9
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13
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16
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19
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24
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30
31

Про систему підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників Харківської
державної академії фізичної культури
Про роботу відділу психологічного супроводу
освітнього процесу в Харківській державній
академії фізичної культури
Про організацію освітнього процесу студентівспортсменів, що навчаються за індивідуальним
графіком
Про працевлаштування випускників,
підготовка яких здійснювалася за державним
замовленням
Профорієнтаційна робота та громадська
діяльність кафедри легкої атлетики
Про роботу відділу міжнародних зв’язків щодо
залучення іноземних громадян до здобуття
освіти в Академії
Про організацію системи практик студентів
ХДАФК за спеціальністю 017 «Фізична
культура і спорт»
Бібліотека у сучасному освітньому просторі
Про організацію та умови прийому до
Харківської державної академії фізичної
культури у 2021 р. Затвердження Правил
прийому до Академії в 2021 році.
Стан розвитку наукової діяльності та основні
завдання на 2021 рік
Про підсумки державної атестації магістрів
ХДАФК
Звіт та аналіз рішень Вченої ради Академії за
перше півріччя
Затвердження фінансової звітності за 2020 р.
Про підсумки наукової роботи Академії за
2020 р.
Аналіз складання зимової екзаменаційної сесії
2020/2021 н. р. на факультетах Академії
Про особливості підвищення кваліфікації
тренерів ДЮСШ першої та другої категорії
Про організацію спортивно-масової роботи на
кафедрі водних видів спорту
Роль соціально-гуманітарних дисциплін у
формуванні громадянської культури студентів
Еволюціонізм у інформаційному відображенні
Всесвіту
Зміни під час проведення навчання тренерів за
програмою «Д» та «С» диплом УАФ у
регіональних федераціях футболу.
Про організацію профорієнтаційної роботи на
факультеті управління сферою професійного
спорту та фізичного виховання
Про роботу редакційного відділу наукового
електронного журналу «Спортивні ігри»
Про результати науково-дослідної роботи на

В.Ю. Джим
О.Є. Гант
К.В. Ананченко
жовтень

О.С. Аносова
В.Ю. Павленко
Т.С. Шпанько

листопад
В.В. Мулик
І.П. Балабаєва
Г.М.Путятіна
І.П. Помещикова
грудень

М.В. Корольова
В.Ю. Джим
Л.А. Карпець
Н.С. Охримчук
М.В. Корольова

січень

Г.М. Путятіна
декани
В.Ю. Джим
О.О. Пилипко
Л.М. Газнюк
В.С. Ашанін

лютий
С.М. Журід
І.В. Петренко
березень

І.П. Помещикова
С.А. Калмиков

32

33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
1
2
3

факультеті фізичної терапії та здоров'я людини
Про організаційні заходи з підготовки
студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді
зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична
культура)
Про роботу кафедри фізичної терапії з
клінічними базами міста
Харкова
Про організацію виховної роботи в Академії
Звіт щодо участі ХДАФК у науковому проєкті
«Самодіагностика раку молочної залози у
молодих українок»
Про виховну та спортивно-масову роботу на
кафедрі гімнастики, танцювальних видів
спорту, та хореографії
Про роботу спеціалізованої вченої ради
К 64.842.01
Про підсумки випускної атестації на
факультеті магістратури, заочного навчання та
підвищення кваліфікації
Про наукову діяльність кафедри менеджменту
фізичної культури ХДАФК
Про організацію спортивної роботи на
факультеті циклічних видів спорту
Про роботу науково-методичної ради Академії

Про основні виклики та завдання 2020-2021н.р.

5

Про початок занять на факультетах Академії

6

Про поселення студентів у гуртожитки Академії

8

Б.А. Пустовойт
Т.М. Бала
К.В. Мулик
квітень
П.М. Кизім
В.В. Мулик
Голови комісій
травень

Про
результати
ліквідації
академічних
заборгованостей студентів за ІІ семестр
2019/2020 н. р.
Про результати анкетування студентів щодо
якості освітнього процесу

А.С. Бондар
В.В. Спіцин
Г. Путятіна,
М.В. Корольова

Про виконання плану спортивно-масових
заходів Харківської державної академії
фізичної культури за 2020/2021 н. р
Про підсумки атестації аспірантів за
2020/2021 н. р.
червень
Про підсумки випускної атестації на
факультетах Академії
Про підсумки підсумкової атестації бакалаврів
V курсу заочної форми здобуття освіти
Звіт та аналіз рішень Вченої ради Академії за
друге півріччя
Засідання ректорату
Про план роботи ректорату на 2020-2021 н.р.
Про підсумки вступної кампанії 2020 р.
Про готовність Академії до нового
серпень
2019/2020 н. р.

4

7

І.П Масляк

вересень

К.В. Ананченко
І.І. Шапошнікова
Голови комісій
В.Ю.Джим
Л.А. Карпець
О.Ю. Ажиппо
І.П. Помещикова
Г.М. Путятіна
П.В. Сівко
О.Ю. Ажиппо
Г.М. Путятіна
Декани
Декани

Декани
О. С. Аносова,
Л.В. Філенко
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10

11
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18
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23
24
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Про хід підготовки кафедри гімнастики,
танцювальних видів спорту та хореографії до
проведення ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності
017 Фітнес та рекреація
Про результати моніторингу організаційнометодичного
супроводження
освітнього
процесу на факультетах (договори, НМЗ
навчальних
дисциплін,
наповненість
репозиторію)
Про хід підготовки до акредитації ОНП
«Фізична культура і спорт»
Про підготовку академії до опалюваного
сезону та заходи із забезпечення економії
тепла, води та електроенергії
Про результати моніторингу навчальної
дисципліни здобувачів вищої освіти
Про хід підготовки кафедри олімпійського та
професійного спорту до проведення ІІ етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності 017 Фізична культура і спорт
Про
підсумки
проведеного
аналізу
публікативної
активності
науковопедагогічних
працівників
у
наукових
виданнях, що індексується в міжнародних
наукометричних базах Scopus, Web of Science
Про стан та напрями підвищення ефективності
профорієнтаційної роботи на факультетах
Академії
Про
підсумки
проведення
ІІ
етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності 017 Фізична культура і спорт та
Фітнес та рекреація
Про формування екзаменаційних комісій і
підготовку кафедр до прийому атестаційних
екзаменів і захисту кваліфікаційних робіт
здобувачів вищої освіти другого
(магістерського) рівня
Про роботу Центру масажних технологій:
якість діяльності, шляхи підвищення
ефективності
Про результати моніторингу навчальної
дисципліни здобувачів вищої освіти
Про результати проходження науковопедагогічної практики здобувачами другого
(магістерського) рівня вищої освіти
Про діяльність спеціалізованої вченої ради К
64.842.01
Про хід зарахування на навчання до Академії
іноземних громадян
Про Правила прийому до Академії у 2021 році
Про підсумки перевірки якості навчальнометодичного забезпечення викладання
навчальних дисциплін на кафедрах Академії

Г.М. Путятіна
П.М. Кизім

декани
В.В. Мулик
І.І. Шапошнікова
П.В. Сівко
жовтень

декани
В.В. Мулик

М.В. Корольова

Декани
зав.кафедри
Г.М. Путятіна
М.В. Корольова

листопад

Е.А. Дармофал

Д.О. Підкопай
Декани
В.Ю. Джим
керівники практики
В.В. Мулик
Т.С. Шпанько
грудень

І.П. Помещикова
Г.М. Путятіна
Е.А. Дармофал
О.С. Аносова

26

Про діяльність спортивного клубу Академії:
аналіз результатів та перспективи розвитку

К. Ананченко

27

Про
участь
органів
студентського
самоврядування в управлінні Академією

Т. Бала
Президент
Студентського
парламенту
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35
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38

39
40
41
42
43
44
45

Про діяльність Центру студентського розвитку
спорту
Про санітарно-гігієнічний стан та безпеку
життєдіяльності у студентських гуртожитках

Директор центру
П.В. Сівко

Про заходи із запобігання та протидії корупції
в Академії
Про результати контролю за організацією
освітнього процесу на кафедрах Академії та
станом забезпечення якості вищої освіти
Про підсумки зимової сесії 2020/2021 н. р.,
результати засідання стипендіальної комісії

Т.В. Косова
грудень

Декани

Про підготовку студентів до участі у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади
2020/2021 н. р.
Про нову редакцію інструкції з діловодства
ХДАФК
Про реалізацію в Академії внутрішнього
забезпечення якості освіти
Аналіз результатів звіту Академії з наукової
роботи за 2020 рік
Про результати ліквідації академічних
заборгованостей здобувачів вищої освіти за І
семестр 2020/2021 н. р.
Про хід підготовки кафедри олімпійського та
професійного спорту та кафедри гімнастики,
танцювальних видів спорту та хореографії до
проведення ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності
017 Фізична культура і спорт, Фітнес та
рекреація
Про результати проведення табірного збору з
лижного спорту та спортивного туризму
Про діяльність редакційної колегії науковотеоретичного журналу «Слобожанський
науково-спортивний вісник»
Про результати проведення ознайомчої
практики на І курсі факультетів Академії
Про трудову дисципліну науково-педагогічних
працівників і заходи щодо її покращення
Про виконання кошторису Академії
Про діяльність відділу забезпечення якості
освіти та працевлаштування здобувачів вищої
освіти 2020 року
Про використання ресурсів бібліотеки в
навчальній, методичній та науковій роботі

Г.М. Путятіна
Е. А. Дармофал
О.С. Аносова

січень

В.В. Мулик
Б.А. Пустовойт
І.П. Масляк
П.М. Кизім
І. Толмачова
Г.М. Путятіна
О.С. Аносова
М.В. Корольова
декани

В.В Мулик
П.М Кизім
лютий
К.В. Мулик
Головний редактор
Керівники практики
І.В. Мірошниченко
Н.С. Охримчук
березень

О.С. Аносова
О.В. Єгорова
І.П. Балабаєва
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51
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54
55
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57

58
59
60
61

62

63

64
65

студентів та викладачів Академії
Про організацію діяльності курсів підвищення
кваліфікації фахівців сфери фізичної культури
і спорту
Про результати моніторингу навчальної
дисципліни студентів
Про роботу Ради молодих учених
Про національно-патріотичне виховання
студентів Академії
Про
підсумки
проведеного
аналізу
відповідності
науково-педагогічних
працівників ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності та шляхи формування
якісного складу професорсько-викладацького
складу академії, перспективи його покращення
, виклики
Про проведення поточних ремонтів у
навчальних корпусах та гуртожитках Академії
Про роботу Первинної профспілкової
організації працівників Академії
Про стан профорієнтаційної роботи з молоддю
та перспективи набору в 2021 році
Про якість роботи кураторів академічних груп
на факультетах Академії
Про результати написання здобувачами вищої
освіти ректорських контрольних робіт
Про соціально-побутове забезпечення
студентів академії: проблеми та шляхи
вирішення
Про роботу щодо пошуку партнерів у країнах
ЄС для проведення спільних наукових
досліджень, участі у міжнародних
конференціях, підготовки та подання
грантових пропозицій
Участь органів студентського самоврядування
у виховній діяльності Академії
Про розподіл педагогічного навантаження на
2021/2022 н. р.
Про підготовку до вступної кампанії 2021року
Інформація щодо вартості навчання на
першому (бакалаврському) та другому
(магістерському) рівнях здобуття освіти для
вступників 2021 року
Про стан ведення документації в деканатах
факультетів Академії
Про роботу студентського наукового
товариства Академії із залучення кращих
студентів до участі у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт,
Всеукраїнській студентській олімпіаді,
наукових конференціях
Інформація про діяльність відділу кадрів
Академії
Інформація про хід роботи екзаменаційних

В.Ю. Джим
Декани
Д.О. Окунь
Т.М. Бала

Г.М. Путятіна

П.В. Сівко
С.П. Червона
відповід. секретар
прийм. комісії
квітень

Декани
Декани
П.В. Сівко
С.П. Червона

М.В. Корольова

травень

Т.М. Бала
Е.А. Дармофал
І.П. Помещикова
Н.С. Охримчук
Е.А. Дармофал

червень

М.В. Корольова
Д.О. Окунь

І.В. Мірошниченко
Декани

66
67

комісій та підсумки атестації здобувачів освіти
першого (бакалаврського ) та другого
(магістерського) рівнів
Про освітні програми та навчальні плани для
вступників 2021 року
Про роботу Приймальної комісії щодо
організації вступних випробувань у 2021році

Голови комісій

68

Аналіз результатів літньої сесії 2020/2021 н. р.

69

Підсумки роботи ректорату
Засідання науково-методичної ради

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

Затвердження робочих програм навчальних
дисциплін
Обговорення ряду оновлених положень в
Харківській державній академії фізичної
культури
Обговорення та затвердження Концепції
освітньої діяльності Харківської державної
академії фізичної культури
Обговорення результатів анкетування
здобувачів вищої освіти щодо якості
освітнього процесу в Академії
Обговорення програми підготовки науковопедагогічних працівників Академії щодо
роботи у системі Moodle з метою забезпечення
змішаної форми навчання в умовах
карантинних обмежень
Обговорення аналізу стану навчальнометодичного забезпечення навчальних
дисциплін на факультетах Академії
Обговорення стану, проблем та перспектив
позицій Академії в Консолідованому рейтингу
ЗВО
Затвердження тем дисертаційних робіт
здобувачів освітньо-наукового рівня «доктор
філософії» першого року навчання
Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти:
розвиток освітніх програм та їх акредитація
Інтернаціоналізація Академії, як шлях до
грантових можливостей
Європейська інтеграція вищої освіти України в
контексті Болонського процесу
Система збору та інтерпретації даних
організації освітнього процесу Академії для
внутрішнього забезпечення якості
Про організацію проходження педагогічної
практики
Затвердження звіту Академії з наукової роботи
за 2020 р.
Обговорення самоаналізу освітньо-наукової
програми «Фізична культура і спорт»
Про якісні та кількісні інструменти

серпень

О.С. Аносова
Е.А. Дармофал
відповід. секретар
прийм. комісії
Г.М. Путятіна
декани
О.Ю. Ажиппо
Г.М.Путятіна
Е.А. Дармофал
О.С. Аносова
Г.М.Путятіна
Е.А. Дармофал
О.С. Аносова
Г.М.Путятіна
Л.В. Філенко
О.С. Аносова

вересень
Л.В. Філенко
О.В. Басенко
Г.М. Путятіна
декани
жовтень

Г.М. Путятіна
І. Шапошнікова

листопад

грудень

О.С. Аносова
Гаранти освітніх
програм
Л.В. Філенко
Т.С. Шпанько
Г.М. Путятіна
С.С. Пятисоцька
О.С. Аносова
О.В. Басенко
І.П. Масляк

січень
М.В. Корольова
лютий

В.В. Мулик
І.І. Шапошнікова
Л.В. Філенко

17

оцінювання для внутрішнього забезпечення
якості
Обговорення змісту навчального плану
підготовки здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 017
Фізична культура і спорт

декани
Е.А. Дармофал
Гаранти освітніх
програм
березень

18

Про організацію психологічного супроводу
освітнього процесу в Академії: шляхи та
перспективи

19

Обговорення результатів модернізації змісту
ОПП та начальних планів за спеціальністю 017
«Фізична культура і спорт»

20

Про участь здобувачів вищої освіти у
конкурсах наукових робіт

21
22

23
24

25

1
2
3

4

5

О.Є. Гант
Фахівці відділу
психологічного
супроводу освітнього
процесу
Гаранти освітніх
програм

квітень
М.В. Корольова

Особливості викладання практичних
дисциплін в умовах дистанційного навчання
Основні складові гармонізації освітніх
стандартів із професійними стандартами та
освітніми програмами
травень
Результати діяльності Академії щодо
публікації статей у Scopus та Web of Science у
2020-2021 навчальному році
Навчально-методична робота кафедр в умовах
сучасних вимог до формування фахівців
Про закріплення навчальних дисциплін за
червень
кафедрами. Про попередній розподіл
навантаження науково-педагогічних
працівників
Навчально-методична робота
Контроль за організацією освітнього процесу
та стану забезпечення якості вищої освіти в
протягом року
Академії
Організаційне забезпечення діяльності
серпень
науково-методичної ради Академії
Підготовка статистичних даних щодо
контингенту здобувачів вищої освіти Академії
серпень
всіх рівнів
Уточнення обсягів навчального навантаження
науково-педагогічних працівників кафедр
серпень
Академії та контроль за його розподілом та
протягом року
виконанням
Затвердження навчально-методичного
забезпечення навчальних дисциплін,
серпень
закріплених за кафедрами

6

Затвердження робочих програм навчальних
дисциплін та практик на 2020/2021 н. р.

серпень

7

Затвердження графіків освітнього процесу та
практик на 2020/2021 н. р.

серпень

І.П. Масляк
В.В. Мулик
Г.М. Путятіна
М.В. Корольова
Е.А.Дармофал
Г.М. Путятіна
Е.А. Дармофал

О.Ю Ажиппо
Г.М. Путятіна
Г.М Путятіна
М.В. Короьова
І.П. Помещикова
Е.А. Дармофал
Е.А. Дармофал

завідувачі кафедр
Г.М. Путятіна
Е.А. Дармофал
завідувачі кафедр
Г.М. Путятіна
Е.А. Дармофал

8
9
10

11

12

13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24

25

26
27

Формування штатного розпису професорськовикладацького складу Академії
Планування погодинного фонду навчального
навантаження на 2020/2021 н. р.
Замовлення студентських та проїзних квитків,
підготовка залікових книжок для
першокурсників
Організаційні заходи у зв’язку з початком
навчального року з урахуванням особливостей
в умовах карантинних обмежень (розподіл
аудиторного фонду, баз проведення занять,
комплектування академічних груп та ін.)
Редагування списків навчальної літератури для
книгозабезпечення студентів
Проведення «Місячника першокурсника»
(організована видача навчально-методичної
літератури, бесіди щодо правил користування
бібліотекою тощо)
Підготовка статистичної документації для
Міністерства освіти і науки України
Затвердження розкладів занять на
2020/2021 н. р. та контроль за їх дотриманням
Затвердження індивідуальних планів роботи
викладачів на 2020/2021 н. р.
Розподіл кураторів за академічними групами
Участь у семінарах обласного статистичного
управління з питань підготовки звітності з
навчальної роботи
Підготовка статистичної звітності за формою
2-3 НК Міністерства освіти і науки України
Підготовка проектів наказів про відрахування
студентів за академічну заборгованість
Підготовка проектів наказів про призначення
стипендій
Формування та затвердження реєстру баз
практик на 2020/2021 н. р.
Підготовка та подання матеріалів для
акредитації ОНП Фізична культура і спорт
третього(наукового) рівня
Моніторинг навчально-методичної та
організаційно-методичної документації на
кафедрах Академії
Затвердження складів екзаменаційних комісій
для проведення підсумкової атестації
здобувачів першого (бакалаврського) та
другого (магістерського) рівнів денної та
заочної форм навчання
Затвердження графіку проведення підсумкової
атестації здобувачів освіти, розкладу
оглядових лекцій
Затвердження розкладів проведення зимової та
літньої заліково-екзаменаційних сесій

серпень–вересень
січень
серпень–вересень

Е.А. Дармофал
економічний відділ
Е.А. Дармофал
економічний в

серпень–вересень

Е.А. Дармофал
декани

вересень

Г.М. Путятіна
Е.А. Дармофал
декани
завідувачі кафедр

серпень–вересень

І.П. Балабаєва

вересень

І.П. Балабаєва
декани

вересень

Е.А. Дармофал
Е.А. Янковська
Г. М. Путятіна
Е.А. Янковська
Г. М. Путятіна
завідувачі кафедр
завідувачі кафедр

вересень

Е.А. Дармофал

вересень

Е.А. Дармофал
Н.С. Охримчук
декани

вересень
вересень, січень
протягом року
вересень

вересень
січень
січень
червень

декани
декани

вересень

Г.М. Путятіна
О.С. Аносова

вересень-лютий

В.В. Мулик
І.І. Шапошнікова

жовтень
квітень

Е.А. Дармофал
О.С. Аносова

жовтень

О.Ю. Ажиппо
Г.М. Путятіна

жовтень

Г.М. Путятіна
Е.А. Дармофал

листопад
квітень

Г.М. Путятіна
Е.А Янковська

2020/2021 н. р.
28

Складання та узгодження розкладів табірних
зборів зі спортивних ігор, лижного спорту та
туризму

грудень
травень

29

Вручення дипломів випускникам Академії

грудень
червень

30

31

32

33
34
35

36

37

38

39

40

41

42
43

Здійснення обліку та аналізу виконання
навчального навантаження штатними науковопедагогічними працівниками та сумісниками
кафедр за семестрами та за навчальний рік
Забезпечення бібліотечним обслуговуванням
здобувачів освіти, науково-педагогічних
працівників та співробітників Академії
Організація та проведення І-го етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти в академії,
забезпечення участі студентів у ІІ-му етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади
Організація самостійного вибору здобувачами
вищої освіти навчальних дисциплін для
вивчення на 2021/2022 навчальний рік
Підготовка проекту Положення про норми
часу на 2021/2022 навчальний рік
Систематизація фонду магістерських робіт
Проведення ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності
«Фізична культура і спорт» (Фітнес та
рекреація) та «Фізична культура і спорт»
Консультування здобувачів вищої освіти щодо
складання бібліографічного опису видань.
Бібліографічне редагування списків
використаної літератури наукових праць
Організація і проведення книжкових виставок
та переглядів (нова література, науковометодичні видання викладачів академії;
виставки, присвячені видатним датам,
спортивним змаганням різних рівнів)
Аналіз виконання планів роботи кафедр
Академії та індивідуальних планів роботи
науково-педагогічних працівників
Підготовка проектів наказів про переведення
студентів на наступний курс за результатами
навчання у 2020/2021 н. р.
Складання статистичних звітів про рух
контингенту студентів денної та заочної форм
навчання
Подання табелів виконання навчального
навантаження науково-педагогічних
працівників кафедр Академії
Підготовка поточних аналітико-статистичних

С.С. Пятисоцька
Е.А. Янковська
Б.І. Без’язичний
К.В. Мулик
І.П. Помещикова
О.Ю. Ажиппо
Г.М. Путятіна
декани

січень
червень

Е.А. Дармофал
завідувачі кафедр

протягом року

І.П. Балабаєва

протягом року

завідувачі кафедр

лютий

декани
завідувачі кафедр

березень

Г.М. Путятіна

березень

І.П. Балабаєва
О.Ю. Ажиппо
Г. М. Путятіна
М.В. Корольова
В.В. Мулик
П.М. Кизім

Відповідно до
рекомендацій МОН

протягом року

І.П. Балабаєва

протягом року

І.П. Балабаєва

травень

Г. М. Путятіна
Е.А. Дармофал

червень

декани

до 5 числа щомісяця

Е.А. Дармофал

до 5 числа щомісяця

Е.А. Дармофал

протягом року

Г.М. Путятіна

44

1

2

3
4

5

6
7

8

9

10

матеріалів відповідно до запитів державних
установ, ректорату
Проведення нострифікаційної експертизи
щодо визнання іноземних документів про
протягом року
освіту
Наукова робота
Підготовка Плану наукової діяльності
серпень
ХДАФК, Плану роботи Раду молодих вчених
та Плану роботи студентського наукового
товариства
Підготовка інформаційних матеріалів до МОН
серпень-вересень
України щодо проходження державної
атестації ХДАФК у частині провадження
наукової (науково-технічної) діяльності за 2
науковими напрямами
Проведення вступних іспитів до аспірантури
вересень
Проведення першого етапу конкурсного
вересень
відбору проєктів наукових робіт та науковотехнічних (експериментальних) розробок
молодих вчених
Організація та проведення Міжнародної
вересень-листопад
науково-практичної конференції «Фізична
культура, спорт і здоров'я: стан, проблеми та
перспективи»
Проведення кандидатських іспитів для
жовтень, квітень
аспірантів і здобувачів Академії
Видання випусків Слобожанського науковожовтень, грудень,
спортивного вісника
лютий, квітень,
червень
Організація та проведення першого етапу
листопад
конкурсного відбору наукових проєктів
для отримання держбюджетного фінансування
на 2021 рік
Проведення першого етапу Всеукраїнського
січень
конкурсу студентських наукових робіт
ХДАФК
Підведення підсумків науково-дослідної
січень-лютий
роботи ХДАФК та подання звітних документів
з НДР за 2020 рік
грудень
червень
протягом року

15

Проведення атестації аспірантів за семестри та
2020/2021 н. р.
Випуск «Слобожанського науковоспортивного вісника»
Проведення організаційних нарад з
відповідальними за наукову роботу на
кафедрах
Участь у наукових заходах міського,
обласного, всеукраїнського та міжнародного
рівнів
Співпраця з молодіжними науковими
організаціями

16

Координація діяльності студентських наукових

протягом року

11
12
13

14

протягом року

М.В. Корольова
Е.А. Дармофал
Г.М. Путятіна
Е. А. Дармофал
Т.С. Шпанько
М.В. Корольова
С.О. Стадник
М.В. Корольова
С.О. Стадник

І.І. Шапошнікова
М.В. Корольова
С.О. Стадник
М.В. Корольова
С.О. Стадник
Д. О. Окунь
А. Дейнеко
М.В. Корольова
І. І. Шапошнікова
М.В. Корольова
С.О. Стадник
М.В. Корольова
С.О. Стадник
М.В. Корольова
С.О. Стадник
М.В. Корольова
С.О. Стадник
керівники тем НДР від
кафедр
І.І. Шапошнікова
наукові керівники
М.В. Корольова
С.О. Стадник
М.В. Корольова
С.О. Стадник

протягом року

М.В. Корольова
С.О. Стадник

протягом року

М.В. Корольова
С.О. Стадник
Д.О. Окунь
С.О. Стадник

гуртків на кафедрах Академії

Д.О. Окунь

17
18

Організація та проведення кафедральних
протягом року
наукових заходів (науково-практичних
конференцій, Інтернет-конференцій, круглих
столів і т.д.)
Виховна робота
Організація
та
проведення
свята
першокурсників «Посвята у студенти!»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Організація та проведення урочистостей,
присвячених Дню фізичної культури та спорту.
Участь у «Ярмарку спорту»

вересень

Організація та проведення Олімпійського
уроку з нагоди Дня фізичної культури та
спорту
Організація та проведення тематичного
диспуту «Булінг. Віддзеркалення» в рамках
Всеукраїнського тижня з протидії булінгу.
Проведення у рамках соціального моніторингу
опитування студентів І курсу для виявлення їх
творчих здібностей та інтересів.
Організація та проведення заходу «Кіновечір
ХДАФК» до Дня українського кіно. (Вечір
знайомств).
Організація та проведення урочистостей до
«Міжнародного дня миру», до Всесвітнього
дня бібліотек

вересень-жовтень

вересень
Відвідування
усиновлення

Дитячого

будинку

До

Дня

8.

9.

10.

11.

Проведення бесіди «Про недоцільність виїзду
та ризик перебування на території м. Умані
студентів з нагоди святкування іудейського
нового року»
Організація та проведення святкового заходів
до Дня працівника освіти, Дню захисника
України
Організація та проведення святкового заходу
«Надвечір'я Дня всіх святих» (Halloween).

жовтень

М.В. Корольова
С.О. Стадник
завідувачі кафедр
Т.М. Бала,
П. М. Кизім,
декани факультетів,
М. Ю. Ісаєнко,
студентський
парламент
Т.М Бала,
П.М. Кизім,
К.В. Ананченко,
декани факультетів,
куратори академічних
груп
Т.М. Бала,
П.М. Кизім,
К. В. Ананченко,
С.А. Багіянц
Кафедра педагогіки та
психології,
Т.М. Бала
Т. М. Бала,
кафедра педагогіки та
психології, куратори
академічних груп
студентський
парламент,
Т. М. Бала
Т.М. Бала,
куратори академічних
груп,
завідувач бібліотеки
Т.М. Бала,
К.В. Ананченко,
завідувачі кафедр,
куратори академічних
груп,
студенти Академії
Т.М. Бала,
куратори академічних
груп
Т.М. Бала,
С. Червона
декани факультетів,
завідувачі кафедр
Т.М. Бала,
студентський
парламент

12.

13.

14.

15.

16.

17.

«Брейн-ринг».
Англомовний
захід
для
студентів І курсу «Країна, мову якої ми
вивчаємо».
Проведення
фестивалю
«Психологопедагогічні та організаційно-управлінські
ділові ігри» у ліцеї-інтернаті

жовтень

Організація та проведення заходів до Дня
української писемності та мови.
Організація
та
проведення
конкурсу
студентських талантів Академії «Таланти твої,
Академіє», приуроченого Міжнародному дню
студентів.
Організація та проведення заходу «Обміняй
сигарету на цукерку», приуроченого до
Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням.

листопад

Підготовка тематичної виставки та майстеркласу «Знай та поважай свої права»
Виховні заходи до Дня Гідності та Свободи.

18.

Виховні заходи до Дня пам'яті жертв
голодомору та політичних репресій в Україні.
19.

Проведення Всеукраїнської акції «16 днів
проти насильства».
листопад-грудень

20.

Організація та проведення заходів до Дня
боротьби зі СНІДом.
21.

22.

23.

Проведення акції «Здай кров – врятуй життя»
разом із Харківським обласним центром
служби крові.
Проведення бесід зі студентами з питань
європейської інтеграції України

перший тиждень
грудня

упродовж грудня
грудень

кафедра української та
іноземних мов
кафедра педагогіки та
психології,
кафедра менеджменту
фізичної культури
Т.М. Бала,
кафедра української та
іноземних мов
Т.М. Бала,
декани факультетів,
студентський
парламент, куратори
академічних груп
кафедра педагогіки та
психології
студентський
парламент,
Т.М. Бала
І.П. Балабаєва,
кафедра гуманітарних
наук
Т.М. Бала
Т.М. Бала,
студентський
парламент,
декани факультетів,
куратори академічних
груп
Т.М. Бала,
студентський
парламент,
декани факультетів,
куратори академічних
груп
Т.М. Бала,
кафедра педагогіки та
психології,
студентський
парламент,
куратори академічних
груп
Т.М. Бала,
студентський
парламент,
куратори академічних
груп
Т.М. Бала,
Я.К Малік
студентський
парламент
кафедра гуманітарних
наук,

24.
25.
26.
27.

Організація та проведення святкових заходів,
приурочених Дню Збройних сил України
Проведення бесід та заходів, приурочених до
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС.
Організація та проведення святкового заходу
до Дня святителя Миколая
Флешмоб до міжнародного дня людей з
інвалідністю. Година солідарності. Проведення
круглого столу.
Організація
та
проведення
урочистого
вручення дипломів магістрів.

грудень

декани,
завідувачі кафедр,
куратори академічних
груп,
Т.М. Бала

28.

29.

30.

31.

33.

Проведення бесід та заходів, приурочених до
Дня Соборності України

січень

Організація
та
проведення
заходу,
приуроченого до Дня закоханих «Кохання –
править світом!»
Проведення бесід та заходів, приурочених до
Дня Героїв Небесної Сотні.

лютий

Організація та проведення
Міжнародного дня рідної мови.

заходів

до

Організація та проведення днів факультетів

протягом року

34.

35.

Вітання жінок Академії з Міжнародним святом
8 Березня.
Конкурс фотографій «Я-студент ХДАФК».

березень

36.

37.

38.

39.

40.
41.

Бесіди зі студентами, приурочені до Дня
українського добровольця.
Проведення флешмобу серед студентів та
викладачів, приуроченого Всесвітньому Дню
здоров’я.
Проведення бесід зі студентами на тему:
«Екологічні проблеми землі та їх вирішення»,
приурочених до Міжнародного дня Землі.
Заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення,
присвячений Перемозі у II світовій війні 1941–
1945 років "Слава Вам, ветерани!".
Проведення засідань студентського

куратори академічних
груп
Т.М. Бала, декани
факультетів
Т.М. Бала,
куратори академічних
груп
Т.М. Бала,
профспілковий комітет
кафедра педагогіки та
психології

квітень

травень
кожна друга п’ятниця

Т.М. Бала,
куратори академічних
груп
Т.М. Бала,
студентський
парламент
Т.М. Бала,
декани факультетів,
куратори академічних
груп
Т. М.Бала,
кафедра української та
іноземних мов
Декани,
Т.М. Бала,
студентський
парламент
Т.М. Бала,
С.П. Червона
Т.М. Бала,
студентський
парламент
Т.М. Бала,
куратори академічних
груп
Т.М. Бала,
К.В. Ананченко,
студентський
парламент
Т.М. Бала,
куратори академічних
груп
С.П. Червона,
Т.М. Бала
Т.М. Бала,

парламенту Академії.

42.

43.

44.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тижня

Інформаційне
забезпечення
сайту
та
соціальних мережах «Facebook», «Instagram»
Академії щодо проведення виховної роботи.

протягом року

Участь у спортивному волонтерському русі
Академії.

протягом року

Проведення виховних годин у студентських
групах.

згідно з планом
роботи кураторів
академічних груп
Спортивна робота

Участь студентів і викладачівАакадемії в
«Ярмарку спорту», присвяченому Дню
фізичної культури і спорту України
Проведення Всеукраїнського Олімпійського
уроку з нагоди святкування Дня фізичної
культури і спорту України за участю студентів
та випускників Академії – переможців та
призерів чемпіонатів світу та Європи,
керівництва міста та області, ветеранів спорту
Формування списків студентів-спортсменів,
які потребують навчання за індивідуальним
графіком
Участь студентів та викладачів Академії в
заходах, присвячених Міжнародному дню
студентського спорту

вересень

К.В. Ананченко
С.А. Багіянц
декани
завідувачі кафедр

вересень

К.В Ананченко
С.А. Багіянц
Т.М. Бала
В.В. Мулик
завідувачі кафедр

вересень

К.В. Ананченко
С.А. Багіянц

вересень

К.В. Ананченко
Т.М. Бала
В.О. Павленко
С.А Багіянц
С.П Червона
декани
завідувачі кафедр

Організація та проведення змагань Першості Академії
картинг
вересень
листопад
настільний теніс
баскетбол
листопад
бойові мистецтва
грудень
жим лежачи
лютий
волейбол
квітень
Участь студентів у складі збірних команд
Академії з видів спорту у змаганнях обласної
за календарем
Універсіади серед студентів закладів вищої
освіти.
Участь збірної команди Академії у відкритих
за календарем
традиційних змаганнях «Біг патрулів»
Участь збірної команди Академії у
міжвузівських змаганнях з військовоза календарем
прикладних видів спорту, присвячених Дню
Захисника Вітчизни
Участь збірної команди Академії у змаганнях
Спартакіади профспілок робітників культури

студентський
парламент
Т. М. Бала,
В.В. Гончаренко,
студентський
парламент
Т.М. Бала,
І.В. Петренко,
студентський
парламент
Т.М. Бала,
куратори академічних
груп

за календарем

К.В. Ананченко
С.А. Багіянц
С.П. Червона
декани
завідувачі кафедр
К.В Ананченко
С.А. Багіянц
завідувачі кафедр
завідувачі кафедр
К.В. Ананченко
С.А. Багіянц
завідувачі кафедр
С.А. Багіянц
С.П. Червона
завідувачі кафедр

10

Створення умов для підготовки та участі
студентів Академії в чемпіонатах світу та
Європи, Всесвітніх універсіадах тощо.
Супровід перспективних спортсменів, що
навчаються за індивідуальним графіком

протягом року

11

Організація та проведення спортивних свят та
зустрічей із зірками та ветеранами спорту,
провідними тренерами України

протягом року

12

Організація та проведення показових виступів
студентів з видів спорту

протягом року

13

14

1
2
3
4

5

6

7
8

9

10
11

Надання допомоги в суддівстві обласних,
всеукраїнських та міжнародних змагань з видів
за календарем
спорту, які проводяться в м. Харкові (у тому
числі в якості волонтерів)
Співпраця зі спортивними організаціями міста
та області в організації та проведення
протягом року
спортивно-масових заходів
Профорієнтаційна робота
Формування плану профорієнтаційної роботи
вересень
факультетів Академії
Проведення діагностичних заходів серед учнів
вересень–грудень
спеціалізованих спортивних закладів освіти
грудень
Проведення Дня відкритих дверей
травень
Проведення рекламної кампанії в засобах
масової інформації, розміщення банерів
протягом року
Академії
Видання та розповсюдження буклетів та
роздаткових матеріалів про кафедри та
протягом року
Академію
Відвідування науково-педагогічними
працівниками та представниками органів
протягом року
студентського самоврядування спортивних
змагань з метою профорієнтаційної роботи
Постійне оновлення рубрики «Абітурієнту» на
протягом року
сайті Академії
Підготовка та затвердження Правил прийому
грудень
до Харківської державної академії фізичної
культури на 2021 р.
Підготовка до друку інформаційних матеріалів
з організації профорієнтаційної роботи в
грудень
Академії
Підготовка матеріалів, передбачених
до
Положенням про приймальну комісію для
лютий
проведення вступної кампанії 2021 р.
Розробка плану роботи приймальної комісії з
лютий
підготовки і проведення вступної кампанії

К.В. Ананченко
С.А. Багіянц
декани
завідувачі кафедр
К.В. Ананченко
С.А. Багіянц
Т.М.Бала
В.О Павленко
С.П. Червона
завідувачі кафедр
К.В.Ананченко
С.А. Багіянц
Т.М. Бала
В.О. Павленко
С.П. Червона
завідувачі кафедр
К.В. Ананченко
С.А. Багіянц
завідувачі кафедр
К.В. Ананченко
С.А. Багіянц
завідувачі кафедр
декани
декани
завідувачі кафедр
декани
приймальна комісія
приймальна комісія
завідувачі кафедр
завідувачі кафедр
студентський
парламент
приймальна комісія
В. Гончаренко
приймальна комісія
приймальна комісія
приймальна комісія
приймальна комісія

12

13
14
15

16
17
18

19

20
21
22
23

1
2
3
4

5

6

7

2021 р.
Затвердження голів предметних комісій для
проведення творчих конкурсів та вступних
випробувань
Затвердження складів предметних
екзаменаційних комісій та фахових
атестаційних комісій
Розробка та затвердження програм творчих
конкурсів та вступних фахових випробувань
Підготовка і затвердження екзаменаційних
матеріалів для вступників
Вивчення досвіду профорієнтаційної роботи
провідних закладів вищої освіти України та
Європи
Проведення профорієнтаційної роботи в межах
планових культурно-масових заходів Академії
Проведення профорієнтаційної роботи у
закладах загальної середньої освіти та
спеціалізованих спортивних закладах освіти
Здійснення профорієнтаційної роботи з учнями
позашкільних закладів освіти, що займаються
у спортивних секціях
Проведення профорієнтаційної роботи під час
проходження здобувачами освіти всіх видів
практики
Організація прийому документів від
вступників відповідно до Правил прийому
Проведення творчих конкурсів, вступних
випробувань

січень

приймальна комісія

січень

приймальна комісія

лютий
березень
протягом року

приймальна комісія
завідувачі кафедр

протягом року

приймальна комісія
декани

протягом року

приймальна комісія
завідувачі кафедр

протягом року

приймальна комісія
завідувачі кафедр

за календарем

керівники практики

згідно графіку

приймальна комісія

згідно графіку

приймальна комісія
голови предметних
комісій

Зарахування до Академії відповідно до Правил
згідно графіку
прийому
Міжнародне співробітництво
Надання пропозицій щодо підписання угод про
протягом року
наміри із закордонними партнерами
Укладання угод про співпрацю з
міжнародними та іноземними організаціями
протягом року
та закладами вищої освіти
Участь в організації міжнародних конференцій
протягом року
на базі Академії
Прийом закордонних делегацій
Розробка макету інформаційно-рекламного
буклету та інформування представників
посольства іноземних держав щодо діяльності
академії та умови отримання освіти
Участь здобувачів освіти в міжнародних
олімпіадах, творчих конкурсах, спортивних
змаганнях
Участь науково-педагогічних працівників та
здобувачів вищої освіти всіх рівнів у
міжнародних наукових конгресах, науково-

приймальна комісія
завідувачі кафедр
приймальна комісія
голови предметних
комісій

протягом року

приймальна комісія
М.В. Корольова
Т.С. Шпанько
М.В. Корольова
Т.С. Шпанько
М.В. Корольова
завідувачі кафедр
О.Ю. Ажиппо
М.В. Корольова
Т.С. Шпанько

квітень–червень

Т.С. Шпанько

за календарем

декани
завідувачі кафедр

за календарем

М.В. Корольова
Г. М. Путятіна

3

практичних семінарах та конференціях у
зарубіжних країнах
Організація проходження закордонного
протягом року
стажування науково-педагогічних працівників
Організація презентації навчальних курсів
провідних фахівців Академії у зарубіжних
протягом року
закладах вищої освіти з метою забезпечення
подальшого співробітництва
Профорієнтаційна робота та організація
прийому іноземних громадян для здобуття
протягом року
вищої освіти на всіх рівнях та на навчання на
підготовчому відділенні
Розробка проектних пропозицій щодо участі в
конкурсах грантових програм за науковопротягом року
дослідницьким спрямуванням
Підготовка науково-педагогічними
працівниками доповідей на міжнародних
протягом року
наукових конференціях, симпозіумах, форумах
Публікація наукових робіт у зарубіжних
протягом року
виданнях
Публікація наукових видань і статей за
протягом року
результатом міжнародного співробітництва
Участь у міжнародних освітніх програмах і
протягом року
проектах у галузі вищої освіти України
Адміністративно-господарська діяльність
Поточний ремонт фасаду навчального корпусу
серпень
Академії
Ремонт вводів мережі опалення та гарячої води
серпень
гуртожитків Академії
Ремонт 212 аудиторії навчального корпусу
серпень

4

Підготовка гуртожитків до нового навального
року

8

9

10

11

12
13
14
15

1
2

5
6
7
8
9
10

1
2

Поточний ремонт поверхових стояків
холодного та гарячого водопостачання в
гуртожитках
Встановлення паркану на стадіоні «Піонер»
Придбання вугілля для опалення вело-лижної
бази
Державна повірка лічильників холодної води
та манометрів теплових рамок у навчальному
корпусі
Ремонт кабінету відділу кадрів

серпень
серпень
вересень

завідувачі кафедр
М.В. Корольова
Г. М. Путятіна
Т.С. Шпанько
Т.С. Шпанько
декани
М.В. Корольова
завідувачі кафедр
завідувачі кафедр
завідувачі кафедр
завідувачі кафедр
М.В. Корольова
Г.М. Путятіна
П.В. Сівко
Л.В. Бабахіна
П.В. Сівко
Л.В. Бабахіна
П.В. Сівко
Л.В. Бабахіна
П.В. Сівко
В.Д. Ідрісова
Л.В. Фоміна
П.В. Сівко
В.Д. Ідрісова
Л.В. Фоміна
П.В. Сівко

вересень

П.В. Сівко
О.С. Михайлюк

жовтень

П.В. Сівко
Л.В. Бабахіна

січень-лютий

Встановлення протипожежного обладнання в
лютий-березень
начальному корпусі
Фінансово-економічна діяльність
Подання до Міністерства освіти і науки
України розрахунку кількості ставок наукововересень
педагогічних працівників
Затвердження кошторису, плану асигнувань
січень

П.В. Сівко
Л.В. Бабахіна
П.В. Сівко
Н.С. Охримчук
Е.А. Дармофал
О.Ю. Ажиппо

загального фонду, помісячного плану
використання бюджетних коштів
3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15

Підготовка та затвердження штатних розписів
Контроль за поданням співробітниками
Академії декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування
Внесення змін до кошторисів, планів
асигнувань загального фонду, помісячних
планів використання бюджетних коштів,
зведених показників спеціального фонду
кошторису. Контроль за виконанням
кошторису за загальним та спеціальним
фондами
Проведення нарахування орендної плати та
відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна, надання
комунальних послуг та оплату земельного
податку
Обробка документів щодо нарахування та
виплати заробітної плати, лікарняних,
стипендії відповідно до чинного законодавства
Проведення нарахування доходів за надання
платних послуг у сфері освітньої діяльності та
від господарської діяльності
Підготовка та затвердження Переліку платних
послуг у сфері освітньої, наукової діяльності,
фізичної культури та спорту, інших послуг, які
можуть надаватися академією
Нарахування плати за проживання в
гуртожитках аспірантам, співробітникам
Проведення нарахування та перерахування
податків згідно чинного законодавства
Складання та подання звіту про заборгованість
за бюджетними коштами
Складання та подання до ГУ ДКСУ та
Міністерства освіти і науки України
квартальних та річного звіту
Проведення інвентаризації майна
Формування та подання звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування

Н.С. Охримчук
серпень–вересень
січень–лютий

Н.С. Охримчук
Е.А. Дармофал

лютий

Н.С. Охримчук

протягом року

Н.С. Охримчук

щомісяця

Н.С. Охримчук

щомісяця

Н.І. Резван

щомісяця

Н.І. Резван

протягом року

Н.С. Охримчук

щомісяця

Н.І. Резван

щомісяця

Н.С. Охримчук

щомісяця

Н.С. Охримчук

протягом року

Н.С. Охримчук

протягом року

Н.С. Охримчук

щоквартально

Н.С. Охримчук

*Зазначений план роботи може доповнюватися у разі необхідності зміни термінів і розгляду інших питань

