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                                     1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Факультет фізичної культури та спорту  є структурним навчально-науковим 

підрозділом МНУ ім. В.О.Сухомлинського, що здійснює підготовку фахівців із 

вищою освітою з широкого спектру загальноосвітніх та інших напрямків усіх 

рівнів, проводить наукові дослідження, є науково-методичним центром, що 

сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку 

діяльність серед населення. 

У своїй діяльності факультет фізичної культури та спорту, як структурний 

підрозділ МНУ імені В.О.Сухомлинського, впродовж 2018-2025 років повинен 

керуватися діючими законами України, Статутом університету, Положенням про 

факультет фізичної культури та спорту, забезпечуючи дотримання вимог діючого 

законодавства у сфері вищої освіти, Умов прийому до університету, Положення 

про приймальну комісію вищого навчального закладу та інших документів МОН 

України. 

Концепція розвитку факультету фізичної культури та спорту на період до 

2025 року ґрунтується на забезпеченні відповідності змісту вищої професійної 

освіти потребам і викликам сучасного суспільства, створенні умов для постійного 

оновлення професійних знань. 

Метою розробки концепції є визначення пріоритетів (стратегічних цілей) і 

механізмів розвитку факультету на 2018-2025 роки. 

Стратегічними цілями Концепції є: 

- у сфері освітньої діяльності – підготовка висококваліфікованих 

конкуренто-спроможних фахівців нової генерації, забезпечення позитивної 

динаміки збільшення контингенту здобувачів вищої освіти, запровадження 

вивчення актуальних предметних дисциплін та спеціалізацій підготовки 

здобувачів вищої освіти, використання інноваційних форм та методів освітньої 

діяльності з орієнтацією на потреби суспільства; 

- у сфері наукової діяльності – позиціювання факультету як наукового 

осередку, що займається розробкою інноваційної продукції, виконанням 
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фундаментальних та прикладних досліджень з високим рівнем актуальності й 

конкурентоспроможності; 

- у кадровій політиці – забезпечення високого якісного рівня науково-

педагогічних працівників, сприяння його підвищенню; 

- у міжнародному співробітництві – забезпечення інтеграції до 

міжнародного науково-освітнього простору, пошук міжнародних партнерів для 

виконання спільних наукових досліджень; 

- у сфері інформатизації та інформаційного забезпечення впровадження 

у всі сфери діяльності факультету новітніх інформаційних технологій і 

програмного забезпечення. 

Концепція розвитку факультету фізичної культури та спорту спирається та 

зорієнтована на виконання положень: 

   -  Конституції України. 

   -  Законодавства України про освіту. 

   - Концепції розвитку Миколаївського національного університету імені 

В.О. Сухомлинського. 

 

Відповідно до Статуту МНУ та Положення про факультет фізичної 

культури та спорту,  факультет на бюджетній та комерційній основах здійснює 

такі основні види діяльності: 

- підготовка спеціалістів  ІІІ - ІV освітньо-кваліфікаційних рівнів для за-

кладів освіти, підприємств та організацій народного господарства різних форм 

власності, за денною та заочною формами навчання з використанням сучасних 

освітніх технологій; 

-   підготовка молоді до вступу у вищі навчальні заклади; 

-  культурно-освітня,    наукова,    методична,    рекламна,    видавнича, 

інформаційно-консультативна, комерційна діяльності; 

- організація наукових конференцій, семінарів, виставок та інших заходів; 

-  організація та проведення спортивних змагань та  спортивно - оздоровчих 

заходів. 
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Як структурний підрозділ університету, факультет розпоряджається 

відокремленою частиною загальнодержавної власності у вигляді окремих 

приміщень, навчально-технічного обладнання та устаткування, інших мате-

ріальних ресурсів, що виділені МНУ на договірних засадах, а також отриманих за 

рахунок власних коштів або від юридичних чи фізичних осіб (спонсорська 

допомога, добровільні пожертвування тощо). 

Таким чином, виникла необхідність  розроблення якісно нового підходу до 

підготовки кадрів високої кваліфікації у галузі фізичного виховання, спорту та 

здоров’я людини. 

У Миколаївському національному університеті  ім. В.О.Сухомлинського – 

це визначення стратегії розвитку факультету фізичної культури та спорту на 

період до 2025 року. 

Робоча група із розробки «Стратегії розвитку факультету фізичної культури 

та спорту на період до 2025 року»: Жигадло Г.Б., Рожков І.М., Борецька Н.О., 

Козубенко О.С., Тупєєв Ю.В., Литвиненко О.М., Бахтін А.М., Гетманцев С.В. 

 

2. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Головними завданнями  факультету  на період 2018 - 2025 роки є: 

- здійснення освітньої діяльності, що включає організаційну, навчальну, 

наукову, виховну, методичну, спортивно-оздоровчу та міжнародну діяльність. 

Основними принципами освітньої діяльності є гуманізм та демократизм, свобода 

та відповідальність, законність, пріоритетність загальнолюдських цінностей, 

органічний зв'язок із національною історією, культурою, традиціями; взаємодія з 

іншими закладами на національному та міжнародному рівнях; наступність та 

розвивальний характер навчання; гармонійне поєднання інтерактивності, 

варіативності та індивідуалізації змісту та форм освіти; 

- забезпечення умов для оволодіння системою знань, формування соціально 

зрілої, творчої особистості; формування громадської позиції, патріотизму, власної 

гідності; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та 
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взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами, слухачами та 

студентами; 

-  організація та проведення спортивних змагань та оздоровчих заходів 

серед студентів та співробітників університету, а також школярів загальноосвітніх 

шкіл міста та області; 

- проведення наукових досліджень або творчої діяльності, як основи 

підготовки фахівців та науково-технічного розвитку держави; 

-  просвітницька та консультаційна діяльність; 

-  забезпечення набуття студентами знань у певній галузі, підготовка їх до 

професійної діяльності; 

-  стажування та підвищення кваліфікації кадрів; 

-  підготовка молоді до самостійної наукової, викладацької діяльності; 

- інформування абітурієнтів, студентів і слухачів про ситуацію, що склалася 

на ринку зайнятості. 

Факультет проводить цілеспрямовану соціальну політику на підвищення 

продуктивності праці та громадської активності студентів, слухачів, викладачів та 

співробітників. З цією метою факультет забезпечує умови щодо ефективності і 

продуктивності навчання та праці студентів, слухачів, викладачів і співробітників 

факультету. 

 

Факультет, для здійснення поставлених перед ним завдань, має право: 

- визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-

професійних програм, встановлених для вищих навчальних закладів відповідних 

рівнів акредитації, на базі перехідних програм та інтегрованих планів, узгоджених 

із планами та програмами  університету; 

-  визначати форму та способи проведення навчально-виховного процесу; 

- готувати спеціалістів за державним замовленням установ, незалежно від 

форм власності, місцевих органів виконавчої влади, товариських організацій, а 

також за договорами з громадянами; 

-  розробляти і впроваджувати власні програми наукової діяльності; 
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-  відкривати нові спеціальності; 

- здійснювати будь-які види господарської діяльності, незаборонені за-

конодавством, що відповідають меті та завданням, визначеним цим Положенням; 

- для забезпечення навчального процесу проводити видавничу діяльність в 

установленому порядку; 

-  брати участь у роботі міжнародних організацій; 

- використовувати на договірних засадах навчальну та матеріально-технічну 

базу інших навчальних закладів та виробничих підприємств регіону; 

- здійснювати навчальну виробничо-комерційну діяльність, у тому числі 

консультаційну, маркетингову та іншу діяльність відповідно до законодавства 

України; 

-  надавати додаткові платні освітні послуги; 

- користуватися пільгами, встановленими діючим чинним законодавством 

для вищих закладів освіти. 

 

Факультет: 

- зобов'язаний у своїй діяльності дотримуватися встановлених державних 

стандартів на підготовку спеціалістів різного освітньо-кваліфікаційного рівня; 

- забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; 

- здійснювати оперативну діяльність для матеріально-технічного забез-

печення основних напрямків роботи; 

- виконувати норми й вимоги щодо охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів. 

 

Під час вступної кампанії факультет зобов’язаний організовувати якісний 

відбір і навчання технічного персоналу приймальної комісії, унеможливити 

прояви непрофесійних дій, прийняття некомпетентних рішень або неповаги до 

абітурієнтів та їх батьків. Забезпечувати детальне ознайомлення абітурієнтів та їх 

батьків з усіма, без винятку, нормативними документами з питань організації 

прийому до вищого навчального закладу та організований прийом громадян з 
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особистих питань. Забезпечувати прозорість і демократичність проведення 

вступної кампанії на всіх її етапах. Особливу увагу звертаючи на прозорість, 

відкритість і обгрунтованість процедури зарахування на навчання на освітньо-

кваліфікаційні рівні  «бакалавр»,  «магістр». 

Через активну рекламну кампанію здійснювати успішний набір абітурієнтів 

на спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура 

і спорт,  а також на нові спеціальності. Рекламну кампанію слід проводити 

комплексно за широкою участю студентів-спортсменів, студентського 

самоврядування, проведенню рекламних об’яв у періодичних виданнях міста та 

області. Активно проводити рекламні акції, святкування ювілеїв факультету, 

проведення олімпіад з фізичного виховання серед абітурієнтів. Підтримувати тісні 

творчі зв’язки з тренерськими і педагогічними колективами та учнями 

(студентами) Миколаївського вищого училища фізичної культури, спортивних 

шкіл міста та області.   

В рекламних акціях охоплювати загальноосвітні, спортивні школи 

Херсонської, Одеської, Кіровоградської та інших областей. Створювати таким 

особам потрібні умови для навчання та проживання.  

Щомісячно питання залучення абітурієнтів і якісного набору на перший 

курс розглядати на засіданнях вченої ради  факультету.  

 

  Профорієнтаційна робота: 

- підготовка інформаційних матеріалів (буклети, стенди, мультимедіа, 

фільми) про факультет та спеціальності, створення професіограм; 

- налагодження співпраці з районними відділами освіти, департаментами 

освіти, провідними підприємствами міста та області, загальноосвітніми 

навчальними закладами, професійно-технічними навчальними закладами тощо; 

- організаційне забезпечення проведення заходів для школярів та студентів 

професійно-технічних навчальних закладів, а також участі факультету у 

всеукраїнських виставках, олімпіадах, в процедурах ЗНО; 

- співпраця з роботодавцями відповідних галузей; 
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- участь у Тижнях профорієнтаційної роботи, у Ярмарках професій, 

проведення зустрічей викладачів і студентів із учнями шкіл на базі факультету; 

- проведення дня відкритих дверей; 

- організація постійно діючого взаємозв’язку з потенційними абітурієнтами 

через цифрові та електронні засоби комунікації, соціальні мережі. 

 

 Виховна робота: 

- сприяння розвитку студентського самоврядування, надання допомоги 

студентам у вирішенні всіх питань щодо умов навчання, побуту у гуртожитках, 

працевлаштування, студентської творчості, фізкультури та  спорту; 

- запровадження під час роботи зі студентами особистісно-орієнтованого 

підходу, активних методів виховання з метою формування у студентів поваги до 

законів і норм співжиття у суспільстві, посилення пропаганди проти асоціальної 

поведінки; 

- запровадження комплексу заходів щодо посилення ефективності 

виховного процесу, заміщення його інтеграції з навчальною діяльністю студентів 

і викладачів, обов’язкового визначення виховних завдань навчальних дисциплін 

та контролю за їх реалізацією; 

- формування особистості висококваліфікованого фахівця, який усвідомлює 

свою належність до історичних традицій і сучасних проявів української культури, 

чітко орієнтується в реаліях і перспективах всесвітньої соціокультурної динаміки 

та підготовлений до життя і праці в умовах глобалізації світу. 

       

          3.   НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Високий рівень наукової діяльності факультету є невід’ємною складовою і 

гарантією якості підготовки висококваліфікованих фахівців з фізичного 

виховання та спорту. У зв’язку з цим, необхідно підвищувати рівень наукових 

досліджень та вимоги до наукових проектів як при проведенні моніторингу їх 

виконання, так і при оцінці їх результатів.  
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У 2018 - 2025 роках рекомендується продовжити роботу з виявлення 

експертизи та відбору інноваційних розробок, впровадження в навчальний процес 

сучасних наукових досягнень, інформаційних технологій та програмного 

забезпечення, використання новітньої навчальної та методичної літератури. 

Залучати співробітників до науково-дослідної роботи і сприяти захисту 

дисертацій.   

Пропонується активізувати обмін інформацією між інститутами і 

факультетами різних навчальних закладів освіти щодо поширення та 

використання в роботі нових освітніх технологій.  

Необхідно спрямувати наукові дослідження, розробки, тематику 

дипломного проектування на реалізацію програм інноваційного розвитку. Слід 

всіляко залучати і сприяти участі студентів у науково-дослідній роботі. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Структурна і змістовна модернізація вищої освіти потребує детального 

перегляду нормативного супроводу  на факультеті. З цією метою пропонується 

внести зміни, пов’язані з розширенням участі органів студентського 

самоврядування в управлінні факультетом. 

Уникнути: 

- необгрунтованих відрахувань студентів, порушення умов поновлення 

і переведення студентів та надання їм академічної відпустки; 

- порушень порядку стипендіального забезпечення студентів; 

- низького рівня підготовки нормативних документів (навчальних 

планів, замовлень на видачу дипломів тощо); 

- подання недостовірної інформації за підписом керівників факультету; 

- ігнорування звернень міністерства, інших державних структур тощо. 

 Пропонується: 

- забезпечувати ознайомлення членів трудового колективу і студентів з 

нормативно-розпорядчими і програмними документами як загальнодержавного 
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рівня, так і з матеріалами локального значення, які мають визначальний характер 

для діяльності системи вищої освіти і університету, зокрема, з рішеннями колегій 

і наказами МОН, рекомендаціями Всеукраїнського студентського форуму тощо; 

- забезпечити широке інформування трудового колективу про 

результати реалізації концепції діяльності факультету фізичної культури та 

спорту; 

Особливу увагу слід звернути на організацію змістовної виховної роботи та 

реалізацію індивідуального підходу до проведення дозвілля студентів, ранню 

профілактичну роботу щодо попередження негативних явищ серед студентської 

молоді. 

Необхідно також відродити та адаптувати до нових умов рух студентських 

будівельних загонів і ширше залучати їх до благоустрою території, ремонту 

гуртожитків, аудиторій та приміщень факультету .  

                  

5. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Основними напрямками міжнародної діяльності факультету є: підвищення 

кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у  зарубіжних освітніх 

закладах; спільна із зарубіжними партнерами підготовка фахівців; організація і 

проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів та робочих 

зустрічей; участь викладачів та студентів у міжнародних програмах; висвітлення 

та відзначення наукових досягнень на міжнародному рівні. 

Механізм реалізації: 

1. Налагодження системної комплексної неперервної роботи на 

міжнародному ринку освітніх послуг, пошук міжнародних партнерів для 

виконання спільних досліджень, розробки наукових проектів і технологій: 

- розвиток співпраці в освітній сфері та розробка спільних з європейськими 

університетами міжнародних освітніх програм та їх акредитація; 

- підтримка видань науково-педагогічних працівників, спрямована на їх 

включення до провідних наукометричних баз даних; 
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- формування та реалізація довгострокової політики у сфері мовної 

підготовки студентів, викладачів і наукових співробітників; 

- сприяння використанню іноземних мов в освітньому процесі, наукових 

публікаціях, презентаціях на міжнародних конференціях; 

- проведення моніторингу міжнародного ринку науково-дослідних і освітніх 

послуг; 

- забезпечення зростання  програм з англомовним викладанням; 

- забезпечення участі студентів та науково-педагогічних працівників у 

міжнародних курсах та програмах; 

- розвиток практики міжнародного обміну серед викладачів та здобувачів 

вищої освіти; 

- сприянню збільшенню кількості науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти, направлених на навчання, практику, стажування до 

закордонних університетів, підприємств, організацій; 

2. Інтеграція в європейський освітньо-науковий простір: 

- розвиток міжнародної співпраці шляхом активізації участі студентів у 

міжнародних спортивних заходах, соціальних програмах, проектах; 

- розвиток співпраці з іншими країнами шляхом участі в реалізації 

грантових програм науково-освітніх проектів; 

- створення системи двосторонніх освітніх магістерських програм із 

закордонними партнерами; 

- забезпечення підвищення кваліфікації викладачів і співробітників шляхом 

науково-педагогічних і професійних закордонних стажувань. 

 

6. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНА ТА СПОРТИВНА БАЗИ 

ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Підвищення якості підготовки  фахівців на факультеті  фізичної культури та 

спорту  ґрунтується на вирішенні завдань:  

- розробка  навчальних та робочих  планів за стандартами вищої 
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освіти, передусім освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», які будуть 

максимально наближені до реалізації моделі випускника європейських 

стандартів ( за рахунок розширення варіативної складової  та дисциплін за 

вибором студента на потреби професійної підготовки студента);  

- ревізія чинних та розроблення нового покоління програм  

навчальних дисциплін, у тому числі з метою перетворення  профілюючих та 

інших фахових дисциплін у фундаментальні курси науково-теоретичного 

спрямування; 

-   поглиблення інтеграції із загальноосвітніми навчальними закладами  

та пошуку нових партнерів серед закладів І-ІІ рівнів акредитації; 

-   поширення практики впровадження спільно із зарубіжними  

партнерами програм «подвійних» дипломів за технологіями  «включених» 

семестрів, інтегрованих навчальних планів тощо;  запровадження навчання 

іноземних студентів шляхом розширення напрямів підготовки спеціальностей 

з англомовними проектами наскрізного навчання; 

-   враховуючи потреби на ринку праці ліцензування нових 

спеціальностей на підготовку студентів ОКР «бакалавр», «магістр» , «доктор 

філософії», «доктор наук». 

Організація безперервного навчання, освіти «протягом усього життя»  є 

гнучкою і динамічною, здатною адекватно та швидко реагувати на  вимоги 

ринку праці, задовольняти відповідні персоніфіковано орієнтовані потреби 

особистості, що необхідно досягати шляхом реалізації програм стажування та 

підвищення кваліфікації на основі  нових знань та досвіду, які отримані у 

результаті проведення   власних наукових досліджень. 

Розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази факультету є 

необхідною умовою надання якісних додаткових освітніх послуг. З 2018 року 

передбачається проведення ремонту в спортивному залі на вул. 

Пушкінська, 11; гімнастичного залу в корпусі № 4; вирішити питання по 

експлуатації стадіону в парку Перемоги; збільшення кількості 

мультимедійних аудиторій; облаштування спеціалізованих аудиторій 
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стендами з фахової проблематики для проведення занять з магістрантами; 

забезпечення розвитку сучасних інформаційних та телекомунікаційних 

технологій (у тому числі розвиток on-line та інших мультимедійних 

технологій). 

Виконання стратегії здійснюється на засадах практичної реалізації 

Програми заходів із забезпечення якості освіти у Миколаївському 

національному університеті ім. В.О. Сухомлинського та згідно Плану 

виконання «Програми заходів із забезпечення якості освіти у 

Миколаївському національному університеті ім. В.О. Сухомлинського».  

Викладені цілі та завдання у поєднанні із наполегливою ініціативною 

працею усього колективу є складовими формули успішного і стабільного 

розвитку факультету фізичної культури та спорту у співпраці з іншими 

інститутами, факультетами та підрозділами університету. 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої 

ради факультету фізичної культури та спорту 

Протокол  № 3  від «26»  жовтня 2017 р.  

 

 

 

 Декан факультету                                                   Г.Б.Жигадло  


