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ФОРМАТ ЗВІТУ
Підстави звіту:

умови контракту ректора
від 15.12.2017 р. № 913

Зміст звіту:

розвиток і модернізація змісту, форм фізичного виховання
студентів, студентського спорту та відповідної матеріальнотехнічної бази

Період, який
охоплює звіт:

2018/2019 н.р

Публічність
звіту:

оприлюднення на сайті

РОБОТА З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
Розвиток фізичного виховання та спорту забезпечують:
• Фізкультурно-оздоровча діяльність (навчальні заняття) • Спортивно-масова діяльність
• Спортивна діяльність
• Пропаганда здорового способу життя
Чинні нормативні акти

•

Закон України «Про фізичну культуру та спорт»
від 24.12.1993 р. № 3809-XII

•

Державна цільова соціальна програма розвитку
фізичної культури і спорту на період до 2020 року
(затв. Постановою Кабміну України від 01.03.2017 р.
№ 115)

•

•

Державний стандарт базової та повної загальної
середньої освіти (затв. Постановою Кабміну України
від 23.11.2011 р. № 1392)
Лист МОН України від 10.09.2018 р. № 1/9-541

Локальні документи
Робочі програми з навчальних дисциплін
«Фізичне виховання» та «Фізична культура»

Методичне забезпечення

1

Навчально-методичні комплекси з дисциплін

2

Навчальний посібник «Студентський спорт
у системі фізичного виховання закладів
вищої освіти»

3

Методичні рекомендації

5

з них 1 англійською мовою

ОСНОВНІ ЦІЛІ РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
1. Формування у студентів інтересу, ціннісного ставлення
до занять з фізичної культури, створення у студентському середовищі нової
мотиваційної моделі сприйняття фізичного виховання та спорту
2. Популяризація здорового способу життя
3. Гармонійний фізичний розвиток шляхом вирішення таких завдань:
• розвиток фізичних якостей (швидкісних, силових, гнучкості, витривалості, координації);
• збагачення рухового досвіду студентів;
• формування потреби в руховій активності і фізичному вдосконаленні.

4. Створення системи виявлення обдарованої молоді та забезпечення
підготовки студентів до участі у спортивних змаганнях
5. Збереження та зміцнення здоров`я молоді

СПІВПРАЦЯ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
Громадські організації
та державні установи,
з якими здійснюється
взаємодія з питань
фізичної культури
і спорту

•
•
•
•
•
•
•

Відділення Національного Олімпійського Комітету України у Харківській області
Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації «Спортивна
студентська спілка України» у Харківській області
Харківське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України
Департамент науки і освіти ХОДА
Управління у справах молоді та спорту ХОДА
Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради
Харківська обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я України

Форми співпраці
з громадськими об`єднаннями
Реалізація державних
(регіональних) програм
з фізичної культури та спорту

Участь у спортивних змаганнях та спортивно-масових заходах
•
•
•
•

Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту
на період до 2020 року
Харківська міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 рр.
Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
Харківського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту
МОН України на 2018/2019 н.р.
Календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів обласного
комітету Харківської обласної органіхації профспілки працівників охорони
здоров`я України на 2019 р.

Ректор проф. Котвіцька А.А. входить до складу виконавчої ради відокремленого підрозділу
ВГО «Спортивна студентська спілка України» у Харківській області

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ
РОЗВИТОК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
Резолюцією Конгресу Всеукраїнської громадської
організації «Спортивна студентська спілка
України» від 25.05.2018 р.

визначено необхідність
функціонування у ЗВО двох автономних систем –
фізичного виховання та спорту

• Кафедра фізичного виховання та здоров`я НФаУ
утворена у 1948 р.
з 1978 р. Гублін М.М.
з 2004 р. Аркуша А.О.
з 1983 р. Аркуша А.О.
з 1994 р. Коробко В.С. з 2015 р. Лобода В.С.
з 2018 р. завідувач кафедри – кандидат пед. наук Таможанська Г.В.

Завідувачі кафедри:
з 1948 р. Ігнатьєв А.В.
з 1952 р. Стуканьов В.І.

Рішенням Вченої ради від 22.04.2019 р.
(протокол №4) кафедра перейменована

Кафедра фізичної
реабілітації та здоров`я

Забезпечують освітній
процес, діяльність
спеціальних курсів
для студентів різного рівня
фізичної підготовленості

• Циклова комісія фізичного виховання Коледжу НФаУ
утворена у 1946 р.

керівник фізичного виховання – Рябченко В.О.

• Центр здоров`я, спорту та відпочинку
утворений у лютому 2019 р.

директор центру – Проскурнін О.О.

Забезпечує роботу спортивних секцій,
організацію та участь у спортивних і
спортивно-масових проектах,
рекреаційний напрям діяльності

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ
Наявність і стан спортивної бази
Спортивні споруди усіх видів
з них
тенісні корти
інші спортивні майданчики
Спортивні споруди із синтетичним покриттям
Спортивні зали площею не менше 162 м²
з них

із тренажерним обладнанням

Загальна площа спортивної бази – 6 831 м²
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2

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ФІЗКУЛЬТУРНІ КАДРИ
Кількість штатних працівників
з них жінки
Кандидати наук, доценти
Мають спеціальну вищу освіту
з фізичної культури і спорту

Кількість спеціалістів з фізичної
реабілітації (тренери-реабілітологи)

14

9

у тому числі 2 – міжнародне стажування
Польща
Словенія

5

ІНФОРМАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ

15

15

4

Публікації

Тези
Конференції,
семінари

32

із них

фахові статті – 16
у т.ч. Scopus – 1

6
міжнародні – 13

22

із них

всеукраїнські – 3

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Кількість осіб, які відвідують заняття
з фізичної культури (фізичного виховання)

університет

коледж

1 615

832

1 курс – 948 студентів
2 курс – 667 студентів
Дисципліна «Фізичне виховання»
Позакредитна (факультативна)
1-2 курс

Усі спеціальності

1 курс – 238 студентів
2 курс – 304 студента
3 курс – 290 студентів

УНІВЕРСИТЕТ

КОЛЕДЖ

Дисципліна
«Фізичне виховання»
«Фізична культура»
студенти 1-2 курсу
студенти 1-2 курсу
(база 11 кл.);
(база 9 кл.)
студенти 3 курсу
(база 9 кл.)
Обов`язкова
Усі спеціальності

На заняттях поруч із традиційними формами навчання практикуються:
• елементи кросфіту;
• вправи зі степ-аеробіки;
• вправи з фітнесу.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ НОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Ліцензована нова спеціальність

Спеціальність
227 Фізична терапія, ерготерапія

Галузь знань
22 Охорона здоров`я

Освітньо-професійна програма Фізична терапія
Кваліфікація: бакалавр з фізичної терапії
Наказ МОН України
від 20.03.2019 р. № 190-л

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фармакотерапії

1 доктор наук, 5 кандидатів наук

Фізичної реабілітації та здоров`я

4 кандидати наук

2 випускові кафедри

СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Участь у спортивних та спортивно-масових заходах: 55
• Локальні
університет
Кількість спортивних секцій
• Міські, регіональні
9
(спортивно-оздоровчих гуртків)
• Всеукраїнські
• Міжнародні
Кількість осіб, які займаються спортом, усього
189

коледж

4
76

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТОМ (ЗА ВИДАМИ)
волейбол

45

шахи та шашки

21

футбол

43

20

фітнес

32

загальна фізична
підготовка

футзал

25

гандбол

16

теніс настільний

24

баскетбол

10

легка атлетика

23

плавання

6

Кількість студентів – учасників змагань різного рівня

531

ЦЕНТР ЗДОРОВ`Я, СПОРТУ ТА ВІДПОЧИНКУ
Утворений наказом № 80 к від 01.02.2019 р.
•

Мета
діяльності:

•
•

створення сприятливих умов для
реалізації права студентів і
співробітників на заняття фізичною
культурою та спортом;
організація відпочинку та дозвілля;
розвиток здоров'язберігаючих
технологій

Група здоров'язберігаючих технологій,
застосовуваних у системі освіти:
Фізкультурно-оздоровчі технології

Технології забезпечення безпеки життєдіяльності
Екологічні здоров'язберігаючі технології

СТРУКТУРА ЦЕНТРУ ЗДОРОВ`Я, СПОРТУ ТА ВІДПОЧИНКУ

Фізкультурно-оздоровчий
комплекс
волейбол
баскетбол

Сектор студентського
спорту
гандбол
футбол

фітнес
черлідінг

Ботанічний
сад

спортивний
туризм

Екологічні здоров'язберігаючі технології

19 квітня 2019 р.
Відбувся День благоустрою – у рамках
Всеукраїнської акції “За чисте довкілля”

Відкрито “Стежку здоров’я”
протяжність 600 метрів
проходить територією ботанічного саду

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ
УЧАСТЬ
Щорічні спортивні змагання «Спорт протягом
життя» - обласна Універсіада
університет, коледж

29 видів спорту
25 ЗВО Харківської області

протягом
навчального року

Спартакіада Харківської обласної організації
профспілки працівників охорони здоров`я
університет, коледж

протягом
навчального року

ПРОВЕДЕНО
Товариські спортивні зустрічі з волейболу
з командами
ХНУРЕ

04.03.2019 р.

Спеціалізованої школи-інтернату
«Обдарованість»

04.03.2019 р.

Змагання з футзалу серед студентів ЗВО
Основ’янського району м. Харкова
(до Всесвітнього дня студентського спорту)
коледж

19.09.2018 р.

Фестиваль зі спортивного орієнтування та туризму
«Start Rase-2019»
коледж

18.05.2019 р.

Змагання з футзалу «КУБОК РЕКТОРА»
Старт - 20.02.2019 р., змагання тривають

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ
Систематично займаються спортом
(% студентів)

2018-2019 н.р

2017-2018 н.р

9.1 %

7.9 %

2016-2017 н.р
6.1 %

ОСОБИСТІ СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТА МІЖНАРОДНОГО РІВНІВ

коледж

університет
ГАЗІЄВ АЗИЗ

Чемпіонат України
БЕССОНОВА
НАТАЛІЯ

ІІ МІСЦЕ

Черлідинг
Чемпіонат України

квартет
у складі команди
КУЦАНЯН
АНДРАНИК

КЛЕЩЕНКО ОЛЕНА

Бокс

І МІСЦЕ
ІІ МІСЦЕ

Шахи
Чемпіонат України

ІІI МІСЦЕ

Спортивне орієнтування
Чемпіонат України

подовжена дистанція
з трейл-орієнтування

естафета (трейл)

ІІ МІСЦЕ

І МІСЦЕ

ЦИГАНОК ОЛЕКСАНДРА
Настільний теніс
Відкритий клубний
ІІ МІСЦЕ
чемпіонат України

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ
СПАРТАКІАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

університет
26.10.2018 р.

Настільний теніс

студенти

II МІСЦЕ

12.02.2019 р.

Шашки

викладачі

III МІСЦЕ

05.03.2019 р.

Шахи

викладачі

III МІСЦЕ

18.04.2019 р.

Настільний теніс

викладачі

ІII МІСЦЕ

16.05.2019 р.

Плавання

викладачі

ІI МІСЦЕ

коледж
26.10.2018 р.

Настільний теніс

ЩОРІЧНІ СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ
«СПОРТ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ»
коледж
13.11.2018 р.

Настільний теніс

ІІI МІСЦЕ

студенти
06.12.2018 р.

студенти

I МІСЦЕ

Шахи

ІІI МІСЦЕ
студенти

13.11.2018 р.

Настільний теніс

студенти

ІІI МІСЦЕ

06.12.2018 р.

Шахи

студенти

ІІI МІСЦЕ

УЧАСТЬ У СПОРТИВНО-МАСОВИХ ПРОЕКТАХ
• Міжнародний марафон «Визволення»
19.08.2018 р.

• День фізичної культури і спорту України.
V спортивний ярмарок «Харків – спортивна
столиця»
08.09.2018 р.
• Відкриття XIV літньої Універсіади України
20.09.2018 р.

УПЕРШЕ

10.11.2018 р.

Всеукраїнські змагання «Ukrainian University open 2018»
Всеукраїнські змагання з кіберспорту (e-Sport)
Організатори: Українська федерація електронного спорту,
Всеукраїнська громадська організація «Спортивна
студентська спілка України», Комітет з фізичного виховання
і спорту МОН України.

Учасники: понад 150 команд із 67 ЗВО України.
Інформаційні заходи

• Змагання «Біг патрулів»

13.10.2018 р.

• Марафон «4F Kharkiv Spring Run 2019»

День відкритих дверей у Військовому інституті
09.09.2018 р.
танкових військ НТУ «ХПІ»
Екскурсія на ОСК «Металіст»

27.09.2018 р.

08.03.2019 р.

• VI Міжнародний Харківський марафон
14.04.2019 р.

Участь членів студентського самоврядування коледжу
у семінарі-тренінгу «Неформальна освіта. Молодіжний
вимір» (організатор: Управління у справах молоді та спорту)
23-24.02.2019 р.

УЧАСТЬ У СПОРТИВНО-МАСОВИХ ПРОЕКТАХ
ВБОЛІВАЙМО ЗА НАШИХ!
Навесні 2019 р. команда Металіст (Харків) зіграла 4 матчі
23.03.2019 р.

Металіст VS Дніпро

26.04.2019 р.

Металіст VS Колос

05.05.2019 р.

Металіст VS Рух

23.03.2019 р.

Металіст VS Інгулець

Стадіон Металіст

Найактивніші вболівальники Національного фармацевтичного університету за команду Металіст
Кафедра клінічної лабораторної діагностики
Відділ практики та сприяння працевлаштуванню
Кафедра процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв
Центр здоров`я, спорту та відпочинку
Кафедра фармакогнозії

СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНІ СВЯТА
Заходи відбуваються відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів

Спільні заходи університету та коледжу

«Козацькі розваги»
10.10.2018 р.

«Битва потоків»

01.11.2018 р.

«Зимонька - зима»

Товариські зустрічі студентів:
волейбол

13.11.2018 р.

шашки

26.02.2019 р.

шахи

14.03.2019 р.

09.02.2019 р.

«Міжнародний день здоров’я»
Тиждень спорту

16.04.2019 р.

13-17.05.2019 р.

настільний теніс
Кількість учасників - 537

16.04.2019 р.

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ,
ПРОФІЛАКТИКА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК
Реалізовується комплекс заходів
Проведено лекцій

12

Я не кажу шкідливим звичкам «ні».
Я взагалі з ними не розмовляю!

лікарями, працівниками ювенальної превенції, правниками, психологами,
представниками громадських організацій
278

Проведено тематичних заходів
викладачами університету та коледжу

Форми тематичних
заходів

Лекції
Семінари
«Круглі столи»
Презентації
Бесіди
Виховні години
Екскурсії

Інформація
оприлюднюється
на сайті НФаУ - сторінка
«Здоровий спосіб життя»

Заборона паління
Закон України «Про заходи щодо попередження
та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого
впливу на здоров'я населення» № 5460-VI від 16.10.2012 р.

СТАТИСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
У 2018/2019 н.р. уперше здійснено моніторинг рівня здоров`я
та фізичного розвитку студентів
Підстава:

положення Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту
на період до 2020 року
положення Стратегії розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді
на період до 2025 року (проект, розроблений МОН України)

МОН України здійснює моніторинг рівня здоров`я та фізичного розвитку студентів із 2017 року

У НФаУ
Спостереження здійснюються за методиками Душаніна С.А., Баєвського Р.М., Апанасенка Г.Л.

Результати діагностики спрямовуються на вирішення освітніх завдань:

1) індивідуалізації освіти (побудова освітньої траєкторії);
2) оптимізації роботи з групою студентів.

СТАТИСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Обстежено студентів 1-2 курсів
на початку навчального року 679

2018-2019 н.р.

наприкінці навчального року

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я

654

ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

63%

63%

початок року
27%

10%

20%

17%

70%
66%

кінець року
15%
22%

19%

8%
низький

нижче середнього

середній

нижче середнього

середній

вище середнього

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Разом із відділом управління якістю проведено анонімне on-line опитування студентів
квітень 2019
визначення ставлення до здорового способу життя здобувачів вищої
МЕТА
освіти, оцінка організації занять на кафедрі фізичного виховання і здоров’я

УПЕРШЕ
ФОКУС-ГРУПА студенти НФаУ 1 та 2 курсів

443 респонденти
60% - 1 курс, 40% - 2 курс

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
визнали, що мало рухаються

74%

з них дотримуються здорового способу життя

вважають свій рівень рухової активності достатнім
вважають заняття з фізичного виховання важливими

26%
46%

66,3%

ЛІНІЇ РОЗВИТКУ
Удосконалення комплексу заходів, спрямованих на розвиток системи
фізичного виховання та спорту, модернізація відповідної інфраструктури

Створення у структурі центру
здоров’я, спорту
та відпочинку
Імплементація системи управління
якістю у систему фізичного
виховання та спорту
Створення інтернет-інструментів
для забезпечення потреб
з фізичного виховання та спорту
Відкриття у навчальному комплексі
по вул. Валентинівській, 4
Забезпечення фінансування
фізичного виховання та спорту

реабілітаційного сектора
лікувальна фізкультура
лікувальний масаж

оздоровчий туризм
лікувальна ходьба

петанк

участь кафедри фізичного виховання та здоров`я у рейтингу НФаУ
створення локальних документів щодо діяльності центру здоров`я,
спорту та відпочинку

он-лайн реєстрація на змагання, доступ до навчально-тренувальних
методичних рекомендацій, формування звітів тощо
пункту первинної медичної допомоги
створення умов для залучення коштів спонсорів та меценатів

