,ФВЗЛ ЧС юніори Таллінн 4-

8.03.2015  

фігурне катання 3 

Нікітін Максим 3,ФВЗЛ ЧС юніори Таллінн 4-

8.03.2015  

фігурне катання 3 
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Ляшенко Людмила 2,ЦВС Етап КС Норвегія 15-
22.03.2014 

лижні гонки та 
біатлон 

1,2,2,2
,3 

Собко Богдан  2,СІО ЧС Грузія 1-3.05.2015 карате 3 
 

Чемпіонати, Кубки, Першісті Європи 

 

Прізвище, ім′я Факультет, 
курс 

Назва змагань Вид спорту Місце 

Натаров Геннадій 5,ФПКПЗН Етап КЄ Харків3-

6.09.2015 

бадмінтон 3 

Деха Ірина 2,ЦВС ЧЄ Клайпеда 5-10.10 

2015 

важка атлетика  2 

Конотоп Ігор  2,ЦВС ЧЄ Клайпеда 5-10.10 

2015 

важка атлетика  2 

Чернишов Ярослав 5,ФПКПЗН ЧЄ Клайпеда 5-10.10 

2015 

важка атлетика  2 

Почтарьов Артем вип Етап КЕ 15-

18.10.2015, 

Швейцарія 

бадмінтон 3 

Каланіна Єлизавета 3,СІО Контінент. Кубок 

09.02.2015 Софія 

дзюдо 2 

Павленко Дмитро 5,ПКПЗН ЧЄ серед юніорів 7-

11.04.2015 Угорщина 
пауерліфтинг 1,3 

Свекольникова 
Катерина 

5,ПКПЗН ЧЄ 14-18.04.2015 
Львів 

козацький двобій 1,1,1,1 

Чуєв Антон 5,ПКПЗН ЧЄ Литва 6-
11.05.2015 

сумо 3 

Почтарьов Артем 5,ПКПЗН КЄ Словенія травень 

2015 

бадмінтон 3 

Ананасова Лоліта 4,ЦВС КЄ Голландія , 2015 синхронне плавання 1,2,2 

Волошина Анна 5,ПКПЗН КЄ Голландія , 2015 синхронне плавання 1,2,2 

Сабада Олександра 5,ПКПЗН КЄ Голландія , 2015 синхронне плавання 1,2,2 

Гречихіна Олена 5,ПКПЗН КЄ Голландія , 2015 синхронне плавання 1,2,2 

Золотарьова Ольга 3,ЦВС КЄ Голландія , 2015 синхронне плавання 1,2,2 

Атаджанов Джонибек 3, СІО ЧЄ 9.05.2015, 

м.Харків 

кемпо-карате 2 

 

Всесвітня літня Універсіада м.Кванджу (П.Корея) 2015 року 

 
Прізвище, ім′я Курс , факультет Вид спорту Місце 
Кальченко Катерина 5,ФПКПЗН волейбол 2 

Чернуха Анастасія 3,СІО волейбол 2 

Шевченко Олег 4,СІО волейбол 2 

Терьоменко Дмитро 5,ФПКПЗН волейбол 2 

Гармаш Пилип 5,ФПКПЗН волейбол 2 

Дмітрієв Олександр 4,СІО волейбол 2 

Канівець Дмитро 5,ФПКПЗН дзюдо 2,3 

Гуляєв Артем 3,ФПКПЗН дзюдо 3 

Окачев Володимир 5,ФПКПЗН спортивна гімнастика 3 
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Всесвітня зимова Універсіада м.Штрбске-Плесо, м.Осрблі (Словаччина) 

м.Гранада (Іспанія) 2015 року 

 
Прізвище, ім′я Курс , факультет Вид спорту Місце 
Перехода Руслан  4,ФППКЗН лижні гонки учасник 

Йолтуховський Олег  5,ФППКЗН лижні гонки учасник 

Сердюк Катерина  Вип.. лижні гонки 4 

Шаталова Оксана  4,ЦВС лижні гонки учасник 

Андреєва Олександра  2,ЦВС лижні гонки учасник 

Насико Марія 1,ЦВС лижні гонки учасник 

Хмелівський Артем  3,ЦВС шорт-трек учасник 

Желтоног Олександр  4,ЦВС шорт-трек учасник 

Соколов Микита 3,ЦВС шорт-трек учасник 

Карпов Антон 1,ЦВС сноубордінг учасник 

Александровський Роман 2,ЦВС сноубордінг учасник 

Єрмак Лоліта 1,ЦВС фігурне катання 9 

 

Міжнародні турніри  
 

Прізвище, ім′я Факультет, 
курс 

Назва змагань Вид спорту  Місце 

Марандян Каро 2,СІО МТ  Литва. Дзюдо 2 

Шелест Олена 2,ФПКПЗН МТ , Іспанія, червень2015 бодібілдинг 1 

Шелест Олена 2,ФПКПЗН МТ , Іспанія, 26.09.2015 бодібілдинг 4 

Собко Богдан 3,СІО МТ, Миколаїв, 04.10.2015 карате 2,3 

Асєєв Дмитро 2,СІО МС, Тель-Авів,7-7.11.2015 наст.теніс 3 

Бойко Юлія 1,СІО МТ,U-18 EVVZA 19-

21.11.2015, Грузія 

волейбол 3 

Мікітюк Юлія 1,СІО МТ,U-18 EVVZA 19-

21.11.2015, Грузія 

волейбол 3 

Немцєва Кристина 1,СІО МТ,U-18 EVVZA 19-

21.11.2015, Грузія 

волейбол 3 

Ястру  Юлія 1,СІО МТ,U-18 EVVZA 19-

21.11.2015, Грузія 

волейбол 3 

Дякова Вікторія 5,ФПКПЗН МТ Берлин стрільба з лука 3 

Тесленко Ілля 3,ЦВС МТ Угорщина 18-20.12.2015 плавання 1 

Безніс Павло 2,ЦВС МТ Фінляндія 02.02.2015 легка атлетика 2 

Калініченко Олексій  

 

5, ПКПЗН МТ 5.06.2015р., 

Московська обл.. 

греко-римська 
боротьба 

3 
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Чемпіонати, Кубки, Першість України 

 
Прізвище, ім′я Курс, 

факульте
т 

Назва змагань Вид спорту Місце  

Тесленко Ілля 3,ЦВС ЧУ Дніпропетровськ плавання 1 

Астраханцева 
Анастасія 

4,ЦВС ЧУ Дніпропетровськ плавання 3 

Деха Ірина 2,ЦВС ЧУ8-11.09.2015 м. 

Хмельницький 

важка атлетика 1 

Контоп Ігор  2,ЦВС ЧУ8-11.09.2015 м. 

Хмельницький 

важка атлетика 1 

Рева Костянтин 4,ЦВС ЧУ8-11.09.2015 м. 

Хмельницький 

важка атлетика 3 

Тагіров Сергій 5,ПКПЗН ЧУ8-11.09.2015 м. 

Хмельницький 

важка атлетика 4 

Каруник Дмитро 2,СІО ЧУ молоді 13.09.2015 Львів тхековндо ВТФ 1 

Жупійов Василь 2,ФВЗЛ ЧУ молоді 13.09.2015 Львів тхековндо ВТФ 2 

Ладіков Антон 5,ПКПЗН Всеукр . Змагання Львів, 7-

12.09.2015  

стрільба з лука 1 

Маренич Алла 2,ЦВС КУ Харків скелелазіння 1 

Тарасенко Юлія 2,ЦВС ЧУ 19-23.09.2015 Чернігів лижоролери 2 

Андрєєва 
Олександра 

3,ЦВС ЧУ 19-23.09.2015 Чернігів лижоролери 3 

Стефурак Назар  2,ЦВС ЧУ 19-23.09.2015 Чернігів лижоролери 2 

Половинко Андрій 4,ЦВС ЧУ  спортивне 

орієнтування 

2 

Воробйов Артур  3,СІО ЧУ,Харків, 19.09.2015 ММА 2 

Бакуновицька Анна 4,ФВЗЛ ЧУ Харків, 4.10.2015 стрибки на 

батуті 

2,3 

Собакар  Дмитро 3,ФВЗЛ ЧУ Харків, 4.10.2015 стрибки на 

батуті 

2,2 

Панасевич Микита 3,ФВЗЛ ЧУ Харків, 4.10.2015 стрибки на 

батуті 

2,3 

Лавриченко Родіон 1,ФВЗЛ ЧУ Харків, 4.10.2015 стрибки на 

батуті 

3 

Гасимов Гасан 3,СІО І Всеукр  ігри серед студ 

«Неоуніверсіада»2.10.2015 Київ 

сумо 2 

Гасимов Гасан 3,СІО Всеукр  турнір  «Студ. Ігри 

Слобожанщини», Харків, 7-

9.10.2015 

греко-римська 

боротьба 

1 

Шахмурадян 

Григорій 

1,СІО Всеукр  турнір  «Студ. Ігри 

Слобожанщини», Харків, 7-

9.10.2015 

греко-римська 

боротьба 

2 

Біленський Павло 1,СІО Всеукр  турнір  «Студ. Ігри 

Слобожанщини», Харків, 7-
9.10.2015 

греко-римська 

боротьба 

3 

Арнаут Василь 2,СІО Всеукр  турнір  «Студ. Ігри 

Слобожанщини», Харків, 7-
9.10.2015 

вільна боротьба 1 
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Лазарєв Богдан 2,СІО Всеукр  турнір  «Студ. Ігри 
Слобожанщини», Харків, 7-

9.10.2015 

вільна боротьба 2 

Падалка Вадим 2,СІО Всеукр  турнір  «Студ. Ігри 
Слобожанщини», Харків, 7-

9.10.2015 

вільна боротьба 3 

Гасимов Гасан 3,СІО КУ, 16-18.10.2015 Харків сумо 2 

Чуєв Антон  аспірант КУ, 16-18.10.2015 Харків сумо 3 

Василенко Артем 5,ПКПЗН ЧУ 7-11.10.2015 Київ дзюдо 1 

Гуляєв Артем 3,СІО ЧУ 7-11.10.2015 Київ дзюдо 3 

Шевченко 
Анастасія 

3,СІО ЧУ 7-11.10.2015 Київ дзюдо 3 

Каланіна Єлизавета 4,СІО ЧУ 7-11.10.2015 Київ дзюдо 1 

Марандян Каро 3,СІО ЧУ 7-11.10.2015 Київ дзюдо 3 

Шестак Юрій 4,ЦВС ЧУ 18.10.2015 Миколаїв бокс 1 

Куриленко Яніс 3,ЦВС ЧУ 18.10.2015 Миколаїв бокс 3 

Муслімов Рамазан 3,ЦВС ЧУ 18.10.2015 Миколаїв бокс 2 

Василенко Артем 5,ПКПЗН Турнір  на призи В.Савінова, 
17.10.2015 Харків 

самбо 1 

Собко Богдан 3, СІО Всеукр .кубок SEN-BIN CUP 

18.10.2015, м.Київ 

карате 2 

Каруник Дмитро 2,СІО ЧУ  таеквондо 1 

Бурдаков Ігнат 2,СІО ЧУ  таеквондо 2 

Бурчак Альона 2,СІО ЧУ  таеквондо 2 

Гаварун Дмитро 1,СІО ЧУ  таеквондо 3 

Риженкова Тетяна  3,СІО ЧУ Чернівці, 13-18.10.2015 бокс 3 

Шелест Олена 2,ФПКПЗ
Н 

ЧУ 16-18.10.2015 

Дніпропетровськ  

бодібілдінг 1 

Тесленко Ілля 3,ЦВС ЧУ 2-4.11.2015 Біла Церква плавання 1, 

рекорд 

Україн
и 

Рой Анжела 3,СІО ЧУ студенти Харків листопад 

2015 

самбо 1 

Асланов Ельнур  4, СІО ЧУ студенти Харків листопад 

2015 

самбо 3 

Натаров Геннадій 5, 

ФПКПЗН 

КУ  бадмінтон 3 

Атаджанов Джоні 
Бек 

4,СІО ЧУ 18.10.2015, м.Миколаїв ММА 1 

Козлов Федір  2, СІО КУ 7-8.11.2015, м. Львів карате FSKA 1,2,2 

Гавриленко Богдан 1, СІО КУ 7-8.11.2015, м. Львів карате FSKA 1 

Рибалка Артем 4, СІО КУ 7-8.11.2015, м. Львів карате FSKA 1 

Татьяніна Тетяна 4,СІО ЧУ 11-14.11.2015, м.Київ наст.теніс 3п 

Панова Анастасія 3,СІО ЧУ 11-14.11.2015, м.Київ наст.теніс 3п, 3о 

Асєєв Дмитро 2,СІО ЧУ 11-14.11.2015, м.Київ наст.теніс 3п 

Дем'янова Кристина 1,ФВЗЛ Відкр . КУ 14-15.11.2015, 

м.Харків 

сучасні танці 1,3 

Поляничко 

Станіслав 

4,ЦВС ЧУ 16-22.11.2015, м.Вінниця бокс 3 

Муслімов Рамазан 3,ЦВС ЧУ 16-22.11.2015, м.Вінниця бокс 3 



 

 

 

54 

Шестак Юрій 5, 
ФПКПЗН 

ЧУ 16-22.11.2015, м.Вінниця бокс 3 

Шарпар  Дмитро 1,ЦВС ЧУ серед юнаків 23-25.11.2015, 

м.Київ 

фігурне катання 1 

Собко Богдан 3,СІО ЧУ Іллічівськ 21-22.11.2015 карате 2,3 

Собко Богдан 3,СІО ЧУ Харків 5-6.12.2015 карате 2,2,3 

Тесленко Ілля 3,ЦВС КУ Дніпропетровськ, 10-

14.12.2015 

плавання 1,1 

Степанюк Дар’я 5,ФПКПЗ
Н 

КУ Дніпропетровськ, 10-
14.12.2015 

плавання 1,1 

Хруль Оксана 3,ЦВС ЧУ 14-17.12.2015 
Дніпропетровськ 

плавання 1,2 

Крипак Максим 3,ЦВС ЧУ 14-17.12.2015 

Дніпропетровськ 

плавання 1,1,2,2,

3,3 

Москаленко Дарина 2,ЦВС ЧУ 19-20.12.2015 Київ акватлон 1,2 

Євстратов Вадим 3,ЦВС ІІІ етап КУ 14-18.12.2015 

Дніпродзержинськ 

водне поло 2 

Абрамов Олександр  3,ЦВС ІІІ етап КУ 14-18.12.2015 

Дніпродзержинськ 

водне поло 2 

Єрмаков Олександр  2,ЦВС ІІІ етап КУ 14-18.12.2015 

Дніпродзержинськ 

водне поло 2 

Орлов Владислав 3,ЦВС ІІІ етап КУ 14-18.12.2015 

Дніпродзержинськ 

водне поло 2 

Резник Катерина  2,ЦВС КУ, 19-20.12.2015 Харків синхронне 

плавання 

1,1 

Савчук Анастасія 2,ЦВС КУ, 19-20.12.2015 Харків синхронне 

плавання 

1,1 

Золотарьова Ольга 4,ЦВС КУ, 19-20.12.2015 Харків синхронне 

плавання 

1,1 

Гречихіна Олена 5,ФПКПЗ
Н 

КУ, 19-20.12.2015 Харків синхронне 

плавання 

1,1 

Чернуха Анастасія 4,СІО КУ  волейбол 1 

Немцева Кристина 1,СІО КУ  волейбол 1 

Бойко Юлія  1,СІО КУ  волейбол 1 

Микитюк Юлія 1,СІО КУ  волейбол 1 

Скрипак Ольга 3,СІО КУ  волейбол 2 

Яструб Юлія 1,СІО КУ  волейбол 2 

Луханіна Наталія 4,СІО КУ  волейбол 3 

Юрченко Карина 1,СІО КУ  волейбол 3 

Гавриленко Аліна 1,СІО КУ  волейбол 3 

Чуєв Антон 5,ФПКПЗ
Н 

ІІІ Всеукр  ігри одноборств  2 

Гармаш Пилип 5,ФПКПЗ
Н 

КУ,ЧУ волейбол 1 

Шевченко Олег 5,ФПКПЗ
Н 

КУ,ЧУ волейбол 3 

Деха Ірина 2,ЦВС ЧУ сере ШВСМВсеукр . Турнір  

І.Рибака 14-18.12.2015 Харків 

важка атлетика 1 

Кукош Дмитро 2,ЦВС ЧУ сере ШВСМВсеукр . Турнір  

І.Рибака 14-18.12.2015 Харків 

важка атлетика 3 
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Гончарова Дарина 4,ЦВС ЧУ сере ШВСМВсеукр . Турнір  
І.Рибака 14-18.12.2015 Харків 

важка атлетика 2 

Перехода Руслан 4,ФПКПЗ
Н 

ЧУ 4-10.01.2016, Львів.обл. лижні гонки 1,2,2,3,

3 

Стефурак Назар  2,ЦВС ЧУ 4-10.01.2016, Львів.обл. лижні гонки 3 

Нікулін Денис 3,ЦВС ЧУ 4-10.01.2016, Львів.обл. лижні гонки 3 

Андрійчук Роман 2,ЦВС ЧУ 4-10.01.2016, Львів.обл. лижні гонки 3 

Андрєєва 
Олександра 

3,ЦВС ЧУ 4-10.01.2016, Львів.обл. лижні гонки 2 

Тарасенко Юлія 3,ЦВС ЧУ 4-10.01.2016, Львів.обл. лижні гонки 2 

Сергєєва Дар 'я 3,ЦВС КУ 19-23.01.2016 Кривий Ріг бокс 3 

Шарпар  Дмитро 1,ЦВС ЧУ Київ 19-21.01.2015 фігурне катання 3 

Безніс Павло 2,ЦВС Ком ЧУ 27-28.01.2015 

Запоріжжя 

легка атлетика 2 

Духно Вадим 4,СІО ЧУ молоді 26.01.-1.02.2015 

Київ 

вільна боротьба 1 

Картавий Данило 2,СІО ЧУ молоді 26.01.-1.02.2015 

Київ 

вільна боротьба 1 

Арнаут Василь 2,СІО ЧУ молоді 26.01.-1.02.2015 

Київ 

вільна боротьба 2 

Перехода Руслан 3,ФППКЗ
Н 

ЧУ 13-17.01.2015 Львівська обл лижні гонки 1,2,2 

Шаталова Оксана 4,ЦВС ЧУ 13-17.01.2015 Львівська обл лижні гонки 3,2, 

Андрєєва 
Олександра 

2,ЦВС ЧУ 13-17.01.2015 Львівська обл лижні гонки 2 

Тарасенко Юлія 2,ЦВС ЧУ 13-17.01.2015 Львівська обл лижні гонки 2 

Ладіков Антон  4, ЦВС ЧУ 26-30.01.2015 Суми  стрільба з луку 1 

Скрипніченко 

Ганна 
4, ЦВС ЧУ 3-9.02.2015 Херсон шашки 1,2,4 

Бондаренко 

Ярослав 

4, ЦВС ЧУ 13-15.02.2015 Харків гирьовий спорт 1 

Молька Марина 4,ЦВС ЧУ13-15.02.2015 Харків гирьовий спорт 1 

Колобродова 
Марина 

5,ФПКПЗ
Н 

ЧУ13-15.02.2015 Харків гирьовий спорт 1 

Герас Микола 2,ЦВС ЧУ13-15.02.2015 Харків гирьовий спорт 2 

Щеченко Андрій 4, ЦВС ЧУ13-15.02.2015 Харків гирьовий спорт 2 

Меркулова Олена 4, ЦВС ЧУ13-15.02.2015 Харків гирьовий спорт 3 

Гненна Дарина 4, ЦВС ЧУ13-15.02.2015 Харків гирьовий спорт 3 

Волошина Анна 5,ФПКПЗ
Н 

ЧУ 11-14.02.2015 Харків синхронне 

плавання 

1 

Сабада Олександра 5,ФПКПЗ
Н 

ЧУ 11-14.02.2015 Харків синхронне 

плавання 

1 

Гречихіна Олена 5,ФПКПЗ
Н 

ЧУ 11-14.02.2015 Харків синхронне 

плавання 

1 

Ананасова Лоліта  4,ЦВС ЧУ 11-14.02.2015 Харків синхронне 

плавання 

1 

Золотарьова Ольга 3,ЦВС ЧУ 11-14.02.2015 Харків синхронне 

плавання 

1 

Почтарьов Артем 5,ФПКПЗ
Н 

ЧУ 14-18 Харків бадмінтон 1 

Натаров Геннадій 4,СІО ЧУ 14-18 Харків бадмінтон 1 
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Килипко Марина 2,ЦВС ЧУ12-14.02.2015 Суми легка атлетика 1 

Безніс Павло 1,ЦВС Командний ЧУ, Запоріжжя 28-

29.01.2015 

легка атлетика 1 

Табашник Катерина 2,ЦВС Командний ЧУ, Запоріжжя 28-

29.01.2015 

легка атлетика 3 

Килипко Марина 2,ЦВС Командний ЧУ, Запоріжжя 28-

29.01.2015 

легка атлетика 1 

Желтоног 
Олександр  

4, ЦВС ЧУ серед дорослих, м.Харків 

лютий 2015р   

шорт-трек 1к, 2,3 

Соколов Микита 3, ЦВС ЧУ серед дорослих, м.Харків 

лютий 2015 

шорт-трек 1к 

Колеснік Марія 1, ЦВС ЧУ  15-20.02.2015 м.Запоріжжя стрибкі у  воду  2, 3 

Шевчук Анастасія 1, ЦВС ЧУ  15-20.02.2015 м.Запоріжжя стрибкі у  воду  2, 3 

Рева Костянтин 3, ЦВС КУ 25-28.02.2015 м.Чернігов важка атлетика 2 

Кіяшко Владислав 3, ЦВС КУ 25-28.02.2015 м.Чернігов важка атлетика 2 

Гамалюк Максим 3, ЦВС КУ 25-28.02.2015 м.Чернігов важка атлетика 4 

Шевченко 

Анастасія 

2, СІО ЧУ 25-28.02.2015 м.Львів самбо 1 

Мєдвєдєв 

Олександр  

2, СІО ЧУ 25-28.02.2015 м.Львів самбо 2 

Величко Євгеній 5, 

ФПКПЗН 

ЧУ 25-28.02.2015 м.Львів самбо 4 

Голозубов 

Владислав 

5,ФПКПЗ
Н 

ЧУ 25-28.02.2015 м.Львів самбо 4 

Гнатусін Артем 3, 

ФПКПЗН 

КУ 25-28.02.2015 м. Нікополь  гирьовий спорт 1 

Масловець Ольга 2, 

ФПКПЗН 

КУ 25-28.02.2015 м. Нікополь гирьовий спорт 1 

Молька Марина 4, ЦВС КУ 25-28.02.2015 м. Нікополь гирьовий спорт 2 

Кондратов Євген 5,ФПКПЗ
Н 

ЧУ 25.01.2015р ., м.Бровари спортивні танці 3 

Куліш Даша  5,ФПКПЗ
Н 

ЧУ 25.01.2015р ., м.Бровари спортивні танці 3 

Павленко Дмитро 5,ФПКПЗ
Н 

ЧУ серед юніорів 2-5.02.2015р . 

м. Коломия 

пауерліфтинг 1, 2 два 
рекорд. 

Україн
и 

Гапонова Анна 5,ФПКПЗ
Н 

ЧУ 26.02.-1.03.2015 Жовква настільний теніс 1,1,3 

Татьяніна Тетяна 3,СІО ЧУ 26.02.-1.03.2015 Жовква настільний теніс 1 

Каруник Дмитро 1,СІО Командний ЧУ 

Дніпропетровськ 6-9.03.2015 

таеквондо ВТФ 1 

Бурдаков Ігнат 1,СІО Командний ЧУ 

Дніпропетровськ 6-9.03.2015 

таеквондо ВТФ 3 

Бурчак Альона 1,СІО Командний ЧУ 

Дніпропетровськ 6-9.03.2015 

таеквондо ВТФ 3 

Малахова Яна 2,СІО ПУ 2015 футбол 1 

Тихонова Марія 5,ФППКЗ
Н 

ПУ 2015 футбол 1 

Овдійчук Ольга 4,ФППКЗ
Н 

ПУ 2015 футбол 1 
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Котік Валентина 4,ФППКЗ
Н 

ПУ 2015 футбол 1 

Скрипніченко 

Ганна 
4, ЦВС ЧУ 3-10.03.3015, м.Мелітополь шашки 2,2,2 

Ткаченко Михайло 4, ЦВС ЧУ серед паралімп.. 3-

10.03.2015, м.Яворів  

лижний спорт та 
біатлон 

1,1,1,1,

2 

Ляшенко Людмила 2, ЦВС ЧУ серед паралімп.. 3-

10.03.2015, м.Яворів  

лижний спорт та 
біатлон 

2,2,2,2,

1 

Романюк Сергій 1, ЦВС ЧУ серед паралімп.. 3-

10.03.2015, м.Яворів  

лижний спорт та 
біатлон 

3,3 

Ситнік Віталій 5,ФППКЗ
Н 

ЧУ серед паралімп.. 3-

10.03.2015, м.Яворів  

лижний спорт та 
біатлон 

3,3 

Марина Владислава 1,ЦВС ЧУ молодь 25-28.03.2015 

Коломия 

важка атлетика 3 

Рафікова Діана 3,ФВЗЛ ЧУ 2-4.04.2015 м.Київ спортивна аеробіка та 
фітнес 

3 

Плетньов Сергій 3, ФВЗЛ ЧУ 2-4.04.2015 м.Київ спортивна аеробіка та 
фітнес 

5 

Шевчук Анастасія 1,ЦВС ЧУ Київ квітень 2015 стрибки у  воду  3 

Буйлук Вероніка 2,ЦВС ЧУ Київ квітень 2015 стрибки у  воду  3 

Тесленко Ілля 2,ЦВС ЧУ 18-20.04.2015 Харків плавання 1,1,2 

Крипак Максим 2,ЦВС ЧУ 18-20.04.2015 Харків плавання 1,2 

Швець Кирило  3,ПКПЗН ЧУ 18-20.04.2015 Харків плавання 1,2 

Скрипель Ксенія 4,ЦВС ЧУ 18-20.04.2015 Харків плавання 2 

Петрова Дар’я 1,ФВЗЛ ХІІ лтіня Універсіада Укр ,14-

17.04.2015 Кіровоград 

художня гімнастика 4 

Рогинська Ганна 1,ФВЗЛ ХІІ лтіня Універсіада Укр ,14-

17.04.2015 Кіровоград 

художня гімнастика 4 

Рогинська Тетяна 1,ФВЗЛ ХІІ лтіня Універсіада Укр ,14-
17.04.2015 Кіровоград 

художня гімнастика 4 

Купріянчук 
Анастасія 

1,ФВЗЛ ХІІ лтіня Універсіада Укр ,14-
17.04.2015 Кіровоград 

художня гімнастика 4 

Кобзар  Анна 1,ФВЗЛ ХІІ лтіня Універсіада Укр ,14-

17.04.2015 Кіровоград 

художня гімнастика 4 

Каланіна Єлизавета 3,СІО ХІІ лтіня Універсіада Укр , 16-

18.04.2015 Суми 

дзюдо 1,5 

Канівець Дмитро 5,ПКПЗН ХІІ лтіня Універсіада Укр , 16-

18.04.2015 Суми 

дзюдо 1 

Гуляєв Артем 3,ПКПЗН ХІІ лтіня Універсіада Укр , 16-

18.04.2015 Суми 

дзюдо 1 

Риженкова Тетяна 3,СІО ХІІ лтіня Універсіада Укр , 16-

18.04.2015 Суми 

дзюдо 3 

Нікітіна Людмила 3,СІО ХІІ лтіня Універсіада Укр , 16-

18.04.2015 Суми 

дзюдо 1 

Свекольникова 
Катерина 

5,ПКПЗН ЧУ 30.04-03.05.2015 

Дніпропетровськ 

кікбоксинг 1,1,1,3 

Степанюк Даря 5,ПКПЗН ХІІ лтіня Універсіада Укр , 26-

29.04.2015 Київ 

плавання 1 

Скрипель Ксенія 4,ЦВС ХІІ лтіня Універсіада Укр , 26-
29.04.2015 Київ 

плавання 1 
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Тесленко Ілля 2,ЦВС ХІІ лтіня Універсіада Укр , 26-
29.04.2015 Київ 

плавання 1 

Крипак Максим 2,ЦВС ХІІ лтіня Універсіада Укр , 26-

29.04.2015 Київ 

плавання 1 

Іваненко Катерина 3,УЦВС ХІІ лтіня Універсіада Укр , 26-

29.04.2015 Київ 

плавання 2 

Астраханцева 
Вікторія 

3,ФВЗЛ ХІІ лтіня Універсіада Укр , 26-

29.04.2015 Київ 

плавання 2 

Ільїна Даря  3,ФВЗЛ ХІІ лтіня Універсіада Укр , 26-

29.04.2015 Київ 

плавання 2 

Ламіна Лінда 5,ПКПЗН ХІІ лтіня Універсіада Укр , 26-

29.04.2015 Київ 

плавання 2 

Половинко Андрій 3,ЦВС ЧУ Київ спортивне 
орієнтування 

1 

Кузьменко Олексій 3,ФВЗЛ ЧУ студенти Львів 12-

13.05.2015 

спортивна аеробіка 2,3 

Крилова Людмила 3,ФВЗЛ ЧУ студенти Львів 12-

13.05.2015 

спортивна аеробіка 3 

Янцевич Євгенія 3,СІО ЧУ м.Кіровоград 1-3.05.2015 карате (ІТКF) 1,2,3 

Погребняк Наталя Вип. ХІІ лтіня Універсіада Укр , 12-

13.05.2015 Харків 

легка атлетика 1,1 

Погорельська 
Вікторія 

Вип.. ХІІ лтіня Універсіада Укр , 12-

13.05.2015 Харків 

легка атлетика 1 

Бодров ігор  5,ПКПЗН ХІІ лтіня Універсіада Укр , 12-

13.05.2015 Харків 

легка атлетика 1 

Килипко Марина 2,ЦВС ХІІ лтіня Універсіада Укр , 12-

13.05.2015 Харків 

легка атлетика 1 

Деревянко 

Володимир  

4,ЦВС ХІІ лтіня Універсіада Укр , 12-

13.05.2015 Харків 

легка атлетика 3 

Безніс Павло 1,ЦВС ХІІ лтіня Універсіада Укр , 12-

13.05.2015 Харків 

легка атлетика 1 

Маняч Владислав 2,ЦВС ХІІ лтіня Універсіада Укр , 12-

13.05.2015 Харків 

легка атлетика 2 

Іоничева Юлія 2,ЦВС ХІІ лтіня Універсіада Укр , 12-
13.05.2015 Харків 

легка атлетика 3 

Аджаметова Лейла 3,ФВЗЛ ХІІ лтіня Універсіада Укр , 12-
13.05.2015 Харків 

легка атлетика 3 

Приставка Богдан  4,ЦВС ХІІ лтіня Універсіада Укр , 12-

13.05.2015 Харків 

легка атлетика 3 

Натаров Геннадій 4,СІО ХІІ лтіня Універсіада Укр  Київ 

2015 

бадмінтон 1,2 

Карпенко Дмитро 5,ПКПЗН ХІІ лтіня Універсіада Укр  Київ 

2015 

бадмінтон 1 

Буйлук Вероніка 2, ,ЦВС І етап ЧУ 11-19.05.2015, м.Київ стрибки у  воду  1,1,2 

Колеснік Марія 1, ,ЦВС І етап ЧУ 11-19.05.2015, м.Київ стрибки у  воду  2,3 

Колеснік 
Олександра 

1, ,ЦВС І етап ЧУ 11-19.05.2015, м.Київ стрибки у  воду  2,4 

Анзин Максим 1,ЦВС ЧУ 30.05.2015 Дніпропетровськ тріатлон 1 

Москаленко Дарина 1,ЦВС ЧУ 30.05.2015 Дніпропетровськ тріатлон 3 

Харітонова Ліна 1,ЦВС 3-6.05.2015 Дніпропетровськ академічне 
веслування 

2 
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Сапожніков 
Владислав 

2, ЦВС ЧУ травень  2015 велоспорт БМХ 1 

Мильченко Микита 5,ПКПЗН ХІІ лтіня Універсіада Укр ,28-

30.05.2015 Чернівці 
стрільба з лука 1,2,3 

Маркова Анастасія 3,ЦВС ХІІ лтіня Універсіада Укр ,28-

30.05.2015 Чернівці 
стрільба з лука 1 

Д’якова Вікторія 5,ПКПЗН ХІІ лтіня Універсіада Укр ,28-

30.05.2015 Чернівці 
стрільба з лука 1,1,1 

 

Академія стала центром науково-дослідної роботи в галузі фізично ї 

культури і спорту регіону. На базі Академії щорічно проводиться міжнародна 

науково-практична конференція “Фізична культура, спорт і здоров’я», 

республіканські та обласні науково-практичні конференції з актуальних 

питань підготовки спортсменів з різних видів спорту та проблем фізичної 

реабілітації і спортивної медицини. Крім того проводяться семінари для 

тренерів та суддів. 

Академія підготувала велику плеяду спортсменів національного,  

європейського і світового масштабу, їхні спортивні досягнення стали візитної 

карткою України на світовій арені, а особисті досягнення – зразком для 

наслідування студентською молоддю, яскравим прикладом  служіння 

Батьківщині, народу України. 
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5. ВИХОВНА РОБОТА 

 

Сьогодні проблема відродження, становлення і розвитку української 

культури, утвердження гуманістичних цінностей, національної 

самосвідомості й патріотизму набуває особливої актуальності. Національне,  

громадянське і патріотичне виховання є суттєвим чинником цілісного 

формування особистості студента, справжньої професійної культури,  

патріотизму майбутніх конкурентоспроможних фахівців.  

Найбільш сприятливим періодом для формування національного,  

громадянського та патріотичного виховання є юнацький вік, зокрема період 

навчання у вищому навчальному закладі. Тому з метою вивчення та 

узагальнення особливостей формування свідомості у вихованні студентської 

молоді визначені основні завдання виховної роботи, як однієї з частин 

єдиного навчально-виховного процесу Харківської державної академії 

фізичної культури. 

Отже, основними завданнями організації виховної роботи в  

Харківській державній академії фізичної культури вважаються:  

- демократизація і гуманізація виховного процесу; 

- дотримання педагогічної етики;  

- підготовка кадрів для сфери фізичної культури та спорту високого 

професійного та духовного рівня; 

- формування патріотизму і національної свідомості, поваги та любові 

до України, шанування її історії та належне оволодіння державною мовою; 

- виховання правової культури, а саме – поваги до Конституції,  

законодавства України, державної символіки, знання та додержання 

правових норм і принципів; 

- органічне поєднання виховного процесу із засвоєнням світових та 

національних цінностей іс торії. 

З метою реалізації цих завдань та згідно з планом виховної роботи 

академії проводилися нижче зазначені заходи. 
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Традиційним стало проведення щорічного конкурсу «Людина року». 

Цей урочистий захід, який проходить в академії на початку року, є 

своєрідним підведенням підсумків роботи професорсько-викладацького 

складу за минулий рік за підсумками науково-дослідної, навчально-

методичної та виховної робіт. 

З метою активізації профорієнтаційної роботи спільно із  

загальноосвітніми навчальними закладами організовувалися і проводилися 

відкриття і закриття районних етапів Малих Олімпійських ігор. Так, студенти 

і викладачі академії приймали участь у закритті районного етапу Малих 

Олімпійських ігор «Діти Харківщини» (Червонозаводського району), 

допомагали в організації та проведенні фінального етапу Малих 

Олімпійських ігор «Діти Харківщини» серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів Харківської області. 

Профорієнтаційна робота проводилася і під час участі студентів та 

викладачів академії у спортивно-масових та виховних заходах (бесіди,  

розповсюдження наочного матеріалу – буклетів, календарів, банерів, 

рекламних плакатів), під час практики за фахом, педагогічної (у 

загальноосвітніх школах) та організаційної (у дитячо-юнацьких спортивних 

школах) практик. Спілкування із майбутніми абітурієнтами та їх батьками 

відбувалось під час Днів відчинених дверей. У Сахновщинському районі 

Харківської області була проведена акція "Вища школа Харківщини -  

сільському абітурієнту", в якій взяли участь представники тринадцяти ВНЗ 

ІІІ-ІV рівнів акредитації м. Харкова, в тому числі, і представники Харківської 

державної академії фізичної культури. 

Згідно з розпорядженням Харківської обласної державної адмініс трації 

від 31.05.2012р. № 329 «Про закріплення шефів та кураторів за навчальними 

закладами інтернатного типу обласного підпорядкування» академія 

закріплена за Комунальним закладом «Обласна школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів  

«Обдарованість» Харківської обласної державної адміністрації. З метою 

здійснення шефської допомоги та профорієнтаційної роботи проводилися 
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спільні заходи та святкові концерти, у тому числі І Фестиваль «Психолого-

педагогічних та організаційно-управлінських ділових ігор». 

Найулюбленішими та найочікуванішими серед студентів стали 

концертні та конкурсні програми «Знай наших» (виявлення студентських 

талантів серед першокурсників), свято з нагоди Дня закоханих «Кохання з  

першого погляду». Подіями для студентів і викладачів є вручення дипломів  

про вищу освіту, день першокурсника «Посвята в студенти», «Новорічний 

бал». 

Щорічно на початку весни викладачі – чоловіки академії та студенти 

вітають із днем 8 Березня жінок академії, присвячуючи їм концертну 

програму. Традиційними для академії стали дні факультетів та кафедр, в 

рамках яких студенти презентують свої спеціалізації. 

З метою виконання Плану обласних заходів із реалізації в 2010-2015 

роках Державної соціальної програми «Молодь України» студенти і 

викладачі академії приймали участь в урочисто-траурній церемонії 

покладання квітів до Меморіалу Слави у лісопарку; в урочистій церемонії на 

території Національного меморіального комплексу «Висота маршала І. С. 

Конєва»; у святкових заходах, присвячених 70- ї річниці Перемоги над 

нацизмом у Європі та Дня Перемоги у Центральному парку культури та 

відпочинку ім. М. Горького 9 травня; у благодійній програмі соціальної та 

психологічної реабілітації дітей «Сонячні листи» (допомога дітям,  

евакуйованим із зони АТО).  

В рамках «Міжнародного дня миру» куратори груп проводили виховні 

години та екскурсії історичними місцями України. На початку навчального 

року для студентів проведено лекцію на тему «Україна - єдина країна». 

Студенти та викладачі академії відвідали благодійний концер т 

«Допоможемо пораненим». З нагоди І-ї річниці Дня захисника України в  

академії проведений флешмоб «Харків – це Україна. Україна – понад усе», в 

якому взяла участь переважна більшість студентів та викладачів, та 

покладені квіти до Меморіалу Слави у Лісопарку. 26-27 жовтня куратори  
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провели бесіди та семінари в академічних групах щодо «Відзначення 25- ї 

річниці Студентської революції на граніті». Студенти та викладачі академії 

переглянули документальні хроніки, присвячені пам’яті жертв голодомору в 

Україні. 

Студенти та викладачі академії активно приймають участь у 

формуванні та пропаганді здорового способу життя.  

11 квітня 2015 року в Харкові пройшов другий міжнародний марафон,  

в якому викладачі та студенти академії не тільки підкоряли різні за 

довжиною дистанції, але й виступали в якості волонтерів-організаторів  

спортивного свята.  

Викладачі та студенти академії приймали участь у Фестивалі міста 

Харкова з бальних танців під відкритим небом «Харківський вальс», в 

організації та проведенні 10-го Харківського Велодня та змагань з тріатлону 

Kharkiv Man, студентському турнірі з футболу «Metalist Student League» та 

ін. 

З метою вшанування ветеранів спорту, учасників, призерів, переможців  

Олімпійських Ігор та набуття безцінного досвіду при спілкуванні з  

видатними спортсменами сучасності, у вересні 2015 року відбувся відкритий 

«Всеукраїнський Олімпійський урок в Харківській області» за участю 

видатних спортсменів та випускників академії. 

Студенти та викладачі академії приймали активну участь в організації 

та проведенні спортивного ярмарку «Харків - спортивна столиця» до Дня 

працівників фізичної культури і спорту. У ярмарку взяли участь спортсмени 

близько 50 спортивних федерацій.  

В академії постійно розвивається волонтерський рух, який є джерелом  

отримання необхідного досвіду, можливістю вчитися та сприяти розвитку 

територіальної громади, реалізовувати лідерський потенціал та 

організаторські здібності. Об'єднання волонтерів академії є постійно діючим  

студентським  підрозділом і результатом цієї роботи стало створення 
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Олімпійської волонтерської команди Харківської державної академії 

фізичної культури.  

Студенти академії приймали активну участь у таких соціальних акціях,  

як збір коштів на придбання та доставку необхідних речей добровольчим  

батальйонам «АТО», допомога пораненим військовослужбовцям у 

Харківському військовому шпиталі, збір та передача дитячих іграшок та 

книжок для дітей, які знаходяться на підпорядкованих Україні територіях в  

зоні АТО. 

У квітні місяці студенти брали участь у Всеукраїнській екологічній 

акції «Let`s do it, Ukraine! - зроби Україну чистою!», метою якої була участь 

дітей та учнівської молоді у реалізації екологічних проектів на рівні громади,  

залучення органів учнівського самоврядування всіх рівнів до екологічних 

акцій, підтримка всеукраїнського волонтерського руху. 

Важливішими напрямами виховання у ВНЗ є визнання свободи 

мислення, права студентів на власну думку, визнання пріоритету 

самовиховання студентів, організація їх індивідуальної діяльності,  

спрямованої на розвиток власного потенціалу, організація студентського 

самоврядування (парламенту), згідно з Положенням про роботу, що 

передбачає гнучкі форми взаємодії між деканатом, кафедрою, куратором і 

студентськими групами, та спрямованість виховної роботи на професійно 

орієнтовану діяльність студента.  

Студентський парламент сприяв навчальній, науковій та творчій 

діяльності студентів академії, реалізації громадських, творчих, духовних 

прав молоді ХДАФК, забезпеченню зв’язків з Харківською обласною 

студентською радою, різними молодіжними організаціями і органами влади.  

Члени студентського парламенту приймають активну участь в організації та 

проведенні всіх заходів, які проводяться в академії та за її межами.  

Таким чином, в Харківській державній академії фізичної культури 

безперервно проводиться робота з національного, громадянського та 

патріотичного виховання студентської молоді.  
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6. Фінансово-господарська діяльність 

 

6.1 Фінансова діяльність 

 

Підбиваючи підсумки фінансово-господарчої діяльності Харківської 

державної академії фізичної культури за звітний період (2015 р.) в умовах 

складної економічної ситуації в нашій країні, в умовах недофінансування 

основних видатків академії за рахунок загального фонду Державного 

бюджету України слід зазначити, що завдяки зусиллям трудового колективу 

та ректорату всі програми і плани, що приймалися були виконані. 

Фінансування ХДАФК здійснюється за рахунок асигнувань загального 

фонду Державного бюджету та спеціального фонду. 

Кошти загального фонду спрямовуються переважно на виплату 

заробітної плати, та нарахування що складає 69,36 % від загального обсягу 

державного бюджетного фінансування у 2015 році, стипендію 24,71 % 

комунальні витрати та харчування дітей-сиріт 5,93 %. 

Для виконання програми соціально-економічного розвитку академії 

ректором розробляється комплекс заходів для високоефективної фінансово-

економічної діяльності і розвитку господарської, науково-виробничої та 

комерційної та комерційної діяльності. У результаті надходження до 

спеціального фонду бюджету з кожним роком зростають, а саме: 

- 2012  -  7 724,40 тис. грн. 

- 2013  -  8 167,00 тис. грн. 

- 2014  -  9 585,4 тис. грн.  

- 2015 – 11 405, 4 тис. грн.. 

На 2015 рік була розроблена «Програма соціально-економічного 

розвитку Харківської державної академії фізичної культури», яка включала в  

себе основні програми фінансової, господарської та соціальної діяльності 

академії. 

У результаті надходження до спеціального фонду бюджету 2015 році в  

академії склали 11 405,4 тис. грн.. з них: 
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- 9 304,9 тис. грн. – за рахунок платного навчання; 

- 2 047,6 тис. грн. – за проживання в гуртожитку; 

- 47,2 тис. грн. – за оренду; 

- 5,6 тис. грн. – за реалізацію майна. 

Крім того, за рахунок «Інших джерел власних надходжень», що 

складаються із дарунків, благодійної допомоги, стипендії ВРУ тощо,  

академія отримала 106,9 тис. грн.  

Кошти, що надійшли до спеціального фонду бюджету у 2015 році, були 

використані таким чином: 

- на заробітну плату з нарахуванням – 7 189,57 тис. грн.; 

- на оплату комунальних послуг – 2 247,36 тис. грн. ; 

- на оплату послуг за договорами – 656,00 тис. грн. ; 

- на навчальні та господарські витрати – 296,5 тис. грн. ; 

- на відрядження – 23,76 тис. грн. ;  

Таблиця 6.1 

Фінансово-господарська діяльність академії (тис.грн.) 

 

Рік 

№ п/п Показники 2015 

1 2 3 

  Надходження   37774,84 

1 Загальний обсяг держбюджетного фінансування (тис.грн.) 26369,45 

2 

Загальний обсяг надходження коштів спеціального фонду 

(тис.грн.) 11405,39 

2.1. Кошти, отриманні за навчання 9304,97 

2.2. Кошти, отриманні за проживання в гуртожитку 2047,58 

2.3. Кошти, отримані за оренду  47,2 

2.4. Інші надходження 5,6 

3. 

Загальний обсяг фінансування (загального і спеціального 

фондів) 37774,84 

  Показники витрати коштів   

4. Загальний фонд (тис.грн.) Державного бюджету України 26369,45 

4.1. Заробітна плата з нарахуваннями  18382,10 
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4.2. Продукти харчування (для сиріт) 389,39 

4.3. Предмети, матеріали і обладнання 63,12 

4.4. М'який інвентар (для сиріт)  8,4 

4.5. Поточний ремонт обладнання  - 

4.6. Відрядження  1,5 

4.7. Оплата інших послуг -  

4.8. Стипендія студентам і аспірантам 6392,05 

4.9. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1141,25 

4.10. 

Придбання обладнання та предментів довгострокового 

використання  - 

4.11. Капітальний ремонт та реконструкція  - 

5. Витрати коштів спеціального фонду 10625,29 

5.1. Заробітна плата з нарахуваннями  7195,15 

5.2. Придбання предметів і матеріалів 296,6 

5.3. Медикаменти та перев'язувальні матеріали  - 

5.4. М'який інвентар  - 

5.5. Продукти харчування  179,24 

5.6. Оплата послуг  656,05 

5.7. Податки та збори  24,18  

5.8. Відрядження 23,76 

5.9. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв      2247,4 

5.10. 

Придбання обладнання та предментів довгострокового 

використання 3,0 

5.11.  Капітальний ремонт та реконструкція  - 

5.12. Поточний ремонт  82,2 

6. Придбано основних засобів ТМЦ та послуг  - 

6.1. Комп'ютерна техніка  - 

6.2. Меблі  - 

6.3. Обладнання та інвенатар  - 

6.4. Література  -  

6.5. ПММ  - 

6.6. Оргтехніка  - 

6.7. Побутова техніка  - 

6.8.  Тренажери  - 

7. Одержано кредитів для здобуття вищої освіти  - 
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Таблиця 6.2 

Нарахування заробітнох плати за 2015 рік (тис.грн.) 

 

2 015р. 

№ 

п/п Показники усього у т.ч. заг.фонд 

1 Фонд зарплати всіх категорій  18374,63            13220,17 

2 У т.ч. премія всіх категорій 2960,3 1550,00 

3 У т.ч. матеріальна допомога 80,5 60,8 

4 

У т.ч. матеріальна допомога на 
оздоровлення 396,7 375,7 

 

 

25038,2
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Рис. 6.1 Динаміка змін у надходженні коштів загального і спеціального 

фондів (тис.грн.) 

 

Асигнування загального фонду бюджету лише частково задовольняють 

потреби академії за окремими видатками, а саме: 

- оплата праці працівників бюджетних установ – 13220,17 тис.грн.; 

- нарахування на заробітну плату – 5161,93 тис.грн.; 

- стипендія студентам, аспірантам і докторам – 6339,40 тис.грн. 

- комунальні платежі -1141,25 тис.грн.; 
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- видатки на харчування та одяг дітям-сиротам – 397,79 тис. грн... 

Заохочення студентам за наукову роботу, відмінне навчання, успіхи у 

спорті, громадську діяльність – 16,37 тис. грн.  

Також були нараховані:  

- адресна допомога – 9,91 тис. грн.; 

-  стипендія аспірантів – 274,67 тис. грн.;    

- соціальна стипендія у розмірі  – 48,49 тис. грн.; 

- стипендія дітям- інвалідам, та інвалідам І-ІІІ групи,інвалідам по 

слуху та зору – 94,03 тис. грн.; 

- соціальна стипендія дітям сиротам – 241,41 тис. грн.; 

- харчування – 389,40 тис. грн.; 

- м’який інвентар – 8,39 тис. грн.; 

- література – 41,61 тис грн. 

Для належного функціонування і розвитку Харківської державно ї 

академії фізичної культури необхідно збільшувати надходження до 

соціального фонду. Він формується завдяки платним послугам, що надаються 

академією згідно до чинного законодавства. Головним джерелом надходжень 

до спеціального фонду бюджету були кошти, отримані за навчання студентів  

(2015 рік – 9 304 969,23 грн). 

У своїй фінансово-економічній роботі ректорат академії керується 

Законом про Державний бюджет України, Указом Президента України,  

Постановами Кабінету Міністрів та Верховної Ради, Наказами та 

розпорядженнями Міністерства освіти і науки України. 

В ХДАФК щороку розробляється комплексна програма соціально-

економічного розвитку, де комплексні заходи дають можливість досягнення 

ефективного розвитку господарської, наукової та навчальної – виховної 

роботи. У результаті – надходження до спеціального фонду з кожним роком 

зростають ( із 8 167 046,43 грн. 2013 р. до   11 405 395,47 грн. 2015 р.) 
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Відповідно до затвердженого графіку кожного року навчальним  

закладом подавався до Міністерства освіти і науки України в установленому 

порядку річний кошторис доходів і видатків ВНЗ. 

ХДАФК вчасно надавала звіти до Міністерства освіти і науки України,  

органів Держкомстату України, Державної податкової інспекції України і 

Державного казначейства. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ректор щорічно 

звітував перед вищим  колегіальним органом громадського самоврядування – 

конференцією трудового колективу академії про виконання своїх обов’язків  

відповідно до умов колективного договору. 

 

6.2. Матеріально-технічне забезпечення 

Для здійснення освітньої діяльності Харківська державна академія 

фізичної культури має свою матеріально-технічну базу, яка поповнюється 

паралельно із розвитком і розширенням діяльності академії. Навчальні 

аудиторії, кабінети та лабораторії забезпечені необхідним  устаткуванням і 

меблями, які відповідають програмі підготовки з дисциплін. Навчальні та 

навчально-допоміжні приміщення відповідають санітарним  нормам та 

вимогам. 

Матеріально-технічна база академії включає такі об’єкти: 

1. Головний навчальний корпус – чотирьохповерхова споруда загальною 

площею 8779,0 м2
.
 Аудиторний фонд корпусу має площу 2369,0 м2 

 та 

налічує 41 аудиторію, 3 з яких лекційні. Також у корпусі розміщені: 

 дві спортивні зали загальною площею 233,6 м2
, які використовуються 

як гімнастична та зала важкої атлетики; 

 приміщення бібліотеки (зала для видачі літератури та книгосховище) 

загальною площею 108,8 м2
; 

 читальна зала та зала електронної бібліотеки з підключенням мережі 

«Інтернет» на 25 посадкових місць. Загальна площа цих приміщень 

складає 103,4 м2 
; 
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 3 комп’ютерні класи площами 53,9 м2
,
 
45,8 м2 та 54,0 м2 на 8 робочих 

місць кожний;  

 проблемна науково-дослідна лабораторія площею 45,4 м2 
; 

 видавничо-редакційний відділ – 23,4 м2.
. 

2. Спортивний комплекс – споруда загальною площею 1362,7 м2
. До складу 

комплексу входять:  

- велика спортивна ігрова зала площею 706,4 м2
; 

- мала спортивна зала площею 151,2 м2
. 

3. Гуртожитки № 1 та № 2 – дев’ятиповерхові споруди загальною площею 

14208,7 м2
. У гуртожитку № 2 розміщуються підготовче відділення для 

іноземних громадян та кафедра здоров’язберігаючих технологій. Загальна 

площа, відведена під навчальні заняття, складає 699,1 м2
. 

4. Навчальна вело-лижна база – одноповерхова споруда площею 423,6 м2
. 

Площа земельної ділянки бази складає 13017 м2
. 

5. Стадіон «Піонер» з площею земельної ділянки 38811 м2
. Має футбольне 

поле, два тенісні корти, бігові доріжки, інші майданчики. Капітальних 

будівель не має. 

Санітарно-епідеміологічне обстеження навчального корпусу проведено 

29.08.13 року, гуртожитків № 1 та № 2 - 30.08.2012 року. Перевірку 

додержання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки проведено у 

навчальному корпусі (акт від 24.12.2013р.), у гуртожитках № 1 та № 2 (акт 

від 06.11.2013р.). Забезпеченіс ть навчальних корпусів теплом, водою, газом 

та електроенергією проводиться централізовано з міських інженерних мереж. 

Усі наявні приміщення (навчальні, побутові, спортивні та ін.) 

відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам  

України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», що 

затверджені наказом Держкоммістобудування України від 01.01.1998 року зі 

змінами від 1 липня 2012 року. 
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Таблиця 6.3. 

Перелік лабораторій та спеціалізованих аудиторій, які забезпечують 

виконання навчального плану  
 

№ 

п/п 

Назва дисципліни 

за навчальним 

планом 

Кількість 

годин 

лаборатор-

них робіт 

Семестр 

за 

навчаль-

ним 

планом 

Кількість 

лабора-

торних 

робіт 

Назва або № лабораторії  або 

спеціалізованої  аудиторії , 
площа м2

 

1 2 3 4 5 6 

1 Біомеханіка 420 ІІІ 19 
Проблемна науково-дослідна 

лабораторія, 45,7 м2
 

2 

Комп’ютерна 
техніка та 
математичні 
методи в спорті 

360 І 41 

Спеціалізовані аудиторії  
№ 315 – 53,9 м2

, 316- 45,8 м2
,  

317-22,4 м2
,  

Читальна зала ХДАФК – 103,4 

м2
, 

Гуртожиток ХДАФК - 

Спеціалізована аудиторія № 

302 – 17,8 м2
  

ХДВУФК №1 (вул. Фронтова, 

3)- комп’ютерна зала 92,3 м2
, 

ХНУРЕ (пр. Леніна 14)- 
Спеціалізована аудиторія № 

165 (5 комп’ютерні зали) – 

300,7 м2
 

3 
Нові інформаційні 
технології 270 VІІІ 11 

Спеціалізовані аудиторії  
№ 233 – 22,7 м2

, 319- 54 м2
 ,  

423- 23 м2
,  

ХОВУФКіС (вул.. Помірки,27) 
комп’ютерна зала 86,5 м2

, 

ХНУРЕ (пр. Леніна 14) 

Спеціалізована аудиторія № 
151 (3 комп’ютерні зали) – 

180,4 м2
 

4 
Анатомія та 
спортивна 
морфологія 

816 І, ІІ 30 
Спеціалізована аудиторія  

№ 219, 54 м2
 

5 
Функціональна 
анатомія 

120 ІІІ 21 
Спеціалізована аудиторія  

№ 219, 54 м2
 

6 
Біохімія м’язової 
діяльності 

288 ІІ 12 
Спеціалізована аудиторія  

№ 211, 54,4 м2
 

7 Біохімія спорту 390 V 14 
Спеціалізована аудиторія  

№ 211, 54,4 м2
 

8 Гігієна 300 VІ 10 
Спеціалізована аудиторія  

№ 120, 54 м2
 

9 Фізіологія людини 420 ІV 16 
Спеціалізована аудиторія  

№ 119, 54,2 м2
 

10 
Фізіологічні основи 
фізичної культури 

та спорту 

330 V 9 
Спеціалізована аудиторія  

№ 119, 54,2 м2
 

11 
Фізіологія рухової 
активності 

192 ІІІ 38 
Проблемна науково-дослідна 

лабораторія, 45,7 м2
 

12 
Спортивна 
медицина 

360 VІІ 24 
Проблемна науково-дослідна 

лабораторія, 45,7 м2
 

13 Фізична рекреація 510 VІІ 22 Спеціалізовані аудиторії  
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401 402 405 407 408  

14 Основи екології 390 V 10 
Спеціалізована аудиторія  

№ 122, 53,9 м2
 

15 
Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці 
360 ІІ 12 

Спеціалізована аудиторія  
№ 122, 53,9 м2

 

16 

Медичне 

забезпечення 
фізичної культури 

та спорту 

102 ІІІ 34 
Спеціалізована аудиторія  

№ 419, 54 м2
 

17 
Спортивна 

метрологія 
336 ІІ 14 

Проблемна науково-дослідна 

лабораторія, 45,7 м2 
, аудиторія 

№ 311 -  

 

Таблиця 6.4 
 

Перелік спеціалізованих кабінетів, які забезпечують виконання 

 навчального плану  
 

№ 

п/п 

Назва 

дисципліни за 

навчальним 

планом 

Кількість 

годин 

практичних  

занять 

Семестр за 

навчальним 

планом 

Кількість 

практичних 

робіт 

Назва або № ,  

площа м2
 

1 2 3 4 5 6 

1 
Олімпійський 

спорт 
456 VІ 38 

Спеціалізована 
аудиторія  

№ 306 - 51 м2
 

2 ТМФВ 408 ІІІ, ІV 34 
Спеціалізована 

аудиторія  

№ 406 - 50,6 м2
 

3 
Правові аспекти 

фізичної культури 

і спорту  

216 VІІІ 18 
Спеціалізована 

аудиторія  

№ 205 – 49,5 м2
 

4 Масаж 510 VІ 34 

Гуртожиток 

ХДАФК - 

Спеціалізована 
аудиторія № 407 – 
42,3 м2

 , 408 - 45,2 

м2
 

5 Туризм 308 ІІ 28 
Спеціалізована 

аудиторія  

№ 124, 54,5 м2
 

6 
Українська мова 
за професійним 

спрямуванням 

750 І, VІ, VІІІ 58 
Спеціалізована 

аудиторія  

№ 324, 47,8 м2
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Таблиця 6.5 
 

Перелік спеціалізованих лабораторій та аудиторій з ПЕОМ, які 
забезпечують виконання навчального плану  

 

№ 

п/п 

Назва або № лабораторії 
або спеціалізованої 

аудиторії,  
площа м2

 

Кількість 

ПЕОМ 

Назва 

дисципліни за 

навчальним 

планом, які 
забезпечуються 

Кількість 

пакетів 

прикладних 

програм 

Біомеханіка 
Спортивна 
метрологія 

Фізіологія 

рухової 
активності 

1 Проблемна науково-

дослідна лабораторія, 45,7 
м2

 

7 

Спортивна 
медицина 

Windows XP 

Office 2007 
Office – ХL 

Abacus 

Samulator 

Касперский 

2 Спеціалізовані аудиторії  
№ 315 – 53,9 м2

, 316- 45,8 м2
 

,  

317-22,4 м2
,  

Читальна зала ХДАФК – 

103,4 м2
, 

Гуртожиток ХДАФК - 

Спеціалізована аудиторія № 

302 – 17,8 м2
  

ХДВУФК №1 (вул. 

Фронтова, 3)- комп’ютерна 
зала 92,3 м2

, 

ХНУРЕ (пр . Леніна 14)- 

Спеціалізована аудиторія № 
165 (5 комп’ютерні зали) – 

300,7 м2
 

129 Комп’ютерна 
техніка та 

математичні 
методи в спорті 

Windows XP 

Office 2007 

Office – ХL 

Abacus 
Opera 

Sendmail 

FreeBSD 

Samulator 

Касперский 

3 Спеціалізовані аудиторії  
№ 233 – 22,7 м2

, 319- 54 м2
 ,  

423- 23 м2
,  

ХОВУФКіС (вул.. Помірки, 

27) комп’ютерна зала 86,5 
м2

, 

ХНУРЕ (пр . Леніна 14) 

Спеціалізована аудиторія № 

151 (3 комп’ютерні зали) – 

180,4 м2
 

68 Нові 
інформаційні 
технології 

Windows XP 

Office 2007 

Office – ХL 

Abacus 

Opera 
Sendmail 

FreeBSD 

Samulator 

Касперский 

 Ітого: 204   
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6.3. Стан соціально-побутової сфери 
 

Харківська державна академія фізичної культури постійно турбується 

про покращення соціально-побутових умов для студентів та викладачів.  

Для забезпечення потреби у проживанні студентів, ХДАФК у своєму 

розпорядженні має 2 дев’ятиповерхові гуртожитки блочного типу, які 

повністю задовольняють потреби студентів.  

Гуртожитки № 1 та № 2 розташовані у студентському містечку за 

адресами вул. Переможна, 23 та вул. Переможна, 21, м. Харків відповідно. У  

гуртожитку № 1 фактично нараховується 96 жилих блоків на 480 місць. У 

гуртожитку № 2, де мешкають студенти, фактично нараховується 76 жилих 

блоків на 390 місць та розміщено підготовче відділення для іноземних 

громадян і кафедра рекреації та фізичної реабілітації. 

На кожному поверсі гуртожитку розташовані 12 блоків, 2 приміщення 

для приготування їжі та 2 побутові кімнати. До складу блоку входять: 2 

кімнати, санітарний вузол та душова. Кімнати розраховані на проживання 

двох або трьох студентів, облаштовані необхідними меблями. На 

прибудинковій території гуртожитків обладнано спортивний майданчик для 

активного відпочинку студентів. 

На першому поверсі головного корпусу академії працює кафе- їдальня 

на 72 посадкових місця. До меню входять: перші, другі страви, десерти та 

випічка, безалкогольні напої.  

Звіт про виконання капітальних, поточних та господарчих ремонтних 

робіт у 2015 році наведений у додатку 5. 

Адмініс трація ХДАФК разом із первинним профспілковим комітетом  

академії піклується про здоров’я працівників і щорічно протягом  

навчального року виділяє кошти на їх оздоровлення. Так, у 2015 році на ці 

потреби було витрачено біля 8000 гр. 

Після введення в дію спортивного і тренажерного залів академії два 

рази на тиждень працівники та викладачі академії займаються волейболом, 
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колонетикою і вправами на тренажерах. Усі бажаючі студенти та 

співробітники академії можуть проводити вільний час на вело-лижній базі.  

Не залишається без уваги адміністрації і первинного профспілкового 

комітету і оздоровлення дітей працюючих. Так, для їх оздоровлення у літній 

період 2015 року було виділено 16600 гр.  

Надається допомога батькам першокласників та випускників середніх 

шкіл (1000 гр.) 

Постійно надається допомога багатодітним сім’ям та матерям –

одиначкам (4600гр.). 

Академія піклується про студентів-сиріт, студентів, що прибули з  

Донецьких та Луганських ВНЗ і студентів, які мають вади у стані здоров’я. 

За 2015 рік профспілковим комітетом було виділено на матеріальну допомогу 

4400 гр. 

 До кожного Нового року від профспілкового комітету академії 

студенти-сиріти, студенти-інваліди, працівники, які мають статус дітей ВВВ 

та діти працівників та студентів дошкільного і шкільного віку отримають 

солодкі подарунки. Крім цього за кошти профспілок діти працівників  

відвідують святкові новорічні вистави (у 2015 році на це було витрачено 

44701 гр.). 

Не забуває первинний профспілковий комітет та адміністрація академії 

і про ветеранів II ітової війни, які працюють або працювали в академії раніш.  

Щорічно до дня Захисника Вітчизни і до Дня Перемоги для них 

влаштовуються зустрічі і готуються подарунки.  

Всього на матеріальну допомогу, проведення спортивних заходів та 

оздоровлення викладачів, студентів та співробітників академії 

профспілковий комітет у 2015 році витратив понад 3200 гр. 

У відповідності до Статуту ХДАФК і Положенню про студентський 

парламент, в академії функціонують органи студентського самоврядування,  

організацію якого покладено на Студентський парламент академії та 

Студентську раду гуртожитків. Президентом Студентського парламенту є 
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магістрант, який входить до персонального складу Обласної студентської 

ради Харківської області, а також є членом вченої ради академії. 
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7. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 

 

Для забезпечення набору іноземних громадян на навчання у 2015 році,  

Харківська державна академія фізичної культури продовжувала співпрацю з  

юридичними особами, які мають право на організацію набору на навчання в 

Україні іноземних громадян, - приватними підприємствами «Меркурій 

Модерн Бізнес», «Філадельфія - Амро», «Оптима-Форма» та іншими. 

У зв’язку з ситуацією, яка склалася в Україні, у 2015 році 

спостерігалося значне зменшення кількості іноземців, які мали бажання 

вступити або продовжувати навчання в Україні.  

За 2015 рік було видано 25 запрошень на навчання, з них 14 - для 

кандидатів на підготовче відділення, 9 – для кандидатів на навчання за 

базовими напрямками, 2 – для кандидатів на навчання в аспірантурі.  

Станом на 31.12.2015 року, в академії навчаються 57 іноземних 

громадян, з них 54 іноземних студенти за базовими напрямами та 

спеціальностями та 3 іноземних аспіранти.  

Продовжувати навчання після літніх канікул повернулися близько 90% 

іноземних студентів. 

Продовжується робота з ДАК Міністерства освіти і науки України щодо 

проходження нострифікаційних експертиз дипломів іноземних студентів і 

аспірантів, які отримали базову вищу освіту на батьківщині. 

Близько 95% іноземних студентів мешкають у гуртожитку. 

 Співробітниками відділу міжнародного співробітництва постійно 

проводиться виховна робота з іноземними студентами: 

− щодня відвідується гуртожиток з метою контролю побутових 

умов проживання іноземних студентів; 

− проводиться роз’яснювальна робота щодо дотримання 

студентами правил проживання іноземних громадян в Україні,  

контролюється дотримання паспортно-візового режиму, умов контракту на 

навчання тощо; 



 

 

 

79 

− зі студентами підготовчого відділення проводиться робота щодо 

професійної орієнтації, організуються екскурсійні поїздки, відвідування 

музеїв тощо;  

− проводиться робота щодо організації надання медичних послуг 

іноземним студентам. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО  

ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАУКОВИМИ ТА НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ,  

УСТАНОВАМИ ТА ЇХ ПІДРОЗДІЛАМИ 

 

 

Країна 

Навчальний, 

науковий заклад або 

його підрозділи, з 
якими підписано 

угоду про 

співробітництво 

 

Строки дії 
угоди 

 

 

Головний напрямок 

співробітництва, очікувані 
результати та їх впровадження 

Білорусь Білоруський 
державний 

університет фізичної 
культури 

17.04.08 р .- 
17.04.15 р . 

Співробітництво в обміні вченими,  
викладачами та студентами в рамках 

навчальної діяльності, проведенні 
наукових конференцій та 

симпозіумів. 

Польща  Вища школа 
косметології та 

охорони здоров’я  

03.10.09 р .-

03.10.14 р .  

Взаємодопомога в підвищенні 
кваліфікації наукових та педагогічних 

співробітників, обмін публікаціями 
по науковому  та науково-

методичному  співробітництву . 

Польща Університет Казимира 
Великого 

від 01.06.14 
безстроково 

Співробітництво в науковій 
діяльності, обмін науково-

методичною  літературою, підготовка 
спільних публікацій та доповідей,  

участь в наукових та методичних 

конференціях та ін. 

Білорусь Поліський державний 

університет 
01.12.11 р .-

01.12.16р .  

Спільна підготовка кадрів, 

перепідготовка та підвищення 
кваліфікації викладачів та тренерів, 

організація сумісних навчально-

тренувальних зборів 

Республіка 
Молдова 

Державний 

університет фізичного 

виховання і спорту  

Республіки Молдова 

14.11.14 р .-

14.11.19 р . 

Співробітництво в обміні вченими,  

викладачами та студентами в рамках 

навчальної діяльності, проведенні 
наукових конференцій та 

симпозіумів. 
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ВИСНОВОК 

 

Протягом звітного періоду Харківська державна академія фізично ї 

культури впевнено і стабільно розвивалася як потужний регіональний центр 

підготовки кадрів вищої кваліфікації. Велася постійна і наполеглива робота із  

удосконалення навчального процесу, підвищення якості підготовки фахівців.  

Навчальний процес в академії приведено у відповідність до державних 

стандартів підготовки фахівців.  

Харківська державна академія фізичної культури і надалі буде 

вдосконалювати свою діяльніс ть на основі єдності освітнього, наукового та 

інноваційного процесів, активно брати участь у формуванні глобального 

освітнього і дослідницького простору, сприяти успіхам своїх випускників в  

конкурентному середовищі. Продовжувати підготовку високопрофесійних 

спеціаліс тів, патріотів своєї Батьківщини та переможців міжнародних 

змагань, включаючи Олімпійські ігри. 

 

 

 

РЕКТОР        О. Ю. АЖИППО 
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Додаток 1 

Тематичний план ініціативних тем на 2015 р. 

 

1. Людина в пошуках досконалості (філософсько-антропологічні,  

соціокультурні й культурологічні виміри (науковий керівник д. філос. 

н., проф. Газнюк Л.М.). 

2. Методологічні основи стратегічного розвитку сфери фізичної культури 

та спорту в регіоні (науковий керівник к.фіз.вих., доц. Путятіна Г.М.).  

3. Особливості термінотворення як важливий компонент спортивної 

професійно-орієнтовної лексики (науковий керівник к. філол. н., 

проф. Карпець Л.А.). 

4. Удосконалення тренувального процесу в зимових видах спорту 

спортсменів різного віку і спортивної кваліфікації, в тому числі і з  

обмеженими фізичними можливостями (науковий керівник д. фіз. вих., 

проф. Мулик В.В.).  

5. Удосконалення механізмів управління руховою діяльніс тю спортсменів  

(науковий керівник д. фіз. вих., проф. Ровний А.С.).  

6. Удосконалення спортивної підготовки спортсменів в спортивно-

технічних та прикладних видах спорту (науковий керівник к. пед. н., 

проф. Градусов В.О.). 

7. Традиційні та нетрадиційні методи фізичної реабілітації при 

захворюваннях різних систем організму та пошкодженнях опорно-

рухового апарату в осіб різного ступеня тренованості (науковий 

керівник к. мед. н., проф. Пєшкова О.В.).  

8. Управління статодинамічною стійкіс тю тіла спортсмена та системи тіл 

у видах спорту з і складною координаційною структурою рухів  

(науковий керівник к. фіз. вих., доц. Горбенко О.В.). 

9. Удосконалення навчально-тренувального процесу в спортивних іграх 

(науковий керівник к. фіз. вих., доц. Помещикова І.П.). 
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10.Психолого-педагогічні заходи зменшення психотравмуючої дії на 

організм спортсменів екстремальних умов спортивної діяльності 

(науковий керівник д. пед. н., проф. Ткачов С.І.). 

11.Оптимізація навчально-тренувального процесу футболістів різної 

кваліфікації (науковий керівник доц. Марченко В.А.).  

12.Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів  

різноїкваліфікації в силових видах спорту та одноборствах (науковий 

керівник к. пед. н., доц. Першин О.І.). 

13.Моделювання техніко-тактичних дій кваліфікованих спортсменів у 

плаванні та швидкісно-силових дисциплінах легкої атлетики (науковий 

керівник к. пед. н., проф. Пилипко О.О.). 

14.Удосконалення технології індивідуально спрямованого тренування у 

швидкісно-силових видах легкої атлетики (науковий керівник  

к. фіз. вих., доц. Рибальченко Т.П.). 

15.Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки кваліфікованих 

спортсменів-єдиноборців з урахуванням стилів ведення поєдинків  

(науковий керівник к. пед. н, доц. Маляренко А.Т.). 

16.Вдосконалення процесу фізичного виховання в навчальних закладах 

різного профілю (науковий керівник к. фіз. вих, проф. Масляк І.П.). 
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Додаток 2 

 

СПИСОК ДИСЕРТАЦІЙ, ЗАХИЩЕНИХ ПРАЦІВНИКАМИ 

АКАДЕМІЇ, У ІНШИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ  

у 2015 році 
 

№ П.І.Б. Посада  
(навчання в 

аспірантурі) 

Тема дисертації, 
спеціальність 

Науковий 
керівник 

1 Бейлін 
Михайло 

Валерійович 

Доц. каф. 
гуманітарних наук 

ХДАФК, 

канд. техн. н., доцент 
 

Докторська дисертація 
«Нанотехнології в контексті 
постнекласичної науки: 

формування філософських 

основ», 

09.00.09 – філософія науки   

д.філософ. н., 
професор  

Тягло О.В. 

 

2 Гращенкова 
Жанна 
Вікторівна 

Ст. викл. кафедри 

олімпійського і 
професійного спорту  

ХДАФК 

Кандидатська дисертація 

«Формування професійної 
компетентності майбутнього 

тренера з плавання у  процесі 
вивчення фахових дисциплін», 

13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти 

д. пед. н., 

професор  
Федоренко 

О.І. 
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Додаток 3 
 

ВІДОМОСТІ 

про впроваджувальну діяльність  

Харківської державної академії фізичної культури за 2015р. 

 

з/п 

Назва та 
автори розробки 

Важливі 
показники, які 
характеризують 

рівень отриманого 
наукового результату ; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 
впроваджен
ня (назва 
організації, 
відомча 

належність, 

адреса) 

Д
ата акту  

впрова-
дження 

Практичні 
результати, які 

отримано 

ВНЗ/науковою 
установою від 

впровадження 

(обладнання
, обсяг отриманих 

коштів, 
налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

2 3 4 5 6 
1 Методика 

удосконалення 

ігрової 
підготовленості 
баскетболістів 14-16 

років 

 
Помещикова І.П., 

Коваль М.В., 
Покровенко Н.С. 

Запропонована 
методика 

удосконалення ігрової 
підготовленості 
баскетболістів 14-16 

років 

КЗ ДЮСШ  
№ 7 

м. Харків 

24.04. 
2015 

Запропонована нами 
методика 

удосконалення 

ігрової 
підготовленості 
баскетболістів 14-16 

років КЗ ДЮСШ № 
7 

2 Методика 
удосконалення 

техніко-тактичної 
підготовленості 
баскетболісток 15-17 

років 

 
Пащенко Н.О., 

Помещикова І.П.,  
Чек О.О. 

Запропонована та 
обґрунтована 

експериментальна 

методика 
удосконалення техніко-

тактичної 
підготовленості 
баскетболісток 15-17 

років. Ураховано рівень 
вестибулярної стійкості 
баскетболісток за 

вестибулосенсорними, 
вестибуловегетатив-
ними та 

вестибуломоторними 
показниками   

БК «ХАІ» 24.04. 
2015 

Запропонована нами 
методика розвитку 

удосконалення 

техніко-тактичної 
підготовленості  
включена  в 

програму навчально-
тренувального 

процесу 
баскетболісток 15-17 

років БК «ХАІ» 

 

3 Методика розвитку 

швидкісно-силових 

здібностей юних 
баскетболістів в КЗ 

«Спортнивно-

оздоровчий 
комплекс «Темп» 

 

Запропонована та 

обґрунтована 

експериментальна 
методика розвитку 

швидкісно-силових 

здібностей юних 
баскетболістів. 

Ураховано рівень 

КЗ 

«Спортнивно-

оздоровчий 
комплекс 

«Темп»  

м. Тернівка 

11.03. 

2015 

Запропонована нами 

методика розвитку 

швидкісно-силових 
здібностей юних 

баскетболістів 

включена  в 
програму підготовки 

баскетболістів КЗ 
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Пащенко Н.О., 
Ширяєва І.В., 

С.О.Крикун 

функціональних 
показників та вік 

баскетболістів різного 

ігрового амплуа 

«Спортнивно-
оздоровчий 

комплекс «Темп»  

 

4 Методика розвитку 
витривалості 
баскетболістів 

команда 
Сахновщини 

 

Пащенко Н.О., 
Харченко Є.С., 

Глобін А.В.  

Запропонована та 
обґрунтована 

експериментальна 

методика розвитку 
витривалості 
баскетболістів чоловічої 
команди. Ураховано 
рівень функціональних 

показників та вік 

баскетболістів різного 
ігрового амплуа 

Сахновщина 11.03. 
2015 

Запропонована нами 
методика розвитку 

витривалості 
включена  в 
програму підготовки 

баскетболістів 

чоловічої команди  

5 Методика розвитку 

витривалості 
баскетболісток 
команди 

Сахновщини 

 
Пащенко Н.О., 

Коваль М.В.,  

Глобін А.В. 
 

Запропонована та 

обґрунтована 

експериментальна 
методика розвитку 

витривалості 
баскетболісток жіночої 
команди. Ураховано 

рівень функціональних 

показників та вік 
баскетболісток різного 

ігрового амплуа 

Сахновщина 11.03. 

2015 

Запропонована нами 

методика розвитку 

витривалості 
включена  в 

програму підготовки 

баскетболісток 
жіночої команди 

Сахновщини 

6 Методика розвитку 

силових здібностей 
баскетболістів 

збірної Хар.обл. 

 
Мішин М.В.,  

Громов О.А. 

Запропонована та 

обґрунтована 
експериментальна 

методика розвитку 

силових здібностей 
баскетболістів на візках. 

Ураховані особливості 
стану опорно-рухового 
апарату гравців та 

конструкції візка 

баскетболістів різного 
функціонального класу 

Харківська 

обл. 

19.03. 

2015 

Запропонована нами 

методика розвитку 
силових здібностей 

включена  в 

програму підготовки 
баскетболістів на 

візках Хар.обл. 

7 Методика розвитку 

сили за рахунок 

спеціально 
підібраних вправ для 

баскетболістів у 

ДЮСШ «Колос» м. 
Дергачі  
 

Пащенко Н.О., 
Харченко Є.С., 

Куксов С.О. 

Запропонована та 

обґрунтована 

експериментальна 
методика розвитку сили 

за рахунок спеціально 

підібраних вправ для 
баскетболістів. 

Ураховано рівень 

функціональних 
показників та вік 

баскетболісток різного 
ігрового амплуа 

ДЮСШ 

«Колос» м. 

Дергачі 

11.03. 

2015 

Запропонована нами 

методика розвитку 

сили за рахунок 
спеціально 

підібраних вправ для 

баскетболістів 
програму підготовки 

баскетболістів 

ДЮСШ «Колос» м. 
Дергачі 

8 Формування 
відповідальності 
старших підлітків у 

фізкультурно-
оздоровчих закладах 

 

Новіков С.М. 

Визначено категорію 
сформованості 
відповідальності 
старших підлітків, 
виявлено її сутнісні 
характеристики, 

теоретично 

м. Харків 12.03. 
2015 

Визначено категорію 
сформованості 
відповідальності 
старших підлітків, 
виявлено її сутнісні 
характеристики, 

теоретично 
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обґрунтовано 
педагогічні умови 

формування 

відповідальності 
старших підлітків у 

фізкультурно-

оздоровчих закладах а 
також уточнено зміст 

понять «фізкультурно-

оздоровчий заклад», 
«виховні умови 

фізкультурно-
оздоровчого закладу», 

розроблено критерії, 
показники та рівні 
формування 

відповідальності 
старших підлітків 

обґрунтовано 
педагогічні умови 

формування 

відповідальності 
старших підлітків у 

фізкультурно-

оздоровчих закладах 
а також уточнено 

зміст понять 

«фізкультурно-
оздоровчий заклад», 

«виховні умови 
фізкультурно-

оздоровчого 

закладу», 
розроблено критерії, 
показники та рівні 
формування 
відповідальності 
старших підлітків 

9 Методика для 

підвищення точності 
виконання силової 
подачі у стрибку з 
урахуванням 
специфіки гри у 

волейбол 

 
Мельник А.Ю. 

Запропонована та 

обґрунтована методика 
для підвищення 

точності виконання 

силової подачі у 
стрибку з урахуванням 

специфіки гри на 

піщаній поверхні 
майданчика при 

несприятливих 

погодних умовах 

м. Харків 15.05. 

2015 

Методика та 

відповідні практичні 
рекомендації 
впровадженні в 

практику гравців-
аматорів пляжного 

волейболу ВК 

«Кенгуру», що дасть 
змогу підвищити 

точність виконання 

силової подачі у 
стрибку 

10 Методика виконання 

силової подачі у 

стрибку у волейболі 
 

Мельник А.Ю. 

Розроблена та 

впроваджена методика 

виконання силової 
подачі у стрибку на 

основі кореляційного 

аналізу статистичних 
даних різних 

характеристик польоту 

м’яча 

м. Харків 21.01. 

2015 

Запропонована 

методика включена 

до робочої програми 
з навчальної 
дисципліни 

«Підвищення 
спортивної 
майстерності в 

обораному виді 
спорту (волейбол)», 

що дає змогу 

підвищити точність 
виконання силової 
подачі у стрибку. 

Впровадження 
відповідних 

практичних 
рекомендацій в 

навчальний процес 

сприятиме 
підвищенню 

ефективності 
виконання подач 

11 Стрельникова Є.Я. 

Ляхова Т .П. 

Запропонована та 

обґрунтована методика 

м. Харків 16.11. 

2015 

Запропонована 

методика 
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Мельник А.Ю. вдосконалення техніки 
подач з урахуванням 

специфіки гри на 

пещаній нерівній 
поверхні майданчику 

при несприятливих 

умовах дощу та спеки, 
яка складається з нових 

та вже відомих вправ у 

новому поєднанні та 
дозуванні.  

вдосконалення 
техніки націлених 

подач включена в 

програму 
тренувального 

процесу гравців-

аматорів груп 
пляжного 

волейбольного 

клубу «Кенгуру», що 
призведе до 

покращення 
ефективності їх дій 

при виконані подачі 
12 Програма з 

початкової 
туристсько-
спортивної 
підготовки 

«Велосипедний 
туризм» 

 
Гетьман О.М. 

Розроблено й 

впроваджено у практику 

програму зі спортивного 
велотуризму, що 

містить розділи у яких 

більша кількість годин 
направлено на 
оволодіння технічною 
підготовкою 

Комун
альний 

позашкільний 
навчальний 

заклад 

«Харківський 
міський 

комплексний 
центр клубів 

за місцем 

проживання» 
Харкі

вська міська 

рада 
Депар

тамент у 

справах сім’ї, 
молоді та 

спорту 

 

7.05. 

2015 

Оптимізація процесу 

тренувань на 

початковому етапі. 
Зменшення рівня 

травматизму під час 

спортивних походів. 
Впроваджено 

авторську програму 
«Велотуризм» на 
етапі початкової 
підготовки 

13 Навчально-
тренувальна 

програма з кінно-

спортивного 
туризму 

 

Мулик К.В., 
Гаражина В.В. 

Розроблено й 
впроваджено у практику 

навчально-тренувальну 

програму з кінно-
спортивного туризму. 

Встановлені зміни 

психічного стану та 
рівня здоров’я дітей 12-

15 років під впливом 

занять кінно-
спортивним туризмом 

Громадська 
організація 

«Фельдман 

Екопарк» 
Харківська 

область, 

Дергачівськи
й район, 

селище Лісне 

11.05. 
2015 

Впроваджено 
авторську програму 

з кінно-спортивного 

туризму у 
підготовку дітей 12-

15 років. 

Оптимізація процесу 
тренувань у групі з 
кінно-спортивного 

туризму. Сприяння 
збільшенню 

контингенту тих, хто 

займається кінно-
спортивним 

туризмом 

14 Розробка 

підвищення 
фізичної, технічної 
та психологічної 
підготовленість для 
участі у 

пішохідному поході 
І-ІІ категорії 

Представлена 

підготовка, що 
складається із 
втягуючого, ударного, 

відновлювального та 
підводячого 

мікроциклів передбачає 

поступове збільшення 

Харківський 

національний 
автомобільно-

дорожній 

університет 
м.Харків, 

 

 

15.05. 

2015 

Підвищення 

показників фізичної, 
технічної та 
психологічної 
підготовленості 
студентів, що 

сприяють успішній 

участі у походах І-ІІ 
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складності та 
уникнення 

травматизму 

 
Мулик К.В. 

навантажень (за перші 
два мікроцикли) та 

безпосередню 

підготовку (протягом 
наступних двох 

мікроциклів) до походу, 

дає можливість 
успішної участі у 

походах студентів. 

категорії складності 

15 Вплив занять 

різними видами 
спортивно-

оздоровчим 

туризмом (піший, 
водний, 

велосипедний) на 

розвиток фізичних 
якостей та 

функціональний 

стан дітей 10-13 
років. 

Комплексна 
програма 
застосування різних 

видів туризму для 
дітей 10-11 років 

 

Мулик К.В. 

Встановлено вплив 

різних видів туризму на 
розвиток рухових 

якостей та 

функціональний стан 
дітей 10-13 років. 

Розроблено комплексну 

програму «Туристське 
багатоборство» для 

занять юних туристів 

10-13 років 

Харківська 

спеціалізован
а школа І-ІІІ 
ступенів № 

134 
Харківської 
міської ради  

м. Харків 
 

11.05. 

2015 

Розширення 

теоретичних знань 
щодо впливу занять 

різними видами 

спортивно-
оздоровчого туризму 

на організм дітей. 

Підвищення 
інтересу дітей до 

занять спортивно-

оздоровчим 
туризмом 

 

16 Маршрути 

спортивно-
оздоровчих 

туристських походів 
з пішого, водного, 

велосипедного та 

лижного туризму по 
Харківській та 

Полтавській 

областях І категорії 
складності для 

підлітків та молоді 
 
Мулик К.В. 

Розроблено нитки 

маршрутів з пішого, 
водного, велосипедного 

і лижного походів І 
категорії складності для 

використання 
підлітками та молоддю 
у спортивно-оздоровчій 

діяльності, а також 

методику передпохідної 
підготовки до них 

Федерація 

спортивного 
туризму 

Харківської 
області 

 

13.05. 

2015 

Проведені походи за 

розробленими 
маршрутами 

дозволили успішно 
їх здійснити та 

отримати 

оздоровчий вплив на 
студентів, 

уникнувши 

отримання травм та 
ушкоджень 

 

17 Передпохідна 

підготовка до участі 
у пішому поході І 
категорії складності, 
яка передбачає 

застосування 
втягуючого 

мікроциклу, 

ударного, 
поновлювального та 

підходящого. 

Впровадження 
розробленої 
методики дозволяє 

підготуватися до 

За допомогою 

розробленої методики 

туристи мають 
можливість 

цілеспрямовано 

підготуватися до 
походу, враховуючи 

різні сторони підготовки 

– фізичну, технічну, 
психологічну, 

матеріально-технічну, 

що буде сприяти 
попередженню травм та 

ушкоджень та 

успішному проведенню 

Комунальний 

заклад 

"Харківська 
обласна 

станція юних 

туристів" 
Харківської 
обласної 
ради   

 

18.05. 

2015 

Завдяки 

застосуванню 

авторської методики 
передпохідної 
підготовки старші 
школярі здійснили 
піший похід І 
категорії складності 
не маючи травм та 
інших ускладнень 

під час походу 
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походу та 
забезпечити 

безпечність його 

здійснення 
 

Мулик К.В. 

походу 

 18 Зміст підготовки 

фахівців зі 
спортивно-

оздоровчого 

туризму, який 
враховує переважне 

застосування 
окремих аспектів 
діяльності 
викладача-тренера з 
дітьми, підлітками 
та студентською 

молоддю 

 
Мулик К.В. 

Розроблено відсотковий 

внесок різних аспектів 
підготовленості 
(педагогічний, 

психологічний, медико-
біологічний, 

організаторський, 

матеріально-технічний) 
фахівців для роботи з 
дошкільниками, 

молодшими, середніми і 
старшими школярами та 
студентською молоддю 

Харківська  

державна 
 академія 

 фізичної  
культури,  
м.Харків 

19.05. 

2015 

Надання студентам 

спеціалізації 
«спортивний 

туризм» знань щодо 

роботи з юними 
туристами різного 

віку з переважним 

застосування 
аспектів підготовки 

 

19 Інформаційно 

діагностичний 

комплекс 
відновлення 

функціонального 

стану організму 
спортсмена 

 

Уткіна О.Г. 

Визначення 

моніторингу 

функціонального стану 
спортсмена. 

Оцінка поточного рівня 

адаптації організму 
спортсмена до 

навантаження. 

Чернігівська 

обласна 

ШВСМ 

25.02. 

2015 

Дає можливість 

вибирати найбільш 

раціональний шлях 
використання різних 

засобів і методів 

відновлення. 
 

20 Інформаційно 
діагностичний 

комплекс 

відновлення 
функціонального 

стану організму 

спортсмена 
 

Уткіна О.Г. 

Визначення 
моніторингу 

функціонального стану 

спортсмена. 
Оцінка поточного рівня 
адаптації організму 

спортсмена до 
навантаження. 

 

Харківське 
обласне вище 

училище 

фізичної 
культури 

15.05. 
2015 

Дає можливість 
вибирати найбільш 

раціональний шлях 

використання різних 
засобів і методів 

відновлення.  

Впроваджено в 
підготовку юних 

лижників-гонщиків і 
біатлоністів 

21 Спеціальні вправи та  
рухливі ігри  

 

Пятисоцька С.С., 
Жерновнікова Я.В. 

Запропоновані 
спеціальні вправи та 
рухливі ігри можуть 
бути використані 
вчителями фізичної 
культури під час 
проведення уроків та 
дітьми в домашніх  

умовах під час 
самостійної рухової 
діяльності. 

ЗОШ №30, 
м.Харків 

02.06. 
2015 

Використання 
запропонованих 

спеціальних вправ та 
рухливих ігор 
сприяло 

підвищенню рівня  

розвитку фізичних 
якостей школярів 5-

7 класів. 

22 Комп’ютерна 
програма «Здоровье 

школьника» 
 

Ашанін В.С., 

Пятисоцька С.С., 

Дозволяє вести облік 

особистих даних 

школяра і проводити 
обчислення 

антропометричних 

індексів, оцінку рівня 

ЗОШ №30, 

м.Харків 

05.09. 

2015 

Оптимізовано 

навчальний процес з 
фізичної культури 
засобами 

інформаційних 

технологій. 
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Жерновнікова Я.В. розвитку фізичних 
якостей, основних 

статистичних 

характеристик. Вчитель 
фізичної культури 

отримує рекомендації 
щодо підготовки 
кожного учня з 
урахуванням їх 

індивідуальних 
особливостей і 
біологічного віку. 
Програма пропонує 

комплекс вправ для груп 

дітей згідно їх 
біологічного віку. 

Удосконалено рівень 
контролю за 

фізичним 

вихованням учнів 
середньої школи. 

Виявлено 

об’єктивність 
відношення до 

оцінювання учнів з 
фізичної культури. 

23 Комп’ютерна 
програма «Здоровье 

школьника» 

 
Ашанін В.С., 

Пятисоцька С.С., 
Жерновнікова Я.В. 

Дозволяє вести облік 
особистих даних 

школяра і проводити 

деякі розрахунки 
(обчислення 

антропометричних 
індексів, оцінку рівня 

розвитку фізичних 

якостей, основних 
статистичних 

характеристик). Вчитель 

фізичної культури 
отримує рекомендації 
щодо підготовки 

кожного учня з 
урахуванням їх 

індивідуальних 

особливостей і 
біологічного віку. 

Програма пропонує 

комплекс вправ для груп 
дітей згідно їх 

біологічного віку. 

Русько-
Лозівська 

НВК «ЗОШ І-
ІІ ступенів – 
дошкільний 

заклад», 
Дергачівськи
й р-н, 

Харківської 
обл. 

05.09. 
2015 

Оптимізовано 
навчальний процес з 
фізичної культури 

засобами 
інформаційних 

технологій. 
Удосконалено рівень 

контролю за 

фізичним 
вихованням учнів 

середньої школи. 

Виявлено 
об’єктивність 

відношення до 

оцінювання учнів з 
фізичної культури. 

24 Спеціальні вправи та 

рухливі ігри  
 

Пятисоцька С.С., 

Жерновнікова Я.В. 

Запропоновані 
спеціальні вправи та 
рухливі ігри можуть 
бути використані 
вчителями фізичної 
культури під час 
проведення уроків та 

дітьми в домашніх  
умовах під час 
самостійної рухової 
діяльності. 

Русько-

Лозівська 
НВК «ЗОШ І-
ІІ ступенів – 

дошкільний 
заклад», 

Дергачівськи
й р-н, 
Харківської 
обл. 

02.06. 

2015 

Використання 

запропонованих 
спеціальних вправ та 
рухливих ігор 

сприяло 
підвищенню рівня  

розвитку фізичних 

якостей школярів 5-
7 класів. 

25 Спеціальні вправи та 
рухливі ігри  

 

Пятисоцька С.С., 
Жерновнікова Я.В. 

Запропоновані 
спеціальні вправи та 
рухливі ігри можуть 

бути використані 
вчителями фізичної 
культури під час 

проведення уроків та 

ЗОШ №36, 
м.Харків 

02.06. 
2015 

Використання 
запропонованих 

спеціальних вправ та 

рухливих ігор 
сприяло 

підвищенню рівня 

розвитку фізичних 
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дітьми в домашніх 
умовах під час 

самостійної рухової 
діяльності. 

якостей школярів 5-
7 класів. 

26 Комп’ютерна 
програма «Фізичне 

виховання» 

 
Філенко Л.В., 

Полторацька Г.С., 

Колотовкін В.О. 

Дозволяє вносити 
показники фізичного 

розвитку, фізичної 
підготовленості, 
функціонального стану, 

стану здоров’я, 

психофізіологічні 
показники, когнітивно-

креативні карти 

учнівської молоді, вести 
загальну базу даних 

учнів 10-11 класів, 

розраховувати та 
аналізувати введені  
показники. 

Гімназія 
№172, 

м.Харків 

2
5.05. 

2015 

Розроблена 
комп’ютерна база 

даних  реєстрації 
показників 
фізичного стану 

учнів 10-11 класів.  

Оптимізовано 
навчальний процес з 
фізичної культури 

засобами 
інформаційних 

технологій. 

Удосконалено рівень 
контролю за 

фізичним станом 

учнів 10-11 класів.   

27 Дослідження 
особливостей потреб 

споживача дитячо-

юнацьких 
спортивних шкіл 

(відділення 

спортивний туризм) 
 

Зінченко А.А.,  

Середа Н.В. 

Проведено PEST- та 
SWOT-аналізи 

організаційно-

управлінської діяльності 
фізкультурно-

спортивних організацій 

з неолімпійських видів 
спорту 

Харківська 
державна 

академія 

фізичної 
культури, 

кафедра 

менеджменту 
фізичної 
культури 

11.05. 
2015 

Вдосконалення рівня 
теоретичної 
підготовки 

майбутніх фахівців 
та підвищення 

мотивації до 

професійної 
діяльності в сфері 
фізичної культури і 
спорту. Засвоєння 
знань щодо 

організаційно-
управлінських 

аспектів діяльності 
фізкультурно-
спортивних 

організацій з 
неолімпійських 
видів спорту. 

28 Особливості 
організаційно-

управлінської 
діяльності 
відділення 

спортивного 
туризму у дитячо-

юнацьких 

спортивних школах 
 

Зінченко А.А.,  

Середа Н.В. 

Здійснено системно-
функціональний  аналіз 
діяльності відділення 
спортивного туризму 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 
 

Мереф'янська 
дитячо-

юнацька 
спортивна 

школа 

Харківської 
районної ради 

Харківської 
області 

14.05. 
2015  

Оптимізація 
процесу  роботи 

відділення 

спортивного 

туризму  у  ДЮСШ. 

Сприяння 
збільшенню 

контингенту  тих, 
хто займається 

спортивним 
туризмом у  ДЮСШ 

та формуванню 

позитивного іміджу  

29 Нормативно-

правовий та 

інституціональний 
механізми 

Систематизовано 

основні підходи до 

формування 
стратегічних напрямів 

Харківська 

державна 

академія 
фізичної 

19.05. 

2015 

Підвищення рівня 

теоретичної 
підготовки 
майбутніх 
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забезпечення 
стратегічного 

розвитку сфери 

фізичної культури та 
спорту 

 

Григорьєва К.Ю., 
Путятіна Г.М. 

розвитку сфери ФКС в 
умовах реформування. 

Конкретизовано 

підходи до формування 
механізмів забезпечення 

стратегічного розвитку 

сфери ФКС 

культури, 
кафедра 

менеджменту 

фізичної 
культури 

менеджерів в сфері 
ФКС 

30 Методичні 
рекомендації по 

підвищенню 
ефективності 
стратегічного 

управління 
розвитком сфери 

ФКС в умовах 

трансформації 
економіки. 

 

Бражник А.В., 
Леонов Я.В. 

Отримано нові дані про 

структуру та зміст 
стратегії розвитку. 
Конкретизовано 

значення використання 

стратегії в структурі 
управління фізичною 

культурою та спортом 

Харківська 

державна 

академія 
фізичної 
культури, 

кафедра 
менеджменту 

фізичної 
культури 

19.05. 

2015 

Підвищення рівня 

теоретичної 
підготовки 
майбутніх 

менеджерів в сфері 
ФКС. 

31 Основні напрями 

стратегічного 

розвитку спортивної 
індустрії 
Харківського 

регіону 
 

Леонов Я.В., 

Путятіна Г.М. 

Визначено вплив 

світової кризи 

(економічна, соціальна, 
політична) на спортивні 
індустрію як галузь 

економіки. 
Сформовано 

напрями стратегічного 

розвитку спортивної 
індустрії в 

Харківському регіоні. 

Управління з 
питань 

фізичної 
культури та 

спорту 

Департамент
у у справах 

молоді та 

спорту ХОДА 

21.12. 

2015 

Оптимізація 

ефективного 

управління сферою 
фізичної культури та 
спорту. 

Шляхи 
взаємодії 
державного 

управління та 
спортивного бізнесу. 

32 Комплексна 

програма фізичної 
реабілітації для осіб 

молодого віку 

різного ступеню 
тренованості, що 

страждають на 

хронічний бронхіт 
 

Петрухнов О.Д., 
Пєшкова О.В.  

Комплексна програма 

фізичної реабілітації 
включає комбінаторну 

ходьбу та біг і їх 

поєднання, роботу на 
велотренажерах, 

загальнозміцнювальні 
та загальнорозвивальні 
вправи, дихальну 

гімнастику з міо-
релаксацією й 

аутотренінгом, 

фітонцидотерапію, 
фізіопроцедури, 

адаптогени 

(елеутерокок), 
комплекси вітамінів, 

масаж, самомасаж, 

гідропроцедури, сауну. 
Ефективність 

упровадження 

результатів дослідження 
підтверджується даними 

вивчення динаміки 

показників дихальної, 

ХНМУ 14.09. 

2015 р. 

Розроблена 
комплексна 
програма фізичної 
реабілітації 
дозволяє:  
- попередити 

прогресування 

захворювання; 
- надати 

гартувальний і 
загальнозміцнюваль
ний ефект; 

- позитивно впливає 
на функціональний 

стан дихальної 
системи;  
- сприяє 

підвищенню рівня 

фізичної 
працездатності; 

- прискорює 

повернення 
спортсменів до 

тренувального 

процесу.  
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серцево-судинної 
систкми та фізичної 
працездатності 
студентів-медиків, 
хворих на хронічний 

бронхіт, а так саме 

скорочення строків 
відновлення цих 

показників. 

Впровадженн
я результатів 

дослідження дало 

можливість 
удосконалити 

процес фізичної 
реабілітації при 
хронічному бронхіті 
у студентів-медиків. 

33 Комплекс тестів для 

оцінки 
сенсомоторних 

реакцій та 

специфічних 
сприйнять 

спортсменів, які 
розроблені для 
планшетних 

комп’ютерів доцент 

кафедри 
єдиноборств  

 
Романенко В.В. 

Скорочує час 

отримання результатів 
педагогічного 

тестування 

Кафедра 

єдиноборств, 
Харківська 

державна 

академія 
фізичної 
культури 

14.12. 

2015 

Комплекс тестів, 

який впроваджено в 
учбовий процес 

ХДАФК, підвищує 

якість оцінки рівня 
сенсомоторних 

реакцій та 

специфічних 
сприйнять, що 

дозволяє 

використовувати 
отримані результати 

у науковій 
діяльності як 

студентів, так і 
викладачів 

34 Спеціальні вправи  

та рухливі ігри, 
спрямовані на 

підвищення окремих 

показників 
функціонального 

стану сенсорних 
систем дітей 

середнього 

шкільного віку з 
вадами зору. 

 

Рядова Л. О. 

Спеціально підібрані 
вправи та рухливі ігри 
позитивно вплинули на 

показники 

функціонального стану 
зорової, слухової, 
вестибулярної, 
тактильної сенсорних 

систем та рівень 

розвитку 
координаційних 

здібностей учнів 

середніх класів з вадами 
зору  

Комунальний 

заклад  
Львівської 
обласної ради 

«Львівська 
спеціальна 

загальноосвіт
ня школа-

інтернат № 

100 I-III 
ступенів»  

14.12. 

2015 

Використання 

запропонованих 
спеціальних вправ та 

рухливих ігор 

сприяло 
підвищенню 

показників 
функціонального 

стану сенсорних 

систем та розвитку 
координаційних 

здібностей дітей 

середнього 
шкільного віку з 
вадами зору 

35 Новий практичний 

розділ державної 
навчальної програми 

з фізичного 

виховання для 
загальноосвітніх 

навчальних закладів 

«Фізична культура.             
5-11 класи».  

 

Масляк І. П. 

Спеціально підібрані 
вправи чирлідингу 
позитивно вплинули на 

фізичний стан школярів 

середніх та старших 
класів. 

 

Харківський 

навчально-
виховний 

комплекс № 

21 
Харківської 
міської ради 

 

28.05. 

2015   

Використання 

варіативного модуля 
«Чирлідинг» 

сприяло 

підвищенню рівня 
фізичного стану, 

зацікавленості та 

активності учнів, 
щільності уроків, 

прояву творчих 

здібностей, розвитку 
естетичних якостей 

та зниженню  рівня 

захворюваності 
школярів. 

36 Новий практичний 

розділ державної 
Спеціально підібрані 
вправи чирлідингу 

Харківська 

загальноосвіт
29.05. 

2015   

Використання 

варіативного модуля 
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навчальної програми 
з фізичного 

виховання для 

загальноосвітніх 
навчальних закладів 

«Фізична культура.             
5-11 класи».  
 

Масляк І. П. 

позитивно вплинули на 
фізичний стан школярів 

середніх та старших 

класів. 
 

-ня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 

158 
Харківської 
міської ради 

Харківської 
області 

«Чирлідинг» 
сприяло 

підвищенню рівня 

фізичного стану, 
зацікавленості та 

активності учнів, 

щільності уроків, 
прояву творчих 

здібностей, розвитку 

естетичних якостей 
та зниженню  рівня 

захворюваності 
школярів. 

37 Новий практичний 
розділ державної 
навчальної 
програми з 
фізичного 

виховання для 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів «Фізична 
культура. 10-11 

класи».  
 

Масляк І. П. 

Спеціально підібрані 
вправи чирлідингу 

позитивно вплинули на 

фізичний стан школярів 
старших класів. 

 

Харківський 
ліцей №161 

«Імпульс» 

2
7.05. 

2

015 р.  

Використання 
варіативного модуля 

«Чирлідинг» 

сприяло 
підвищенню рівня 

фізичного стану, 

зацікавленості та 
активності учнів, 

щільності уроків, 
прояву творчих 

здібностей, розвитку 

естетичних якостей 
та зниженню  рівня 

захворюваності 
школярів. 

38 Новий практичний 

розділ державної 
навчальної 
програми з 
фізичного 

виховання для 

ВНЗ України І-ІІ 
рівнів акредитації 
«Фізичне 
виховання».  

 

Криворучко Н. В. 

Спеціально підібрані 
вправи чирлідингу 
позитивно вплинули на 

фізичний стан студентів 
1-3-х курсів.  

 

Житлово-

комунальний 
технікум 

Харківськог
о національ-
ного 

університету
міського 

господарст-
ва 
ім. О.М . Бе-
кетова 

20.05. 

2015 
 

Застосування 

запропонованої нами 
спеціально 

розробленої системи 
вправ за темою 

«Чирлідинг» 

сприяло 
підвищенню рівня 

фізичного стану, 

зацікавленості, 
прояву творчих 

здібностей, розвитку 

естетичних якостей, 
фізичній активності 
та зниженню  

захворюваності 
студентів 1-3-х 

курсів. 

39 Урахування 

мотивації до занять 
фізичною 

культурою. 

 
Таможанська Г.В. 

Розроблено критерії 
щодо підвищення 
мотивації до занять 

фізичною культурою 

дівчат та хлопців 11-12 
років 

ХЗОШ № 5 12.01. 

2015 

Впроваджені 
рекомендації 
дозволили 

оптимізувати урок 

фізичної культури 
дівчат та хлопців 11-

12 років протягом 

навчального року 

40 Урахування 
мотивації до занять 

фізичною 

Розроблено критерії 
щодо підвищення 

мотивації до занять 

ХСШ № 62 14.01. 
2015 

Впроваджені 
рекомендації 
дозволили 
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культурою. 
 

Таможанська Г.В. 

фізичною культурою 
дівчат та хлопців 11-12 

років 

оптимізувати урок 
фізичної культури 

дівчат та хлопців 11-

12 років протягом 
навчального року 

41 Урахування 

факторів шкільної 
стурбованості учнів 
11-12 років 

підготовчих 

медичних груп 
сільських та міських 

шкіл. 

 
Таможанська Г.В. 

Розроблено програму, в 

якій одним з критеріїв є 

стабілізація та 
підвищення 

психологічного стану 

учнів 11-12 років 

Великопрохо
дівський НВК 

19.01. 

2015 

Впроваджені 
рекомендації 
дозволили 
стабілізувати 

психологічний стан 

учнів 11-12 років 
підготовчих 

медичних груп 

сільських та міських 
шкіл протягом 

навчального року 

42 Запрпановано нову 

програму підготовки 
кваліфікованих 

бігунів на середні 
дистанції у гірської 
місцевості. 
 

Ту Яньхао 

Розроблено програму 

підготовки 
кваліфікованих бігунів 

на середні дистанції, що 

переважно мешкають у 
різних кліматичних 

умовах. 

Спортивна 

технічна 
школа Хєбєй 

15.10. 

2015 

Запропанована 

програма сприяла 
підвищенню 

спортивних 

результатів бігунів 
на середні дистанції 
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Додаток 4 

Звіт  

про виконання капітальних, поточних та господарчих ремонтних робіт 

за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. 

 
№
№ 

з/п 

Місце проведення 

робіт 

Найменування робіт Виконавець Сума 

(т. грн.) 

Джерело 

фінансу-

вання 

При-

мітка 

1 2 3 4 5 6 7 

- поточний ремонт 
м’якої покрівлі горища 
нового учбового корпусу  

ПП 

«Харківрем-

сервіс» 

33,680 

 

Сп.фонд 1 

Навчальний 

корпус 
вул. Клочківська, 

99 

- поточний ремонт 
м’якої покрівлі над 
коридором 2-го поверху  і 
аудиторіями  №415, 411 

ПП 

«Харківрем-
сервіс»  

66,316 Сп.фонд 

 

2 Студ. гуртожиток 
№1,  

вул.Переможна,23 

- поточний ремонт аварійних 
ділянок трубопроводів 

холодного і гарячого 

водопостачання 

ПП «СБ 
РЕМБУД-

СЕРВІС» 

47,256 Сп.фонд  

3 Студ.гуртожиток  

№2, 

вул.Переможна,21 

- поточний ремонт 
аварійних ділянок 

трубопроводів холодного 

водопостачання (стояки 
№15,16) та гарячого 

водопостачання (стояки №3, 

15, 16) 

ПП «СБ 

РЕМБУД-

СЕРВІС» 

38,016 Сп.фонд  

 

 
 


