ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Звіт ректора
Харківської державної академії фізичної культури

щодо дотримання Закону України «Про вищу освіту»,
виконання положень Статуту
Харківської державної академії фізичної культури,
виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України,
показників ефективності використання державного майна, показників
ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів
через аспірантуру та докторантуру,
видання підручників, посібників, науково-методичної літератури
та дотримання законодавства у сфері діяльності
закладу вищої освіти
за 2020 рік

Схвалено
Загальними зборами трудового коллективу
Харківської державної академії фізичної культури
(Протокол №2 від 22 грудня 2020 року)
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Ажиппо Олександр Юрійович – ректор
Харківської державної академії фізичної
культури, доктор педагогічних наук, професор.
Член Секції з фізичної культури і
спорту Відділення вищої освіти Національної
академії педагогічних наук України, керівник
Відокремленого підрозділу Всеукраїнської
громадської організації «Спортивна студентська
спілка України» у Харківській області, заступник
Голови
ГО
«Відділення
Національного
олімпійського комітету України в Харківській
області», суддя І категорії з лижного спорту та
біатлону
За високі професійні досягнення нагороджений Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України, нагрудним знаком «Відмінник освіти», Почесною грамотою
Міністерства освіти і науки України, подякою Міністерства освіти і науки України,
Почесною грамотою Харківської міської ради, Орденом Студентської спілки
України – нагрудним знаком «Честь і слава».
Загальний стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад
20 років. Підготував 4 кандидати наук. Є автором 164 публікацій, з них 140 наукових
праць, у тому числі 75 статей у фахових виданнях, 6 статей у Scopus, 6 монографій
та 18 праць навчально-методичного характеру. Важливе практичне значення його
наукової діяльності мають також отримані два патенти на корисну модель та два
свідоцтва про реєстрацію авторського права.
О.Ю. Ажиппо займається вирішенням наукових проблем теоретикометодологічних засад підготовки майбутніх учителів фізичної культури, активно
займається розвитком паралімпійського та дефлімпійського спорту серед студентів,
бере участь в організації та суддівстві змагань серед паралімпійців; особливу увагу
приділяє науково-дослідницькій, організаційній та громадській роботі у сфері
популяризації рухової активності серед молоді, збереження здорового потенціалу
нації та масового спорту; очолює Вчену раду Академії, є членом Спеціалізованої
вченої ради К 64.862.01, входить до складу редакційної колегії фахового видання
категорії Б - «Слобожанський науково-спортивний вісник».
За розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації
О.Ю. Ажиппо був призначений керівником підгрупи «Молодіжна і гендерна
політика, фізична культура та спорт» Робочої групи з розробки Стратегії розвитку
Харківської області на період 2021–2027 років.
Контактна інформація: тел. +38 (057) 705-23-01
E-mail: office.rector@khdafk.com
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ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Повне найменування: Харківська державна
академія фізичної культури
(Kharkiv State Academy of Physical Culture)
Скорочене найменування: ХДАФК
Код ЄДРПОУ: 02928261
Форма власності: державна
Юридична адреса: 61058, Харківська обл.,
м. Харків, вул. Клочківська, 99
Номер телефону: +38 (057) 705-23-01
E-mail:office.rector@khdafk.com
Web-сайт: khdafk.kh.ua
Харківська державна академія фізичної культури (далі – Академія) – заклад
вищої освіти IV рівня акредитації. Готує фахівців за спеціальностями 017 «Фізична
культура і спорт», 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 053 «Психологія»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 227 «Фізична терапія,
ерготерапія».
Академія діє відповідно до Конституції України, на підставі Законів України
«Про освіту», «Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України,
Статуту Академії.
Навчально-виховний процес забезпечують 5 факультетів, до складу яких
входить 18 кафедр. Загальна кількість штатних працівників професорськовикладацького складу становить 175 осіб, з яких 113 осіб мають науковий ступінь
та (або) вчене звання. Так, зокрема, 16 осіб мають науковий ступінь доктора наук, 15
осіб – вчене звання професора, 93 осіб – науковий ступінь кандидата наук (доктора
філософії), 71 особа – вчене звання доцента.
З урахуванням специфіки освітнього процесу, серед штатних працівників
професорсько-викладацького складу Академії 5 Заслужених працівників фізичної
культури та спорту України, 3 Почесних працівники фізичної культури та спорту
України, 6 Заслужених тренерів, 9 Заслужених майстрів спорту і майстрів спорту
міжнародного класу, 22 Майстри спорту, чемпіони світу, Європи та України серед
ветеранів.
Контингент здобувачів вищої освіти Академії становить 1937 осіб, зокрема, за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – 1611 осіб, за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти – 326 осіб.
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Харківська державна академія фізичної культури
02928261
Ідентифікаційний код:
Місцезнаходження юридичної особи:

№ з/п

1

Шифр галузі знань

2

Назва галузі знань

3

61058, м. Харків, вул. Клочківська, б. 99

Код напряму
Найменування напряму
підготовки,
підготовки,
спеціальності, виду
спеціальності, виду
освітньої послуги
освітньої послуги
4

5

Ліцензований обсяг

денна
форма
6

заочна
форма
7

вечірня
форма
8

Номер рішення за
кожною спеціальністю
(протокол АКУ, наказ
МОН, в якому приймалося

Інформаційна довідка

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

рішення до даної
спеціальності)

9

Інші види освітньої діяльності

1

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

80

2

Підвищення кваліфікації за напрямом підготовки 6.010202 «Спорт», спеціальністю
7.01020201, 8.01020201 «Спорт (за видами)
Всього на рік

300

рішення ДАК від 24 червня
2010 р. протокол № 84
(наказ МОН України від
14.07.2010 р. № 1850л

Протокол АК № 108 від
27.12.2013р. Наказ МОН
України від 08.01.2014
№І-л

В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу
(таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про
акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 (далі – наказ № 1565) *
* Якщо розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування спеціальності, то дана спеціальність в цьому переліку не
№ з/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Підстава

Підготовка бакалаврів
1

01

Освіта/Педагогіка

017

Фізична культура і спорт

760

Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565

140

Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565

300

Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565

Підготовка магістрів

1

01

Освіта/Педагогіка

017

Фізична культура і спорт

Інші види освітньої діяльності
1

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

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти За

переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 ( у разі проходження ліцензування після дати набрання чинності постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з 02.02.2016 року). **Вказуються
спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні
відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні науки», 226 «Фармація, промислова
фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 1 лютого 2017 року № 53.
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ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
№п/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Номер рішення за
кожною спеціальністю
(наказ МОН, в якому
приймалося рішення до
даної спеціальності)

Підготовка бакалаврів
1
Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Фізична
культура)

60

05

Соціальні та
поведінкові
науки

053

Психологія

100
(з урахуванням строків
навчання)

Наказ МОН від
27.03.2019 № 211-л

07

Управління та
адміністрування

076

Підприємництво,
торгівля та
біржова діяльність

100
(з урахуванням строків
навчання)

Наказ МОН від
15.05.2019 № 509-л

2

3

4

22

Охорона здоров'я

227

Фізична терапія,
ерготерапія

100

Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565
згідно постанови КМУ
від 01.02.2017 № 53

27

Наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565
згідно постанови КМУ
від 01.02.2017 № 53

Підготовка магістрів

1

наказ МОН №119-л від
08.02.2018

01

22

Охорона здоров'я

227

Фізична терапія,
ерготерапія

Підготовка докторів філософії
1

01

Освіта/Педагогіка

017

Фізична культура і спорт

15

наказ МОН України від
30.05.2016 № 590л

Місце провадження освітньої діяльності:

Харківська державна академія фізичної культури

61058, Харків, вул. Клочківська, б. 99
Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії, та рішення прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН):

рішення МАК від 16 вересня 1993р. протокол № 6,
рішення колегії Міносвіти України від 29.09.1993р. протокол № 16/5,
рішення МАК від 17 лютого 1994р. протокол №9/2 (наказ Міносвіти України від 21.03.1994р. № 77)
рішення ДАК від 13 квітня 1999 р. протокол № 19,
рішення ДАК від 6 липня 1999 р. протокол № 22,
рішення ДАК від 20 червня 2000 р. протокол № 27,
рішення ДАК від 17 травня 2001 р. протокол № 33,
рішення ДАК від 4 липня 2001 р. протокол № 34,
рішення ДАК від 8 квітня 2003 р. протокол № 44 (наказ МОН України від 23.04.2003 р. № 252),
рішення ДАК від 22 червня 2006 р. протокол № 61 (наказ МОН України від 29.06.2006 р. № 2043л),
рішення ДАК від 25 лютого 2010 р. протокол № 81 (наказ МОН України від 11.03.2010 р. № 516л),
рішення ДАК від 24 червня 2010 р. протокол № 84 (наказ МОН України від 14.07.2010 р. № 1850л),
рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2013 р. протокол № 108 (наказ МОН України від 08.01.2014 р. № Іл).
наказ МОН України від 30.05.2016 № 590л
Протокол АК № 120 від 01 .03.2016 р. (наказ МОН України від 14.03.2016 р. № 434л)
наказ МОН України від 07.12.2017 № 379-л
наказ МОН від 29.11.2017 № 295-л "Про переоформлення ліцензій"
наказ МОН №119-л від 08.02.2018
Наказ МОН від 14.03.2018 № 242-л
Наказ МОН від 27.03.2019 № 211-л

Наказ МОН від 15.05.2019 № 509-л
Наказ МОН від 08.08.2019 № 950-л
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На виконання п. 1, 3, 10, 11, 12, 14 ч. 3, ч. 4 ст. 34 Закону України «Про вищу
освіту» (далі - Закону); пп. 1, 11, 12, 14 п. 4.3. Статуту Харківської державної
академії фізичної культури (далі - Статуту); пп. 1, 3, 4, 9 п. 6 контракту № П – 119
з Міністерством освіти і науки України (далі - Контракту), ректор забезпечує
здійснення в Академії підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними
програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої
освіти; виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань;
дотримання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; організацію
освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти; виконання навчальних
планів і програм, забезпечення дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової
дисципліни, організацію та здійснення контролю за освітньою діяльністю.
Харківська державна академія фізичної культури – заклад вищої освіти IV
рівня акредитації. Готує фахівців за спеціальностями 017 «Фізична культура і спорт»,
014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 053
«Психологія» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Академія
діє відповідно до Конституції України, на підставі Законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту Академії.
Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на відповідних
рівнях вищої освіти здійснюється згідно зі стандартами вищої освіти; виконанням
державного замовлення та інших договірних зобов’язань; дотриманням ліцензійних
умов впровадження освітньої діяльності; виконанням освітніх програм і навчальних
планів, забезпеченням дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової
дисципліни.
Академія як профільний спортивний заклад вищої освіти відіграє провідну
роль у визначенні стратегії удосконалення та вирішенні ключових науковометодичних проблем спортивної науки та практики на Слобожанщині.
Академія є конкурентним освітнім, науковим, інноваційним елементом системи
вищої освіти України.
Академія створює належні умови для розвитку масового спорту, популяризації
рухової активності та підготовки спортсменів національного, європейського
і світового масштабу, спортивні досягнення яких - візитівка України на світовій
арені, а особисті досягнення – зразок для наслідування студентською молоддю,
яскравий приклад служіння Батьківщині, народу України.
У 2020 році організація освітнього процесу в Академії зосереджувалась на
задоволенні потреби суспільства в кадрах з правильного пізнання сьогоднішнього
конкурентоздатного глобального ринку інноваційних технологій, що базується на
креативній економіці новітніх знань. В сучасній стратегії соціально-економічного
розвитку держави, метою якої є впровадження нової соціально-екологічноекономічно збалансованої моделі розвитку країни, де найвищою цінністю є
Людина, а головною рушійною силою розвитку – реалізація креативного потенціалу
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нації, зростає попит на глобальних творчих талантів з ефективним та умілим
використанням накопичених і нових знань відповідно до потреб та динаміки ринку
праці.
Для подолання цих викликів в Академії трансформовано підготовку
відповідних кадрів, яка складається з чотирьох взаємозалежних визначальних
елементів:

Освітню діяльність та виховний процес забезпечують 5 факультетів, до складу
яких входить 18 кафедр. У 2020 році продовжено набір за такими популярними серед
сучасної молоді та затребуваними суспільством спеціалізаціями як кіберспорт,
практичний психолог, менеджер з питань комерційної діяльності та управління,
що, сприяло збільшенню контингенту.
Так, контингент здобувачів вищої освіти Академії у 2020 році складав:

При цьому для Академії встановлено ліцензований обсяг контингенту (табл.1), що
складає:
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Таблиця 1

СТРУКТУРА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
(з урахуванням строків навчання)
№

Шифр та
найменування галузі
з/п знань
2
1
Підготовка бакалаврів
01 Освіта/

Код та назва спеціальності

Ліцензійний обсяг

3

4

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

760
60

227 Фізична терапія, ерготерапія

100
100

1.
2.

Педагогіка
22 Охорона здоров’я

3.

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

07 Управління та

076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

4.

Адміністрування
Підготовка магістрів
1. 01 Освіта/
2.

Педагогіка
22 Охорона здоров’я

(з урахуванням
строків навчання)
100
(з урахуванням
строків навчання)

017 Фізична культура і спорт

140

227 Фізична терапія, ерготерапія

27

Підготовка докторів філософії
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1.

01 Освіта/

017 Фізична культура і спорт

Педагогіка
Інші види освітньої діяльності
1.
Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими
напрямами (спеціальностями)
2.

15
80

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

300

Всього на рік

Формування контингенту здобувачів вищої освіти за освітніми рівнями та
спеціальностями наводяться у таблицях 2, 3.
Таблиця 2
ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
за першим «бакалаврським» рівнем вищої освіти за спеціальностями
017 Фізична культура і спорт, 014 Середня освіти (фізична культура),
227 Фізична терапія, ерготерапія, 053 Психологія
та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

№

Показники

2018

2019

2020

п/п
1

2

3

4

5

1.

Ліцензований обсяг підготовки (осіб)

1020

1020

1020

2.

Прийнято на навчання, всього (осіб)

379

348

360

• денна форма

336

302

305

• в т.ч. за держзамовленням:

201

276

180

• заочна форма

43

46

55

• в т.ч. за держзамовленням

9

7

5

878
225

1152
134

852
103

4,4
25

4,2
19,1

5,7
20,6

10

67

56

47

14

13

3.

4.

Подано заяв за формами навчання
• денна
• заочна форма
Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
• денна форма
• заочна форма

5.

Кількість випускників ЗВО І-ІІ рівнів
акредитації, прийнятих на скорочений термін
навчання:
• денна форма
• заочна форма
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за другим «магістерським» рівнем вищої освіти за спеціальностями
017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична терапія, ерготерапія
№

Показники

2018

2019

2020

п/п
1

2

3

4

5

1.

Ліцензований обсяг підготовки (осіб)

167

167

167

• денна форма

157

157

157

• заочна форма

10

10

10

165

160

163

• денна форма

155

146

152

• в т.ч. за держзамовленням:

98

90

93

• заочна форма

9

10

10

• в т.ч. за держзамовленням

-

-

-

Подано заяв за формами навчання
• денна
• заочна форма

198
19

214
21

211
20

Конкурс абітурієнтів на місця
держзамовлення
• денна форма
• заочна форма

2,02
-

2,18
-

2,3
-

2.

3.

4.

Прийнято на навчання, всього (осіб)
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Таблиця 3

Кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються за держзамовленням,
відповідає його обсягам на 2020 рік: у 2020–2021 навчальному році на І курс денної
форми навчання за державним замовленням прийнято 180 осіб. План державного
замовлення факультетами Академії виконано повністю.
Динаміка контингенту здобувачів вищої освіти ХДАФК свідчить про
збільшення обсягу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра і ступеня
бакалавра у 2020 році (рис. 1).

Рис. 1 Динаміка контингенту здобувачів вищої
освіти (за курсами)
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Організація освітнього процесу в Академії, як інтелектуальна, творча
діяльність у сфері вищої освіти і науки, провадиться через систему науковометодичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння,
примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які
навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.
З цією метою в організаційно-управлінській структурі Академії у 2020 році
створені: Відділ забезпечення якості освіти та працевлаштування здобувачів вищої
освіти, Відділ психологічного супроводу освітнього процесу.
У 2020 році в результаті здійснення моніторингу тенденцій розвитку світового
освітньо-наукового простору та з метою своєчасного реагування на глобальні
виклики, зміни умов і обставин на ринку освітніх послуг, впровадження нових
наукових та освітніх технологій в освітній процес здійснено модернізацію освітньопрофесійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 227 Фізична терапія,
ерготерапія (ОПП «227.1 Фізична терапія»), а також освітньо-наукової програми
підготовки докторів філософії за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (ОНП
«Фізична культура і спорт»). В процесі перегляду та оновлення програм враховано
думки здобувачів вищої освіти, а також працедавців.
Навчальні заняття різних видів є важливою формою освітнього процесу, під
час проведення яких студентам передаються необхідні знання та навички. Заняття
відбуваються у фізкультурно-спортивних організаціях, закладах охорони здоров’я,
освітньо-культурних установах і закладах міста (музеях, парках, просвітницьких і
громадських центрах, будинках культури, навчальних закладах різних типів, тощо),
організаціях та підприємствах різних форм власності.
У навчанні здобувачів вищої освіти перевага надається активним формам
проведення занять (тренінгові методики, технології майстер-класів, ділові ігри,
евристичні бесіди, дискусії тощо), що спонукає здобувачів вищої освіти до розумової
діяльності, навичок фахового спілкування, створює умови для формування м’яких
навичок (критичне мислення, управління інформацією, емоційний інтелект,
формування власної думки та прийняття рішення, презентаційні навички . Заняття
зі здобувачами вищої освіти проходять на засадах партнерської взаємодії.
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У 2020 році в Академії створено організаційно-технічні умови для організації
освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що
спричинено карантинними обмеженнями, які встановлено Постановами Кабінету
Міністрів Практична підготовка здобувачів вищої освіти Академії здійснюється
шляхом проходження ними практик на підприємствах, в установах та організаціях
або у структурних підрозділах Академії, що забезпечують практичну підготовку
відповідно до законодавства.
У 2020 році в Академії комісією із забезпечення якості вищої освіти здійснено
оновлення структури та змісту навчально-методичного забезпечення навчальних
дисциплін. Навчально-методичні комплекси розміщено в репозитарії Академії.
У 2020 році, враховуючи виклики, спричинені пандемією та карантинними
обмеженнями, продовжувалося розгортання широкомасштабної інформаційноіміджевої та професійно-орієнтаційної діяльності з метою залучення до навчання
в Академії абітурієнтів з найбільш обдарованої молоді. Викладачами Академії
проводилися онлайн зустрічі з випускниками загальноосвітніх шкіл, спортивних
шкіл, закладів фахової передвищої освіти спортивного, медичного, педагогічного
та економічного профілей. Для майбутніх абітурієнтів проводилися майстер-класи,
які допомагали із професійним визначенням випускникам.
У звітний період зусилля Академії спрямовувалися на втілення в освітню
практику основних інструментаріїв, які б забезпечували:
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Як результат запровадження наведеного вище комплексу заходів можна
навести моніторинг стану успішності та якості знань випускників Академії, які
свідчать, що у навчальному процесі забезпечується виконання вимог МОН України
щодо якості підготовки фахівців та у 2020 році показники успішності випускників
Академії за результатами Підсумкової атестації: ступінь бакалавра (абсолютна
успішність - 100 %; показник якості – 92,2 %); ступінь магістра (абсолютна успішність
- 100 %; показник якості – 95,9%).
З метою підвищення рівня професійної майстерності та набуття нових
сучасних ідей науково-педагогічними працівниками Академії, створено відповідні
умови. Так з 19 по 30 жовтня 2020 року на базі Академії проводилися курси
підвищення кваліфікації за новою програмою «Забезпечення якості вищої освіти
у сфері фізичної культури і спорту» з використанням технологій дистанційного
навчання. Розроблена програма
враховувала сучасні інноваційні
підходи та методики у сфері фізичної
культури і спорту. Даною програмою
охоплено 115 науково-педагогічних
працівників групи забезпечення зі
спеціальності 017 Фізична культура
і спорт.
З метою виконання вимог
ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності щодо володіння
англійською мовою на рівні В2
за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти членами групи
забезпечення під час провадження підготовки іноземців та осіб без громадянства,
п’ятеро науково-педагогічних працівників оволоділи англійською мовою на рівні
В2.
У 2020 року фахівцями Академії продовжено роботу з розробки стандартів
вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт в складі Науковометодичної ради та науково-методичної підкомісії Міністерства освіти і науки
України. П’ятеро провідних фахівців Академії (д.пед.н., проф. Мулик К.В.; к.псих.н.,
доц. Гант О.Є., к.фіз.вих., проф. Масляк І.П., к.фіз.вих, Рубан Л.А., к.фіз.вих. Гончаров
О.Г.) є експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
з акредитації освітніх програм за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт,
053 Психологія, 014.11 Середня освіта (Фізична культура). До цієї роботи долучено
двох здобувачів вищої освіти: наукового ступеня доктора філософії - Гончаренко
В.В.; ступеня магістра – Маренич Г.)
На виконання вимог чинного законодавства про вищу освіту щодо
підсумкової атестації випускників, протягом 2020 року в Академії працювало
дев’ять екзаменаційних комісій (рис 2).
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в
цілому
забезпечується виконання вимог
МОН України щодо якості підготовки
фахівців. За результатами навчання та
підсумкової атестації 11 випускників
магістратури рекомендовані до
вступу в аспірантуру.
Про високу якість підготовки
здобувачів вищої освіти свідчать
високі результати, продемонстровані
Рис. 2 Якісний склад голів Екзаменаційних
студентами
на
Всеукраїнських
комісій в Академії
студентських олімпіадах. Цьогоріч були проведені лише I тури Олімпіад на рівні
Академії за спеціальностями: Фізична культура і спорт, Фітнес та рекреація, Фізична
реабілітація, Середня освіта (Фізична культура).
Розподіл і працевлаштування випускників Академії освітніх ступенів
бакалавра та магістра здійснюється згідно з нормативно-правовими документами
Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та наказами
ректора ХДАФК.
У 2020 році Харківську державну академію фізичної культури закінчили
264 бакалавра, які навчалися за рахунок державних коштів. Станом на 01 жовтня
2020 року 211 випускників надали довідки щодо свого працевлаштування, 107
випускників продовжили навчання в магістратурі Академії.
У 2020 році випускники Академії були працевлаштовані на посади:

Організація освітнього процесу

Академією

П’ять випускників Харківської державної академії фізичної культури, які є
членами Національних збірних команд України з різних видів спорту (боротьби
вільної, синхронного плавання, волейболу) працевлаштовані як професійні
спортсмени.
Випускники Академії також є діючими спортсменами волейбольного клубу
«Хімік» м. Южне Одеської області, футбольних клубів «Металіст 1925», «Кобра»
м. Харків, «Кремінь» Кременчук, баскетбольного клубу «Маріуполь» м. Маріуполь,
«АВТОПЛАЗА» м. Херсон та ін.
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ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Наукова та науково-методична діяльність
На виконання п. 14 ч. 3, ч. 4 ст. 34, ст. 69 Закону; пп. 1 п. 4.3., п. 4.4., п.
9.5 Статуту; пп. 2, 5, 6, 7, 8 п. 6 Контракту ректор забезпечує здій снення в
Академії підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників;
високоефективної наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, в тому
числі впровадження результатів наукових досліджень, міжнародне наукове та
науково-технічне співробітництво; одержання конкурентоспроможних наукових
та науково-прикладних результатів; захисту прав інтелектуальної власності на
результати наукової та науково-технічної діяльності, отриманих за рахунок коштів
державного бюджету; застосування нових наукових, науково-технічних знань під
час підготовки кадрів з вищою освітою.
Харківська державна академія фізичної культури – це багатопрофільний
заклад, який відіграє провідну роль у вирішенні ключових науково-методичних
проблем спортивної науки та практики на Слобожанщині. Наукова інфраструктура
Академії включає комплекс організаційних рівнів та ланок управління. Насамперед
це колегіальні органи управління - Вчена рада та Науково-методична рада.
Розвиток наукової діяльності безпосередньо здійснюється Спеціалізованою
вченою радою, аспірантурою, редакційно-видавничим відділом та 18 кафедрами
Академії, а також колегіальними добровільними об’єднаннями – Радою молодих
вчених ХДАФК та Студентським науковим товариством (рис. 1.).

Рис. 1. Наукова інфраструктура Харківської державної академії фізичної культури

Науково-дослідна діяльність у Харківській державній академії фізичної
культури здійснюється штатними науково-педагогічними працівниками та
викладачами, які працюють за зовнішнім сумісництвом. Загальна чисельність
штатних працівників у 2020 році складала 175 осіб. За підсумками наукової
діяльності за останні п’ять років (2016-2020 рр.) спостерігається динаміка розвитку
наукового потенціалу Академії, зокрема у частині збільшення частки докторів
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та кандидатів наук серед
штатних працівників. Так,
якщо у 2016 році частка
докторів та кандидатів наук
складала 55,7% від загальної
чисельності
штатних
працівників, то у 2020 році –
62,3%.
Важливим завданням
діяльності
Харківської
державної академії фізичної
культури
є
підготовка
науково-педагогічних кадрів, яка з 2016 року здійснюється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України «Порядок здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» №
261 від 23 березня 2016 року за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» з
ліцензованим обсягом 15 осіб. Зокрема, у 2020 році в аспірантурі ХДАФК навчалось
31 аспірант, що на 4 особи більше, ніж у 2019 році та на 8 осіб більше у порівнянні
з 2018 роком.
У 2020 році згідно з наказом
МОН України № 358 від 15.03.2019
року «Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
щодо діяльності спеціалізованих
вчених
рад»
свою
роботу
продовжила Спеціалізована вчена
рада К 64.862.01 з правом прийняття
до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата наук з фізичного
виховання та спорту за спеціальністю
24.00.01 «Олімпійський і професійний
спорт».
Упродовж
2020
року
на
засіданнях Спеціалізованої вченої
ради було проведено захист 4
кандидатських дисертацій. В інших
спеціалізованих
вчених
радах
педагогічними працівниками ХДАФК
захищено 2 кандидатських дисертації.
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На кафедрах Академії у 2020 році виконувалось 15 науково-дослідних робіт,
зареєстрованих в УкрІНТЕІ. За 5 темами НДР отримано важливі результати та за
10 темами продовжується науково-дослідна робота (табл.1).
Таблиця 1

Тематика наукових досліджень ХДАФК
№
з/п
1.

Термін
виконання

Керівник НДР

Вдосконалення процесу фізичного виховання в навчальних 2016-2020
закладах різного профілю (державний реєстраційний номер
0115U006754)

к.фіз.вих., професор

2.

Мовленнєві практики як засіб формування комунікативної 2016-2020
компетенції фахівців фізичної культури та спорту (державний
реєстраційний номер 0116U008945)

д.філос.н.,
Карпець Л.А.

професор

3.

Удосконалення тренувального процесу спортсменів з 2016-2020
обмеженими можливостями в різних видах спорту (державний
реєстраційний номер 0116U008944)
Здоров’яформуючі технології та процес фізичної терапії осіб 2019-2024
різних нозологічних, професійних та вікових груп (державний
реєстраційний номер 0119U102115)

д.фіз.вих.,
Мулик В.В.

професор

5.

Науково-методичні основи використання інформаційних 2019-2024
технологій при формуванні професійної компетентності фахівців
фізичної культури та спорту (державний реєстраційний номер
0119U103207)

к. ф.-м. н., професор
Ашанін В.С. та к.фіз.вих.,
доцент Філенко Л.В.

6.

Сучасні технології діагностики та збереження психологічного 2016-2020
здоров’я спортсменів (державний реєстраційний номер
0116U008942)

к.психол.н., доцент Гант
О.Є.

7.

Оптимізація тренувального процесу в циклічних та 2019-2023
екстремальних видах спорту (державний реєстраційний номер
0119U100439)

д.пед.н., професор Мулик
К.В.

8.

Психо-сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів 2016-2020
ситуативних видів спорту (державний реєстраційний номер
0116U008943)

д.фіз.вих,
Ровний А.С.

9.

Удосконалення навчально-тренувального процесу в спортивних 2019-2023
іграх (державний реєстраційний номер 0119U101644)

к.фіз.вих.,
доцент
Помещикова І.П.

10.

Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту 2020-2024
(державний реєстраційний номер 0120U101012)

11.

Особливості
функціональної
підготовленості
та 2020-2024
психофізіологічних якостей гравців різних кіберспортивних
дисциплін» (державний реєстраційний номер: 0120U101130)

к.фіз.вих., доцент Бондар
А.С., к.фіз.вих., доцент
Середа Н.В., к.фіз.вих.
Стадник С.О.
к.ф.-м.н.,
професор
Ашанін В.С., к.фіз.вих.,
доцент Пятисоцька С.С.

12.

Теоретико-методичні засади диференційованого підходу під 2020-2024
час занять фізичною культурою та спортом з використанням
інформаційних технологій» (державний реєстраційний номер:
0120U105014)

13.

Перспективні напрями вдосконалення теоретичного 2020-2024 д.фіз.вих., професор
та методичного забезпечення тренувальної діяльності
Мулик В.В., к.фіз.
у сучасному спорті (державний реєстраційний номер:
вих., доцент Таран
0120U101061) – керівник
Л.М.,
к.фіз.вих.
Мішин М.В.

4.
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Масляк І.П.

к.пед.н.,
доцент
Шапошнікова І.І.

професор

к.ф.-м.н.,
професор
Ашанін В.С., к.пед.н.,
Жерновнікова Я. В.

15.

Особливості
часо-просторових
характеристик 2020-2021 к.фіз.вих., доцент
спортивної (легка атлетика) та повсякденної рухової
Єфременко А.М.
діяльності
(державний
реєстраційний
номер
0119U103785)
Теоретико-методологічні
засади
розвитку 2020-2025 доцент Кизім П.М.,
системоутворюючих компонентів фізичної культури
к.пед.н., доцент
(спорт, фізична рекреація, фітнес) (державний
Семизорова А.Я.
реєстраційний номером: 0120U101215)

За підсумками наукової діяльності за 2020 рік спостерігається також
активізація діяльності Академії щодо участі у різноманітних наукових заходах.
Зокрема активізація наукової діяльності молодих вчених Академії. У 2020
році молодими вченими академії було підготовлено 4 наукових проєкти (для
порівняння: у 2019 році тільки 1 науковий проєкт), які було відібрано для участі у
другому етапі конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих вчених у Міністерстві освіти і науки
України. Рада молодих вчених ХДАФК у 2020 році здійснювала представництво у
складі Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації.
Результативною показала себе спільна
наукова робота викладачів зі здобувачами
освіти та залучення останніх до виступів на
наукових заходах у якості співдоповідачів. При
чому, йдеться про всі наукові заходи, а не лише
студентські чи такі, які орієнтовані на молодих
науковців. Крім того, здобувачі освіти постійно
залучаються безпосередньо до організації
наукових заходів та підготовки матеріалів
їх роботи.
Особливе місце у Харківській
державній
академії
фізичної
культури займає залучення до
плідної науково-дослідної роботи та
інноваційної діяльності здобувачів
вищої освіти. Так, у 2020 році
загальна кількість студентів, які
брали участь у науково-дослідній
роботі ХДАФК склала 443 особи, що на 90 студентів більше,
ніж у 2018 році.
У 2020 році у другому турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт від ХДАФК було представлено
9 наукових розробок студентів, з яких 1 нагороджена
дипломом I ступеня та 3 – дипломами III ступеня. Для
порівняння: у 2019 році лише 2 роботи були відзначені
нагородами.

Наукова та науково-методична діяльність
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Важливим показником поліпшення рівня інформаційного забезпечення
наукової діяльності у 2020 році є видання 5 наукових журналів, засновником яких
є Харківська державна академія фізичної культури. Із них 3 видання: науковотеоретичний журнал «Слобожанський науково-спортивний вісник», електронні
журнали «Спортивні ігри» та «Єдиноборства», входять до Переліку наукових
фахових видань України категорії Б.

Місце

Заклад освіти

Індекс Індекс Різниця
Кількість Кількість
Гірша Гірша (2020публікацій цитувань
2020
2019
2019)

За результатами України (n=176) за показниками Scopus (рейтинг складений
100
сайтом
Освіта.ua.) станом на 01 квітня 2020 року
Харківська
державна
академія
Білоцерківський національний аграрний університет
127
417
11
9
2
(+1)
фізичної культури посідала 105 місце з кількістю публікацій 78 та кількістю
101
цитувань
357. Індекс Гірша ХДАФК у 2020 році збільшився
на 1 у 11
порівнянні
з22019
Одеський національний економічний університет
124
403
9
(-3)
роком та становив 10.
102

Дніпровський державний аграрно-економічний

(-2)

університет

103
(-7)
104
(+19)
105
(-2)

Харківський національний технічний університет
сільського господарства ім. Петра Василенка
Харківська державна академія фізичної культури

106

Сумський державний педагогічний університет ім.

(+3)

А.С.Макаренка

107
(+4)

20

Українська академія друкарства

108
(+2)

200

456

10

9

1

158

435

10

9

1

219

398

10

6

4

78

357

10

9

1

127

338

10

8

2

126

288

10

8

2

80

279

10

8

2

Центральноукраїнський державний педагогічний
університет
ім. Володимира Винниченка
Міжнародний гуманітарний університет

фізкультурно-спортивних організацій
впроваджуються наукові розробки,
що підтверджується відповідними
актами впровадження. Так, у 2020
році було впроваджено 38 розробок за
результатами наукових досліджень за
межами закладу вищої освіти, що на 20
більше, ніж у 2018 році.
Зокрема у 2020 році було отримано від
ДП
«Український
інститут
інтелектуальної
власності» 2 патенти на корисні моделі «Апарат для
електромагнітної біорезонансної терапії запальних
інфекційних захворювань» (№140243 від 10.02.2020
р.) та «Спосіб електромагнітної біорезонансної
терапії запальних інфекційних захворювань»
(№140628 від10.03.2020 р.).
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Проведений
аналіз
публікаційної
активності науково-педагогічних працівників
Академії показав, що усього у наукометричних
базах Scopus та Web of Science за 2015-2020
роки було опубліковано 174 статті, зокрема 89
– у базі даних Scopus та 85 – у Web of Science.
Публікаційна
активність
науковопедагогічних працівників Академії у 2020 році
складала 12 статей у наукометричній базі даних Scopus та 14 – у Web of Science.
Важливе значення для наукової діяльності має практичне впровадження
результатів досліджень. Щороку науковцями академії у практичну діяльність

У 2020 році значна увага приділялась
активізації роботи щодо співпраці.
Так, у напрямку наукової діяльності
науковці
Академії
співпрацювали
з іншими закладами вищої освіти,
федераціями з видів спорту, органами
управління у сфері фізичної культури і
спорту, загальноосвітніми навчальними
закладами, закладами у сфері охорони здоров’я, дитячоюнацькими спортивними школами, професійними командами
та ін. Зокрема у 2020 році науково-педагогічні працівники
Академії брали участь у складі робочої групи у розробці
Стратегії розвитку Харківської області на період 2021–2027
років.
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За підсумками наукової діяльності за 2020 рік у Харківській державній академії
фізичної культури було організовано та проведено 23 наукових заходи. Зокрема із
них 3 міжнародних науково-практичні конференції, 2 конференції з міжнародною
участю, 5 всеукраїнських, а також
науково-практичні семінари, круглі
столи, які проводились онлайн.
На особливу увагу заслуговує
проведення
традиційної
XX
Міжнародної науково-практичної
конференції «Фізична культура,
спорт і здоров’я: стан, проблеми
та перспективи», яка у 2020 році
проводилась online. Загалом в
роботі конференції брали участь 223
учасники, з яких 16 докторів наук,
98 кандидатів наук, 26 аспірантів,
26 здобувачів вищої освіти та інших
учасників. Серед учасників конференції
були науково-педагогічні працівники з
Інституту здоров’я і фізичної культури
Вищої школи економіки в Бидгощі
(Польща) та з 27 закладів вищої
освіти України, зокрема зі Львова,
Хмельницького,
Івано-Франківська,
Луцька, Києва, Дніпра, Миколаєва,
Кропивницька, Полтави та з інших
міст. Також активно брали участь у
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роботі конференції практичні фахівці, зокрема тренери
та організаційно-управлінські працівники Федерації
сучасного п’ятиборства (місто Дармштадт, Німеччина),
всеукраїнських та обласних федерацій з видів спорту,
лікарі фізкультурних диспансерів, вчителі фізичної
культури.
Важливим напрямком діяльності є участь
науковців Академії у законотворчому процесі, а саме:
участь у робочих групах із підготовки нормативноправових актів сфери фізичної культури і спорту, а також
підготовка проєктів щодо внесення необхідних змін
до чинного законодавства. Науковці Академії на чолі з
ректором плідно співпрацюють, зокрема, із Комітетом
Верховної Ради України з питань молоді і спорту та регулярно запрошуються до
участі у його заходах та Парламентських слуханнях.
Своєрідною новацією наукової роботи 2020 року стало проведення 2122 грудня
науково-методичного семінару «Теоретико-методичні аспекти
профілактики травматизму під час навчально-тренувальних занять з різних видів
рухової активності» для Бердичівського ліцею-інтернату спортивного профілю
Житомирської обласної ради. Згідно із запитом викладацького складу Ліцею
робота проходила у таких секціях: футбол, хокей на траві, гімнастика художня,
легка атлетика та волейбол. З урахуванням специфіки тематики заходу та формату
його проведення в онлайн-режимі, окрім доповідей з презентаціями, спікери
представили ряд відео-сюжетів, підготовлених відповідними кафедрами, які дали
змогу продемонструвати на практиці важливі аспекти профілактики травматизму.
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Показники ефективності використання державного майна
На виконання п.5, п. 6 ч. 3 ст.34, п. 18 ч. 3 ст. 43, ст. 70, ст. 71 Закону, пп. 6, 18
п. 4.3, п. 4.5, Р. 11, Р. 12 Статуту; пп. 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 Контракту ректор
забезпечує стабільне фінансове-економічне становище та ефективне використання
майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), дотримання
вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного
майна; подання засновникові щоквартальної звітності про використання майна,
закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), зокрема майна, наданого
у користування іншим особам; вимог законодавства, виконання в установлені
строки вимог органів, що забезпечують здійснення фінансового контролю в Україні,
та їх територіальних підрозділів; виконання вимог органів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог засновника; вжиття
заходів до вдосконалення управління закладом вищої освіти, зміцнення фінансовогосподарської, трудової дисципліни; своєчасність проведення розрахунків з
юридичними та фізичними особами; цільове та ефективне використання коштів
державного бюджету; своєчасне та у повному обсязі виконання зобов’язань
перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду України, державними
соціальними фондами; виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої
освіти, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті
послугу з електропостачання та комунальні послуги; подання на затвердження
засновникові річного кошторису доходів та видатків.
Академія має стабільне фінансово-економічне становище та ефективно
використовує майно, закріплене за закладом згідно з наказом Міністерства освіти і
науки України від 18 жовтня 2017 року № 1386.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2009 № 23
«Щодо запровадження автоматизованої системи «Юридичні особи» в навчальних
закладах і установах МОН» звіти до АС «Юридичні особи» надаються до
Міністерства освіти і науки України в електронному вигляді щоквартально згідно з
графіком звітності.
Академією своєчасно та в установлені строки відповідно до вимог чинного
законодавства подаються до органів Податкової служби України, Державного
казначейства, Управління статистики та інших територіальних підрозділів звіти та
інформаційні дані.
Академія, отримуючи бюджетні асигнування від МОН, ефективно
використовує їх на ведення господарської діяльності та своєчасно звітує перед
головним розпорядником бюджетних коштів щодо обсягів використання коштів
протягом року та своєчасно надає інформаційні дані на листи МОН.
В
Академії ефективно організовано роботу фінансово-економічного
відділу та адміністративно-господарчої частини щодо своєчасності надання
документів та проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами.
Проведено річну інвентаризацію з дебіторами та кредиторами, у зв’язку з чим було
надіслано контрагентам акти звірки взаєморозрахунків. Станом на 01.12.2020 82%
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Станом на 01.12.2020 р. виплачено стипендії – 6 333,61 тис. грн, індексація
становила – 252,92 тис. грн.
Також виплачено:

Поепзники ефективності використання державного майна

актів повернуто з підтвердженням даних.
Фінансово-економічний відділ ефективно використовує кошти державного
бюджету відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів,
контроль за дотриманням якого покладено на Державну казначейську службу
України. Зауважень щодо неефективного використання бюджетних коштів від
ДКСУ не було.
Асигнування
загального
фонду бюджету лише
частково
задовольняють потреби Академії за
окремими видатками, а саме:

У звітному 2020 році заробітна плата виплачувалася працівникам регулярно
в робочі дні в строки, встановлені колективним договором, не рідше двох разів на
місяць, не більше як через 16 календарних днів. Від органів, що здійснюють контроль
за додержанням законодавства про оплату праці, а також громадських організацій
та об’єднань, які представляють інтереси найманих працівників, жодних звернень
та зауважень не надходило.
Станом на 01.12.2020 р. Академією,
на підставах та в порядку, визначених
чинним
законодавством,
утримано
із заробітної плати та перераховано у
державний бюджет такі податки:
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Станом на 01.12.2020 р. заборгованість Академії по розрахунках з бюджетом
відсутня.
Кошти загального фонду спрямовуються переважно на виплату заробітної
плати та нарахування, що становлять 96,2% від загального обсягу державного
бюджетного фінансування, соціальне забезпечення – 0,2%, комунальні витрати –
2%, харчування дітей-сиріт – 1,0%, матеріали та послуги – 0,6% (рис. 1).

Рис. 1. Видатки загального фонду на 01.12.2020 р.

Кошторис доходів і видатків Академії за 2020 рік за загальним фондом становить 56 434,2 тис. грн., а за спеціальним фондом - 29 843,7 тис. грн. за КПКВ 2201160
«Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» (рис. 2). Кошторис доходів і видатків Академії за 2020 рік за КПКВ 2201190
«Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам
закладів фахової передвищої та вищої освіти» становить 8 199,2 тис. грн. Станом
на 01.12.2020 заборгованість із заробітної плати та за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги відсутня.
Для виконання програми

Рис. 2. Доходи загального та
спеціального фондів на 01.12.2020 р.

соціально-економічного розвитку
Академії ректором розроблено та
впроваджується комплекс заходів
для високоефективної фінансовоекономічної діяльності і розвитку
господарської, науково-виробничої
та
комерційної
діяльності.
У
результаті
впровадження

зазначеного комплексу заходів надходження до спеціального фонду бюджету з
кожним роком зростають: з 12.3 млн. грн. у 2016 році до 19,6 млн. грн. у 2020 році.
Так, зокрема, надходження до спеціального фонду бюджету станом на 01.12.2020 р.
в Академії становили:
16 870,6 тис. грн. – за рахунок платного навчання;
2 678,8 тис. грн. – за проживання в гуртожитку;
45,0 тис. грн. – за оренду.
Крім того, за рахунок «Інших джерел власних надходжень», що складаються
із дарунків, благодійної допомоги стипендії ВРУ тощо, Академія отримала 43,7 тис.
грн.
(Рис. 3).
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Кошти, що надійшли до спеціального фонду бюджету Академії станом на
01.12.2020р., були використані таким чином:
на заробітну плату з нарахуванням – 12 013,4 тис. грн.;
на оплату комунальних послуг – 3 572,6 тис. грн.;
на оплату матеріалів та послуг за договорами – 1470,8 тис. грн.;
на відрядження – 9,8 тис. грн.;
інші видатки – 12,8 тис. грн. (рис. 4).
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Рис. 3. Доходи спеціального фонду на 01.12.2020 р.

Рис. 4. Видатки спеціального фонду на 01.12.2020 р.
Річний кошторис доходів і видатків за 2020 рік на підставах та в порядку,
визначених чинним законодавством, надається в Міністерство освіти і науки
України на затвердження.
Підтвердженням високого професійного рівня колективу фінансовоекономічного відділу є те, що головний
бухгалтер
Н.С.
Охримчук
стала
номінантом
Міжнародної
щорічної
премії від International Alliance of
Professional Business Elites «Лідер
професії» та здобула перемогу у номінації
«Financial Direktor 2020».
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Міжнародне співробітництво
На виконання п. 14 ч. 3, ч. 4 ст. 34, ст. 69 Закону; пп. 14 п. 4.3., п. 4.4., п. 9.5
Статуту; пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 п. 6 Контракту ректор забезпечує здійснення в Академії
підготовки фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на відповідних
рівнях вищої освіти згідно зі стандартами вищої освіти; виконання державного
замовлення та інших договірних зобов’язань; дотримання ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності; організації освітнього процесу відповідно до
стандартів вищої освіти; здійснення підготовки та перепідготовки, підвищення
кваліфікації працівників; високоефективної наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності, зокрема впровадження результатів його наукових
досліджень, міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва;
забезпечення одержання конкурентоспроможних наукових та науково-прикладних
результатів; застосування нових наукових, науково-технічних знань під час
підготовки кадрів з вищою освітою.
Провідну роль в організації міжнародного співробітництва Академії відіграє
Відділ міжнародних зв’язків. Метою діяльності Відділу міжнародних зв’язків
є забезпечення співробітництва Академії в галузі вищої освіти з освітніми та
науковими установами інших держав та міжнародними організаціями. Основними
напрямками діяльності Відділу є: організація освітнього процесу іноземних
громадян та осіб без громадянства слухачів на підготовчому відділенні та здобувачів
вищої освіти відповідного рівня у Академії; співпраця з іноземними закладами
освіти, установами та організаціями з метою реалізації завдань Академії, визначених
чинним законодавством України та Статутом Академії.
2 березня 2020 року у м. Києві під час установчої конференції, участь у якій
взяли представники керівного складу МОН України та ENIC Ukraine, Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти, Спілки ректорів вищих навчальних
закладів України, Національного Еразмус+ офісу в Україні, почесні іноземні гості
і представники 85 закладів вищої освіти України, Харківська державна академія
фізичної культури приєдналася до мережі UaReNet та стала її повноправним
учасником

28

Міжнародне співробітництво

Впродовж навчального року Відділ активно співпрацює з органами державної
влади, державними підприємствами, установами та організаціями, зокрема
Державним центром міжнародної освіти України, відповідними структурними
підрозділами Міністерства освіти і науки України, Головним управлінням Державної
міграційної служби України в Харківській області, веде контроль за перевіркою
документів, які пред’являють іноземні громадяни при вступі і зарахуванні до
Академії згідно з чинним законодавством та контролює своєчасну реєстрацією
іноземних громадян в Державній Міграційній Службі України.
Задля залучення іноземних студентів на навчання до Харківської державної
академії фізичної культури встановлюються прямі зв’язки з юридичними особами,
що мають право на набір іноземних громадян на навчання в Україні, береться
участь у підготовці та укладанні договорів про співпрацю з ними від імені Академії;
проводяться зустрічі з представниками посольств України та Міністерств освіти
іноземних держав для більш ефективного залучення іноземних громадян на
навчання та підвищення авторитету Академії.
Невід’ємною частиною діяльності відділу є не тільки набір іноземних громадян,
а й допомога в їх адаптації, а саме: постійно підтримується зв’язок з консульствами
для більш ефективного вирішення проблем, пов’язаних з перебуванням іноземних
студентів на території України; створюються сприятливі умови проживання в
гуртожитках Академії.
Варто зазначити, що іноземні студенти
Академії беруть активну участь у всіх заходах,
що проводяться в Академії та за її межами.
Вони є постійними учасниками спортивних
змагань, зокрема між факультетами Академії
з волейболу, баскетболу та футболу. Брали
безпосередню участь у святкуванні Днів
факультету, Дня закоханих 2020, надаючи
можливість насолодитися колоритними танцями
та співом талановитих студентів, а також
долучилися до проведення Міжнародного Дня
рідної мови, який проводився 21 лютого 2020
року.
На базі відділу міжнародних зв’язків
працює Підготовче відділення, на якому
особливу увагу приділяють не лише навчанню, а
й адаптації іноземців до системи освіти в Україні,
знайомству з українською історією та культурою.
Цьогоріч слухачі підготовчого відділення
відвідали м. Одесу, побачили архітектурні пам’ятки міста та пам’ятники, що були
встановлені видатним людям, відвідували музеї Харкова, виставки, Харківський
національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка тощо.
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Ще одним важливим напрямком діяльності у сфері міжнародного
співробітництва є співпраця з науковими установами та закладами вищої освіти
інших держав. Професорсько-викладацький склад Академії постійно працює над
підвищенням рівня педагогічної майстерності, наукового рівня і кваліфікації.
Відбувається це також завдяки регулярному проходженню науково-педагогічного
стажування за кордоном. Так, у 2020 році низка викладачів пройшла стажування на
базі Інституту спорту та фізичної культури Вищої школи господарства у м. Бидгощі
(Польща). Співпраця між Академією та Університетом триває вже декілька років, в
межах якої професорсько-викладацький склад здійснює обмін досвідом.
Фахівці Харківської державної академії фізичної
культури разом з Товариством AZS WSG (що входить
в склад Групи WSG, Бидгощ, Польша), Хортицькою
національною навчально-реабілітаційною академією,
Львівським державним університетом фізичної культури імені Івана Боберського,
Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Херсонським
державним університетом взяли участь у спільному польсько-українському
проєкті «Самодіагностика раку молочної залози у молодих українських жінок»,
що реалізується в рамках гранту RITA –
Трансформації в регіоні, що фінансується
Фондом «Освіта за демократію».
У серпні 2020 року делегація науковців
Академії взяла участь у першому етапі
проєкту, спрямованому на обмін польським
досвідом у галузі самоаналізу грудей у жінок
під час навчання-стажування.
З жовтня по грудень 2020 тривав
другий етап реалізації проєкту, який
полягав у проведенні практичних
занять з профілактики раку молочної
залози з використанням методів
та знань, отриманих у Польщі для
здобувачів вищої освіти та викладачів й
співробітників Академії.
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Важливою складовою розвитку міжнародного співробітництва є співпраця
науковців Академії з провідними фахівцями закладів вищої освіти і науковими
установами інших держав. Так, зокрема, за звітний рік суттєво збільшилась кількість
опублікованих наукових статей, які готувались спільно із закордонними колегами.
Крім того, в грудні 2020 року було оновлено склад редакційної колегії
Слобожанського науково-спортивного вісника - флагмана наукових видань
Академії - та включено до її складу знаних закордонних науковців сфери фізичної
культури і спорту.
У вересні 2020 року фахівці
Академії пройшли науково-дидактичне
стажування за темою «Проєкти в сфері
вищої освіти: від проєктної допомоги до
впровадження» 7 здобувачів
третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти
та 17 науково-педагогічних працівників, з
яких 2 доктори наук та 12 кандидатів наук
ХДАФК. Стажування було організовано
партнерським закладом вищої освіти Інститутом спорту та фізичної культури
Університету економіки в Бидгощі (Польща).
Задля розширення співпраці з іноземними закладами освіти, установами
та організаціями та з метою реалізації завдань Академії, у 2020 році відділом
міжнародних зв’язків підписано договори про співпрацю зі Школою фізичного
виховання Ляонінського педагогічного університету (Luoyang Normal University,
м. Далянь, провінція Ляонін, Китай) та Литовським спортивним університетом
Lithuanian Sports University (Каунас, Литва). Основним напрямком співпраці є
співробітництво щодо організації та проведення спільних наукових досліджень,
обмін викладачами, студентами та освітніми програмами, проведення спільних
наукових, науково-дослідних проєктів і розробок.
Крім того, серед пріоритетних напрямків роботи у сфері міжнародного
співробітництва - включення Слобожанського науково-спортивного віснику до
наукометричної бази даних Scopus, а також долучення до програми Еразмус+ та
інших програм європейських консорціумів, які можуть виступити партнерами у
площині фінансових інвестицій.
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Студентське самоврядування та національно-патріотичне виховання
На виконання п. 16 ч. 3 ст. 34 Закону; пп. 16 п. 4.3.,
Р. 4 Статуту; пп. 13 Контракту ректором забезпечується
дотримання в Академії умов колективного договору
та Статуту в частині створення умов для розвитку
і
успішного
функціонування
студентського
самоврядування
та
здійснення
національнопатріотичного виховання.
Абсолютна
більшість
заходів
Академії
організовуються та проводяться за участі органів
студентського самоврядування, що дає змогу максимально продуктивно налагодити
діалог між студентством і адміністрацією Академії, професорсько-викладацьким
складом в цілому.
Студентське самоврядування Академії здійснюється уповноваженим органом
– Студентським парламентом. Відповідно до Стратегії розвитку Харківської
державної академії фізичної культури функціонування закладу першочергово
має базуватися на інтересах молоді. Саме тому діяльність студентського
самоврядування націлена на максимальне розкриття потенціалу кожного студента.
У своїй діяльності студентський парламент керується Статутом, Положенням про
студентський парламент та чинним законодавством України, здійснює діяльність
згідно з затвердженим планом роботи. Структура студентського парламенту
виглядає таким чином:

Комітети Студентського парламенту формуються відповідно до напрямків
діяльності і поставлених завдань: навчально-виховний, науковий, волонтерської
діяльності, соціально-побутовий, інформаційний, культурно-масовий, спортивнооздоровчий та ін. При цьому, кожен напрямок довірено окремій групі здобувачів
освіти. Студентство Академії завдяки участі у діяльності Студентського парламенту
у повній мірі реалізовує своє право брати участь в організації наукових, спортивних
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Президія Студентського парламенту бере участь в організації та втіленні ряду
проєктів та заходів: навчальних, виховних, розважальних тощо, які проводяться в
Академії.
Слід зазначити, що на сьогодні виховна робота, у тому числі національнопатріотичне виховання, в Академії є одним із пріоритетних
напрямів роботи зі студентством та реалізується у процесі
навчання і в цілеспрямованому впливі на здобувачів освіти
у позанавчальний час. Досягнення поставлених цілей
реалізується завдяки комплексному підходу та залучення
до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу,
адміністрації та органів студентського самоврядування
Академії.
Слід зауважити, що заходи, спрямовані на
національно-патріотичне виховання та формування
національно-мовної особистості здобувача освіти за останні роки мають загальну
тенденцію до збільшення. Ці дані свідчать про те, що з кожним роком зростає рівень
патріотизму в країні, молодь має більше розуміння до національної культури,
традицій, історії та звичаїв українського народу. 		
Щороку 22 січня викладачі та здобувачі освіти Академії вшановують
надзвичайно важливе у вихованні молоді свято – День Соборності, беруть участь в
урочистій церемонії покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку.

Студентське самоврядування та національно-патріотичне виховання

та культурно-масових заходів та в управлінні громадським життям Академії.

33

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Цьогоріч студенти Академії долучились до флешмобу та відзняли відеоролик
із цитуванням вірша «Соборна Україна!».
10 лютого 2020 здобувачі освіти взяли
участь у заході з нагоди Міжнародного дня
боротьби з епілепсією, метою якого було
підвищити рівень обізнаності населення про
хворобу, привернути увагу до хворих цією
недугою, а також поширити інформацію
про правила надання першої допомоги при
епілептичному припадку. В заході взяли
участь провідні неврологи Харківщини,
батьки та їхні діти, які страждають на
епілепсію.
У
лютому
за
ініціативи
Студентського парламенту організовано
свято «Valentine’s Day» за мотивами
передачі «Кохання з першого погляду», де
хлопці та дівчата шукали своє кохання.

21 лютого з нагоди Міжнародного
дня рідної мови, адміністрація Академії
разом зі здобувачами освіти долучились
до флешмобу з читання вірша Оксани
Забужко.
23 лютого 2020 року
студенти
спеціальностей «психологія», «фізична
терапія» і викладачі кафедри педагогіки та
психології Харківської державної академії
фізичної культури пройшли навчання на
семінарі-тренінгу «Введення в сенсорну
інтеграцію» на базі реабілітаційного центру
«Право вибору», де отримали сучасні знання
щодо сенсорної інтеграції, ознайомилися
з новітніми тенденціями шляхів корекції
сенсорних систем у роботі з дітьми з
особливими потребами, на практиці
випробували засоби сенсорної стимуляції.
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З нагоди Міжнародного жіночого дня
в Академії за підтримки Профспілкового
комітету організовано святкову тематичну
фотозону, де всі охочі мали змогу зробити гарне
фото, а всі жінки отримали подарунки.
До Дня вшанування 34-ї річниці
Чорнобильської
катастрофи
проведено
тематичні заходи для здобувачів освіти у
форматі онлайн.
8–9 травня 2020 року до Дня пам’яті
і примирення та 75 річниці Перемоги
над нацизмом з метою вшанування подвигу
українського народу, увічнення пам’яті про загиблих здобувачі освіти відзняли
тематичний відеоролик.
Щорічно у третю суботу
травня в Україні відзначають в День
Європи. Зважаючи на цьогорічні
обставини, з нагоди Дня Європи
Студентським парламентом Академії
було організовано онлайн-екскурсії,
різноманітні виставки та віртуальні
подорожі європейськими країнами за
допомогою Google Arts&Culture.
З
нагоди
святкування
Дня
заснування
Міжнародного
Олімпійського Комітету здобувачі
освіти долучились до онлайн-естафети
на найкращі відеоролики.
Незважаючи на тимчасові карантинні заходи, цьогоріч 21 травня, Студентським
парламентом з нагоди святкування Дня Вишиванки було організовано онлайнконкурс «Найоригінальніший тематичний сторіз» на офіційних сторінках Академії
у соціальних мережах, що дало змогу долучитись до всеукраїнського флешмобу.
Особливою гордістю Академії є активна участь студентства у вступній
кампанії. Не зважаючи на пандемію, було відзнято велику кількість відеосюжетів,
орієнтованих на потенційних абітурієнтів Академії та таких, які в цілому
пропагандують здоровий спосіб життя.
Ще одним із свідчень плідної роботи у сфері виховання патріотизму,
шанобливого ставлення до культури українського народу та його духовних
надбань є перемога Анастасії Вінник в обласному етапі X Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка,
започаткованого ще в 2010 році з метою вшанування Великого Кобзаря та розвитку
в талановитої молоді творчих здібностей.
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Щорічно, у серпні, викладачі та студенти Академії на чолі з ректором
долучаються до святкування Дня незалежності України, Дня державного Прапора
та Дня міста. Академія традиційно увійшла до числа організаторів святкувань у м.
Харків, а її творчі колективи традиційно представили харків’янам нові спортивнохореографічні постановки.
Вересень традиційно насичений організацією та проведенням різноманітних
заходів та свят, таких як Посвята у студенти Академії, День фізичної культури і
спорту, Всеукраїнський Олімпійський урок та Олімпійський тиждень в Харківській
області.
Так, з нагоди проведення Олімпійського уроку відбулося відкриття Алеї
«Олімпійська гордість Академії», на
якій зображені портрети та досягнення
переможців та призерів Олімпійських
ігор, які є випускниками Академії. На захід
були запрошені, власне, самі Олімпійці, а
також видатні спортсмени Слобожанщини,
ветерани спорту, керівництво Харківської
області. Враховуючи специфіку освітнього
процесу Академії, для здобувачів освіти
Алея має велике мотивувальне значення.
Крім того, одна із картин замість зображення написано: «На цьому місці має бути
твій портрет».
З нагоди Дня фізичної культури і спорту здобувачі освіти Академії брали
участь у спортивно-масовому заході «Ярмарок спорту», який є традиційним і
проходить щороку. Академія під час проведення заходу представила види спорту,
які культивуються у закладі, а кращі спортсмени проведи майстер класи для
відвідувачів ярмарки.
На жаль, масові заходи, які готував колектив Академії з нагоди Міжнародного
дня студентського спорту, у зв’язку з посиленням пандемії було скасовано. Проте
викладачами спільно зі студентами були підготовлені тематичні відео-сюжети,
метою яких стала популяризація рухової активності та студентського спорту
зокрема. Зазначені відео було розміщено на офіційних сторінках Академії в
соціальних мережах.
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З нагоди Дня Захисника України, Дня Українського Козацтва та свята
Покрови Пресвятої Богородиці здобувачі освіти взяли участь у онлайн вікторині
на знання козацьких традицій.
Цьогоріч, нажаль, у зв’язку з пандемією, не було змоги традиційно яскраво
святкувати День всіх святих, який є надзвичайно популярним серед молоді. Проте,
незважаючи на це, Студентським парламентом було організовано конкурс на
самий оригінальний сторіз.
Зважаючи на цьогорічні обставини, студентство Академії також долучилось
до заходів на підтримку тих, хто потребує донорської крові. Захід було приурочено
до Міжнародного дня студента, він пройшов під гаслом «Здай кров – врятуй
життя».
9 листопада 2020 року з нагоди свята Дня української писемності та мови
співробітники, викладачі та студенти Академії долучилися до написання ХХ
ювілейного Всеукраїнського диктанту національної єдності онлайн. Також, усі
охочі взяли участь у онлайн-конкурсі читання віршів, які розміщено на офіційній
сторінці в Instagram.
З метою гідного вшанування громадської мужності учасників Революції
Гідності у листопаді викладачами Академії систематично проводяться для
студентів майстер-класи «Свобода країни починається зі свободи особистості»,

Студентське самоврядування та національно-патріотичне виховання

З нагоди Дня працівника освіти у Харківській державній академії фізичної
культури у соціальній мережі Instagram відбулося анонімне опитування за темою
«Найкращі викладачі Академії», під час якого здобувачі освіти мали змогу висловити
свою думку щодо якості викладання та мотивувати її.
В рамках Всеукраїнського тижня з протидії
булінгу щороку проводяться тематичні диспути
«Булінг. Віддзеркалення», до участі в якому
залучаються в першу чергу першокурсники. Також
у бібліотеці Академії організовано книжкову
виставку «Класики педагогіки та психології в
протидії булінгу».
23-24 вересня 2020 року студенти
Харківської державної академії фізичної
культури взяли участь у щорічному фестивалі
«Студентська весна», організаторами якого
виступив Департамент у справах сім’ї, молоді та
спорту Харківської Міської ради і Харківський
міський центр дозвілля молоді. Журі обрало
переможців, призерів та лауреатів конкурсу,
серед яких і студенти нашої Академії: лауреат в
номінації вокал – Ліна Поспілько та переможець
у номінації сучасна хореографія (соло) – Юлія
Доценко.
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бесіди «Моя країна – моя Гордість», публіцистичні виставки «Моя особистість –
моя гідність» тощо.
В рамках щорічної акції «16 днів протидії гендерному насильству» завдяки
активній співпраці з відділом психологічного супроводу освітнього процесу
Академії за ініціативою Студентського парламенту здобувачі освіти взяли участь в
онлайн-вебінарі.
28 листопада з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору було проведено онлайнфлешмоб із цитуванням у соціальних мережах тематичних літературних творів,
а також усі бажаючі мали змогу ознайомитись із історією трагічних подій, які
відбулись на Україні під час тематичних онлайн заходів.

19 грудня у День святого Миколая відбулась традиційна зустріч ректора зі
студентами-сиротами та студентами з особливими потребами.
Незважаючи на тимчасові карантинні заходи, із здобувачами освіти
проводиться роз’яснювальна робота щодо дій під час коронавірусу.
Впродовж 2020 року систематично організовувались виховні бесіди, тренінги,
семінари, брейн-ринги, майстер-класи, усі учасники освітнього процесу брали
участь у міських, регіональних та Всеукраїнських різноманітних конкурсах,
фестивалях та заходах.
У зв’язку з тим, що більшість часу у 2020 році освітній процес здійснювався
дистанційно, це відобразилось і у формах проведення заходів виховного і
національно-патріотичного характеру. Популярною і дієвою формою роботи
із здобувачами освіти стало проведення різноманітних опитувань, челенджів,
конкурсів тощо онлайн за допомогою офіційних сторінок Академії у соціальних
мережах. Такі заходи стимулювали студентство до активного діалогу і, як
наслідок, за ініціативою Студентського парламенту було проведено ряд челенджів,
зокрема «Тренуюсь вдома», «Навчатись дистанційно - круто», умовою яких було
виготовлення тематичного якісного відео за власною участю та позначити у ньому
офіційні сторінки Академії, щоб усі охочі могли їх побачити та проголосувати.
Автори кращих відео отримували подарунки від Центру студентського розвитку
спорту та Спортивного клубу Академії.
Відтак, в Академії безперервно проводиться робота з формування свідомого
громадянина – патріота Української держави, провідника національної ідеї, активної
громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей.
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На виконання п. 17 ч. 3 ст. 34 Закону; пп. 17 п. 4.3. Статуту; пп. 28 п. 6 Контракту
ректор забезпечує в Академії розвиток і модернізацію змісту, форм фізичного
виховання студентів, студентського спорту та відповідної матеріально-технічної
бази.
Академія відіграє провідну роль у визначенні стратегії удосконалення вищої
фізкультурної освіти та вирішенні ключових науково-методичних проблем
спортивної науки та практики на Слобожанщині. Випускників Академії знають
не тільки в Україні, а й у багатьох зарубіжних країнах як висококваліфікованих
фахівців. В Академії навчаються студенти, які займаються більше ніж 60 видами
спорту. Пріоритетними є види спорту, в яких спортсмени – учасники Олімпійських
ігор та Всесвітніх універсіад.
У зв’язку з пандемією, абсолютна
більшість змагань у 2020 році була відмінена або
перенесена, проте, до її початку, з 9 по 22 січня
2020 року у м. Лозанна (Швейцарія) відбулися
ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри, в яких взяв
участь студент Академії Артем Даренський та
здобув бронзову медаль у змаганнях змішаних
інтернаціональних команд з фігурного катання

Спортивно-масова робота

Спортивно-масова робота
та спортивні досягнення учасників освітнього процесу

Згідно з календарем комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України та Всеукраїнської Громадської організації «Спортивна
студентська спілка України» у 2020 році було заплановано проведеня змагань ХV
літньої Універсіади України серед закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації.
Харківська державна академія фізичної
культури взяла участь у змаганнях ХV літньої
Універсіади України серед закладів вищої освіти
III-IV рівнів акредитації з тхеквондо та посіла
І загальнокомандне місце. Нажаль, цього року
пандемія COVID-19 внесла величезні корективи
в життя спортивних заходів і проведення решти
змагань було відмінено.
Здобувачі
освіти
впродовж усіх років існування
Акадеімї брали участь та
завойовували медалі на усіх
найпрестижніших змаганнях
світу. Цій рік не став
виключенням, не зважаючи
на
складні
обставини,
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студенти Академії продовжують здобувати нагороди на всіх найпрестижніших
змаганнях.
Всього у 2020 році завойовано 185 нагород різного ґатунку, з них: на
чемпіонатах, Кубках та етапах світу та Європи – 18 золотих, 1 срібна та 5 бронзових
медалей; на міжнародних змаганнях – 2 срібні та 3 бронзові медалі; на чемпіонатах
та Кубках України – 101 золота, 66 срібних та 44 бронзових медалей.
Чемпіонати, Кубки, Першість світу
Деха Ірина
Яхно Єлизавета
Шинкаренко Аліна
Нарежна Яна
Гришко Вероніка
Гапоненко Дмитро
Малявіна Анастасія
Мовчан Данило

КС 26-31.01.2020 Італія
Етап світової серії
6-9.03.2020 Париж
Етап світової серії
6-9.03.2020 Франція
Етап світової серії
6-9.03.2020 Франція
Етап світової серії
6-9.03.2020 Франція
Етап КС
Угорщина21-23.02.2020
Етап КС
Угорщина21-23.02.2020

важка атлетика
синхронне плавання

1
1к,1к,1к

синхронне плавання

плавання в ластах

1к,1к,1к,
1к
1к,1к,1к,
1к
1к,1к,1к,
1к
1

плавання в ластах

3

ЧС 05-08.11.2020 Сербія

самбо

3

синхронне плавання
синхронне плавання

Чемпіонати, Кубки, Першість Європи
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Ільїнський Данило
Цихановський Владислав
Мартиненко Гліб

ЧЄ 16-19.02.2020 Італія
ЧЄ 7.03.2020 Чехія
ЧЄ 19.09.2020 м. Харків

Горбатенко Микита

ЧЄ серед молоді
13-22.11.2020 Чорногорія

греплінг
спортивні танці
армліфтиг та строгий
підйом на біцепс
бокс

3
3
2,3
1

Спортивно-масова робота

Міжнародні турніри
Котяш Василь
Попова Дар’я
Бєліков Володимир
Погорєлов Микита
Шерстюк Мар’я

22-23.02.2020 Хельсінборг
24-26.09.2020 Німеччина
24-26.09.2020 Німеччина
15-17.10.2020 Угорщина
20.11.2020 Туреччина

тхеквондо
фігурне катання
фігурне катання
фігурне катання
велоспорт МТБ

2
3
3
2
3

Незважаючи на складні обставини, коли спортивне життя світу сповільнилося,
Академія зосереджує свою увагу на створенні умов для успішного поєднання
навчання і тренувального процесу на сучасному рівні, формуванні молодіжної
політики.
Викладачі
Академії,
беручи
участь у змаганнях різного рівня та
здобуваючи призові місця, власним
прикладом доводять, що спорт – це
стиль життя. Так, зокрема, у 2020
році Костянтин Ананченко, доцент
кафедри одноборств, став дворазовим
чемпіоном світу з самбо серед ветеранів.
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Академія співпрацює із засобами масової інформації та пропагує здоровий
спосіб життя, заняття спортом та фізичною культурою, а також на сайті Академії
постійно висвілюються спортивні успіхи усіх учасників освітнього процесу.
Академія бере активну участь у проведенні практично всіх наймасштабніших
спортивно-масових заходів в Харкові та забезпечує суддівство змагань різного
рівня, співпрацює з федераціями з видів спорту, Департаментом освіти і науки,
Департаментом у справах молоді та спорту Харківської обласної державної
адміністрації, Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської
ради, а також іншими інституціями та організаціями спортивного спрямування.
З 2018 року в Академії функціонує Центр студентського розвитку спорту структурний підрозділ, створений на виконання ст. 14 Закону України «Про
фізичну культуру і спорт», мета діяльності якого - створення умов для поєднання
навчання у закладі вищої освіти та спортивної підготовки студентів, зокрема,
участі в Універсіадах та студентських лігах України, чемпіонатах Європи та світу
серед студентів, Європейських студентських іграх, Всесвітніх універсіадах з метою
популяризації діяльності Академії на всеукраїнському та міжнародному рівні.
Під керівництвом фахівців Центру студентського розвитку спорту Академії
розроблено та на сьогодні впроваджується нова ефективна модель проведення
обласних щорічних спортивних змагань «Спорт протягом життя» серед здобувачів
освіти закладів вищої освіти Харківської області. У зв’язку з епідемічною ситуацією
в країні зазначені змагання у 2020/2021 навчальному році об’єднано в один загальнокомандний залік, а діяльність Центру була направлена на заохочення студентства
до занять руховою активністю, не зважаючи на дистанційний режим навчання. Для
цього фахівцями Центру було організовано проведення провідними спортсменами
Академії онлайн-тренувань та різноманітних челенджів.
Центр студентського розвитку спорту Академії успішно співпрацює з
Харківською обласною державною адміністрацією, відокремленим підрозділом
Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України» у
Харківської області, федераціями з видів спорту.
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На виконання ст. 4, п.15 ч. 3, ч. 5 ст. 34 Закону; пп. 15 п. 4.3., п. 4.5 Статуту, пп.
10, 19, 27 п. 6 Контракту ректором забезпечується створення в Академії належних
умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників;
дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами; здійснення
щорічного звітування перед вищим колегіальним органом громадського
самоврядування про результати своєї роботи, зокрема про виконання колективного
договору.
В Академії успішно функціонує профспілкова організація, яка станом на
01.12.2020 р. об’єднує 1224 особи: 328 викладачів та співробітників, 896 студентів,
які навчаються за рахунок коштів державного бюджету.

Реалізація та захист соціальних прав працівників

Реалізація та захист соціальних прав працівників

До складу Профспілкового комітету Академії входять 4 викладачі, 4
співробітники та 4 студенти. Протягом 2020 року Профспілковим комітетом на
підставах і в порядку, визначених чинним законодавством та Статутом Академії,
систематично виділялись кошти на оздоровлення працівників, а також надавалась
матеріальна допомога членам профспілки (при одруженні, при народженні дитини,
на оздоровлення дітей, студентам, при травмах, хворобах, операціях, на поховання
родичів, ветеранам академії на вирішення побутових умов), особливу увагу в 2019
році традиційно приділено ювілярам та ветеранам праці.
Профспілковий комітет традиційно виступає співорганізатором усіх заходів
Академії, організовує придбання подарунків та квитків на новорічні заходи для
дітей викладачів та співробітників, квитків до театру, кіно, концертів, спортивних
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змагань міжнародного рівня. Особлива увага приділяється підтримці студентських
ініціатив, зокрема, в контексті проведення наукових та просвітницьких заходів. Так,
в 2020 році було взято участь в організаціїі фінансуванні виготовлення канцтоварів,
розроблених Студентським парламентом.
Академія представлена у профспілковому
комітеті Харківської обласної профспілкової
організації профспілки працівників культури,
постійно бере участь у роботі, нарадах
та конференціях Об’єднання профспілок
організацій Харківської області. Голова
профспілкового комітету Академії входить до
складу постійної комісії Об’єднання профспілок
Харківської області з гуманітарних питань.
Підтвердженням плідної роботи Профспілкового комітету Академії є
нагородження Почесною грамотою Об’єднання профспілок Харківської області за
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок
у роботу із вирішення питань захисту соціально-економічних прав і інтересів
працівників, ведення активного соціального діалогу за організацію літнього
оздоровлення дітей і підлітків.
22.12.2020 р. Профспілковим комітетом було
організовано традиційну зустріч ректора зі студентами з
особливими освітніми потребами. З нагоди прийдешніх
новорічних свят Профспілковий комітет взяв участь в
організації придбання оргтехніки для кафедр та структурних
підрозділів Академії.
На виконання колективного договору протягом року
чотири рази Профспілковим комітетом було організовано
та проведено загальні збори (конференцію) трудового
колективу із звітуванням ректора про розвиток Академії,
дотримання умов колективного договору та відзначення працівників.
Так, на конференції 22.12.2020 р. було заслухано, обговорено та схвалено звіт
ректора Академії за 2020 рік.
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Відповідно до ч. 4 ст. 49, п. 4 ч. 7 ст. 33 Закону, п. 4.4. Статуту; пп. 1, 3, 4, 9 п.
6 Контракту ректор забезпечує здійснення в Академії підготовку фахівців з вищою
освітою за відповідними програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно із
стандартами вищої освіти; дотримання ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності; організацію освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти;
виконання навчальних планів і програм, організацію та здійснення контролю за
освітньою діяльністю.
На виконання зазначених вимог,
у листопаді 2020 року в Академії
було створено відділ психологічного
супроводу
освітнього
процесу,
головною метою діяльності якого є
створення умов для соціального та
інтелектуального розвитку здобувачів
совіти, надання психологічної та
соціально-педагогічної
підтримки
всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.
Крім того, діяльність відділу спрямована на збереження та зміцнення психічного
та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і
соціальному розвитку студентів шляхом доповнення сучасних методів навчання
та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями; забезпечення
психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги
всім учасникам освітнього процесу.

Психологічний супровід освітнього процесу
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За час роботи відділу
психологічного
забезпечення
освітнього
процесу
було
організовано 11 заходів, з яких 8
для здобувачів вищої освіти та 2
для викладачів та співробітників,
1 захід для здобувачів повної
середньої освіти в Харківському
республіканському ліцеї-інтернаті
спортивного профілю. Загалом у
заходах взяли участь понад 90 осіб.
За досить незначний період
свого існування відділ показав
свою затребуваність серед усіх учасників освітнього процесу, зокрема значну
зацікавленість до тих заходів, які організовуються, особливо в очній формі.
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В рамках щорічної акції «16 днів протидії
гендерному насильству» спільно з Центром
гендерної освіти, активно проводяться
інтерактивні бесіди зі здобувачами освіти
на такі теми: «Насилля та торгівля людьми:
алгоритм
дій»;
«Гендерно-зумовлене
насильство: виклики сьогодення»; «Поважаю
себе, поважаю інших».
З нагоди Міжнародного Дня студента
спільно зі Студентським парламентом Академії
було проведено щорічну акцію «Героєм бути
легко» по збору донорської крові для воїнів АТО та онкохворих дітей.

Ще однією формою роботи відділу психологічного
забезпечення освітнього процесу, яка показала свою
дієвість, стало створення telegram-каналу, який
дає змогу охопити максимальну кількість здобувачів
освіти та оперативно інформувати їх про заходи, які
організовуються відділом та розповсюджувати корисну
інформацію.
На сьогодні ведеться активна робота щодо
налагодження системи психологічної підтримки
учасників освітнього процесу та надання консультативної
допомоги тим, хто цього потртебує, у дистанційному
режимі.
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На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №
211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»
в Україні було запроваджено тритижневий карантин для усіх закладів освіти. На
підставі зазначеної Постанови та відповідно до Листа Міністерства освіти і науки
України № 1/9-154 від 11.03.2020 р. адміністрацією Академії було вжито всіх заходів,
рекомендованих для впровадження, у повному обсязі.
У зв’язку з вищенаведеним, в Академії стартувало дистанційне навчання,
яке передбачає опанування здобувачами освіти тими ж компетенціями, як і під час
звичної для них очної форми навчання. Деканатами як структурними підрозділами,
які безпосередньо організовують навчальний процес на факультетах, доведено до
відома всіх здобувачів освіти, що участь у дистанційному навчанні є обов’язковою.
Задля забезпечення постійного системного інформування усіх учасників освітнього
процесу щодо епідеміологічної ситуації в регіоні, рішень органів державної
влади та наказів ректора щодо організації роботи закладу освіти було створено
інформувальні чати у всіх популярних мессенджерах, посилено роботу кураторів
академічних груп.
Дистанційне навчання в Академії організовано за
допомогою програмного забезпечення на платформі Moodle.
Налагоджено взаємодію з кафедрами та деканатами через
старост академічних груп. Також на сайті Академії розроблено
онлайн платформу для зворотнього зв’язку з адміністрацією
закладу із будь-яких нагальних питань.

Освітній процес та діяльність академії в умовах карантинних обмежень
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Відповідно до листа Міністерства освіти і
науки України № 1/9-576 від 12.10.2020 р. у зв’язку
з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні,
з 15.10.2020 р. по 15.11.2020 р. в Академії було
запроваджено дистанційне навчання та виконано
всі рекомендації щодо організації діяльності
закладу освіти.
У період впровадження карантинних заходів
в Академії було скасовано проведення святкових
заходів, зокрема, присвячених випуску бакалаврів
та магістрів, Міжнародному дню студентського
спорту, Міжнародному дню студента та інших,
ряд наукових заходів було проведено в режимі онлайн, а студентські олімпіади –
перенесено.
З
гідно з рекомендаціями МОН, Академією було закуплено необхідну кількість
медичних масок, санітайзерів термометрів тощо. В гуртожитках було організовано
окремі кімнати для тих, хто потребує ізоляції. Задля мінімізації ризиків, пов’язаних
із масовим перебуванням здобувачів освіти у гуртожитках, забезпечено їх
тимчасовий виїзд у період дистанційного навчання за умови збереження місця у
кімнаті та при цьому без нарахування плати за проживання.
У
карантинний період були створені максимально безпечні умови проживання
для тих здобувачів освіти, які не мали змоги залишити гуртожитки (сироти, особи,
позбавлені батьківського піклування, іноземці та особи без громадянства, здобувачі
освіти з тимчасово окупованих територій та «червоних» карантинних зон, та ті, хто
поєднують навчання з тренуваннями або роботою).
Карантинні обмеження внесли корективи і в роботу структур і підрозділів
Академії. Так, зокрема, засідання Вченої ради Академії та ректорату проводились в
режимі онлайн, а наради - виключно у конференц-залі з достриманням соціальної
дистанції та у кількості не більше 5 осіб. Крім того, у місцях з найбільшою
прохідністю розміщено інформаційні матеріали щодо профілактиці захворювань.
Така ж інформація розміщена та постійно оновлюється на сайті та офіційних
сторінках Академії у соціальних мережах.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020
р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» карантин продовжено до 28.02.2021 р. На виконання зазначеної Постанови
організація освітнього процесу та діяльність Академії як закладу здійснюється на
підставах та в порядку, визначених Постановою та відповідними рекомендаціями
та вказівками Міністерства освіти і науки України.
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На виконання п. 1, 3, 10, 11, 12, 14 ч. 3, ч. 4 ст. 34 Закону, пп. 1, 11, 12, 14
п. 4.3. Статуту, пп. 1, 3, 4, 9 п. 6 Контракту у вересні 2020 року створено Відділ
із забезпечення якості освіти та працевлаштування здобувачів вищої освіти,
основними завданнями діяльності якого визначено:
- моніторинг якості освітнього процесу та надання освітніх послуг та
розробка шляхів їх модернізації;
- інтегрування європейських та національних стандартів якості вищої освіти
до освітнього процесу в Академії;
- забезпечення студентоцентрованості навчання;
- контроль за створенням індивідуальних освітніх траєкторій та
вибірковістю освітнього процесу для здобувачів вищої освіти;
- систематична комунікація із здобувачами вищої освіти на умовах їх
анонімності щодо якості надання освітніх послуг, аналіз отриманих
результатів та оперативна розробка пропозицій щодо усунення недоліків у
випадку їх виявлення;

Забезпечення та контроль якості освіти

Забезпечення та контроль якості освіти

- інформування учасників освітнього процесу та громадськості щодо якості
надання освітніх послуг та організації освітнього процесу в цілому.

Фахівці відділу долучаються до різного роду ініціатив, спрямованих на
забезпечення якості вищої освіти, сприяння академічній доброчесності, розбудови
системи контролю якості, які ініційовані на національному рівні тощо, зокрема,
беруть участь у заходах проєкту Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти «Школа якості», конференціях, тренінгах та семінарах Національного
ERAZMUS+ офісу.
З моменту створення Відділом із забезпечення якості освіти та
працевлаштування здобувачів вищої освіти було здійснено ряд заходів:
- проведено аналіз затребуваності освітніх програм на ринку праці з
урахуванням пропозицій стейкхолдерів та умов ліцензування; результати
обговорено на науково-методичній раді та розроблено шляхи
впровадження;
- створено постійно діючі комісії з моніторингу освітніх програм;
- сформовано Раду якості вищої освіти Академії;
- розширено коло аспектів опитування здобувачів вищої освіти;
- запроваджено аналіз особливостей адаптації здобувачів вищої освіти І
курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм
до умов освітнього процесу в Академії.
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ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Виконання інших обов’язків, визначених Законом, Статутом та
Контрактом
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про захист персональних даних»; Закону України «Про запобігання
корупції»; п.4 ч.2 ст. 42, п. 8 ч. 3 ст. 34 Закону; пп. 8 п. 4.3 Статуту; пп. 14, 24 Контракту
ректор здійснює захист інформації відповідно до законодавства; вживає в межах
свої повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень.
В Академії дотримуються права кожного громадянина на інформацію,
забезпечується обробка персональних даних з метою та в обсязі, необхідних для
реалізації освітнього процесу та трудової діяльності.
Трудова дисципліна в Академії визначена чинним законодавством України
та «Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківської
державної академії фізичної культури», окремими наказами ректора визначається
міра дотримання вимог протипожежної та техногенної безпеки, виробничої санітарії
в Академії. Ці норми також закріплені в посадових інструкціях співробітників
Академії. Інженер з охорони праці обов’язково проводить інструктаж працівника
Академії з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці. Ознайомлення
проводиться в письмовій формі під особистий підпис працівника.
В Академії забезпечується дотримання норм у сфері охорони праці:
працівники приймаються на роботу трудовим договором (відповідно заявленій
посаді до штатного розпису) та за конкурсом (для окремих категорій осіб);
для науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу
встановлений п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними; тривалість
робочого часу для науково-педагогічних працівників становить – 36 годин, для
навчально-допоміжного персоналу – 40 годин; щорічна оплачувана відпустка
тривалістю не менше 24 календарних днів, а для науково-педагогічних працівників
– 56 календарних днів; постійно функціонує профільний комітет профспілки
Академії та інше.
Антикорупційні заходи, що регламентують питання запобігання і протидії
корупції, закріплені в Антикорупційній програмі Академії. Також введено в дію
план заходів по попередженню та профілактики корупційних правопорушень в
Академії, відповідно до якого:
- провадиться систематична роз’яснювальна робота серед усіх учасників освітнього процесу з питань недопущення
порушень вимог чинного антикорупційного законодавства;
- невідкладно розглядаються звернення громадян, підприємств, установ чи організацій незалежно від форм власності
щодо фактів корупційних правопорушень;
- у випадку надходження повідомлень від громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у засобах масової
інформації, а також отриманої іншим чином щодо причетності будь-кого з учасників освітнього процесу в Академії,
негайно вживаються заходи щодо перевірки зазначеної інформації та дій, передбачених чинним законодавством;
- у разі отримання постанови суду про накладання адміністративного стягнення за вчинення корупційного
правопорушення застосовуються заходи щодо усунення наслідків корупційних правопорушень на підставах та в
порядку, визначених чинним законодавством;
- головною вимогою у доборі кадрів є неупереджений та якісний конкурсний відбір;

50

при прийомі на роботу працівники інформуються щодо необхідності неухильного дотримання антикорупційного
законодавства України та недопустимості корупційних діянь;
- неухильна реалізація державної антикорупційної політики щодо дотримання антикорупційного законодавства

- у разі отримання постанови суду про накладання адміністративного стягнення за вчинення корупційного
правопорушення застосовуються заходи щодо усунення наслідків корупційних правопорушень на підставах та в
порядку, визначених чинним законодавством;
- головною вимогою у доборі кадрів є неупереджений та якісний конкурсний відбір;

- неухильна реалізація державної антикорупційної політики щодо дотримання антикорупційного законодавства
України та дотримання заходів запобігання, протидії та виявлення корупційних правопорушень;

- систематична та якісна організація юридичного забезпечення роботи, пов’язаної з вимогами антикорупційного
законодавства;
- забезпечення надання інформаційної допомоги керівникам структурних підрозділів Академії щодо застосування
антикорупційного законодавства з метою профілактики антикорупційних правопорушень;
- своєчасне інформування усіх учасників освітнього процесу щодо змін та доповнень у чинному антикорупційному
законодавстві;
- своєчасне подання декларацій особами, визначеними Законом України «Про запобігання корупції»;
- підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та керівників структурних підрозділів Академії у
питаннях організації роботи по запобіганню корупції за графіком організаторів;
- проведення процедури закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок бюджетних коштів з дотриманням вимог чинного
антикорупційного законодавства;
- ведення реєстрів нормативно-правової бази та проведення антикорупційних заходів, а також журналів,
передбачених чинним антикорупційним законодавством;
- систематичне здійснення аналізу роботи щодо дотримання антикорупційного законодавства та вжиття заходів у
випадку виявлення недоліків під час проведення антикорупційних заходів.

На виконання вимог ст. 26 Закону Академія активно інтегрується у
національний та міжнародний освітній простір та активно співпрацює з
провідними закладами вищої освіти не лише сфери фізичної культури і спорту, а й
педагогічними, політехнічними, медичними тощо. Така співпраця дяє можливість
об ‘єднання зусиль задля обміну досвідом та наукової співпраці, розробки нових
інноваційних методів досліджень та науковиї розробок.
Не менш важливим напрямком популяризації Академії як профільного
спортивного закладу вищої освіти, наукових розробок її провідних науковців,
спортивних досягнень усіх учасників освітнього процесу є активна співпраця
з депутатським корпусом усіх рівнів. Результатами такої співпраці є постійне
залучення фахівців Академії на чолі з ректором до участі у Парламентських слуханнях
та розробки проєктів нормативно-правових актів сфери фізичної культури і спорту,
а також підтримка спорту та рухової активності на Слобожанщині.

Виконання інших обов’язків, визначених Законом, статутом та контрактом

при прийомі на роботу працівники інформуються щодо необхідності неухильного дотримання антикорупційного
законодавства України та недопустимості корупційних діянь;
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ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Пріоритетні напрямки подальшої роботи
Перспективні напрямки подальшого розвитку Академії визначені Стратегією
розвитку Харківської державної академії фізичної культури на 2021-2026 р.р.,
затвердженою Загальними зборами трудового колективу Харківської державної
академії фізичної культури 22 грудня 2020 року, і направлені на забезпечення
конкурентоспроможності закладу на світовому, та національному ринках освітніх
послуг, а також подальше підвищення позицій у вітчизняних та міжнародних
рейтингах.
Ключовою місією Академії визначено подальшу розбудову освітнього
середовища для якісного навчання та викладання, міждисциплінарності,
дослідження та інновацій, поширення знань і просвітницької роботи, інституційного
врядування та управління.
Пріоритетні напрямки подальшої роботи Академії враховують ключові
позиції Європейської інтеграції вищої освіти України в контексті Болонського
процесу, а також конкретні заходи, направлені на:
- посилення інноваційного змісту та моделі навчання;
- подальше впровадження цифрових технологій для
навчання, викладання й оцінювання, а також для академічної
комунікації та досліджень;
- розбудова інклюзивного освітнього середовища;

- розвиток міжнародного співробітництва;

- удосконалення автоматизованої системи документообігу;

- розширення переліку мікрокваліфікацій;
-удосконалення системи стимулювання, заохочення та
мотивації науково-педагогічних працівників та здобувачів
вищої освіти.

Ключовим завданням 2021 року визначено посилення співпраці з закладами
освіти спортивного профілю та закладами фахової передвищої освіти з метою
подальшого розвитку безперервної освіти, а також посилення матеріальнотехнічної бази.
Звіт ректора щодо дотримання Закону, виконання положень Статуту,
умов Контракту, показників ефективності використання державного майна,
показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через
аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науковометодичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності
закладу вищої освіти підготовлено на підставах та в порядку, визначених ч. 5
ст. 34 Закону, п. 4.5 Статуту Академії пп. 26 п. 6 Контракту.
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