ЗВІТ ЗА 2021 рік
ректора Придніпровської державної академії фізичної культури
і спорту Савченко Віктора Григоровича

Шановні, колеги, співробітники, аспіранти, студенти!
Звітний період, який охоплює 2021 рік, був дуже непростим для
нас освітян, для студентів та для всіх тих, хто забезпечував освітній
процес.
Пандемія істотно вплинула на багато сфер життя держави і всім
нам доводилося швидко реагувати на мінливі умови.
Основними завданнями академії, як закладу вищої освіти є
проведення на високому рівні освітньої діяльності, проведення наукової
діяльності, участь у забезпечення суспільного та економічного розвитку
держави.
Роботу академії провадили на принципах автономії та самоврядування,
поєднанні колегіальних та єдиноначальних засад, згідно Законів України
Про вищу освіту, Статуту академії і Положень академії.
• У діяльності академії ми використовували права автономії і
самоврядування:
- розробляли та реалізовували освітні програми;
- присуджували ступені вищої освіти;
- провадили видавничу діяльність;
- спільну діяльність на підставі відповідних договорів з навчальними
закладами, науковими установами юридичними особами;

Виконували зобов'язання а саме :
-

Вживали заходів у тому числі шляхом запровадження відповідних
новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного
плагіату в наукових роботах НПП і здобувачів.

- Розвивали

внутрішню систему

забезпечення якості освітньої

діяльності та якості вищої освіти;
- Створювали умови для здобуття вищої освіти особам з особливими
освітніми потребами.
Найважливіші питання діяльності академії розглядала Вчена рада
відповідно до Статуту академії, відповідно до стратегії та перспективних
напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності,
затверджених Вченою радою;
У 2021 р. було проведено 11 запланованих засідань Вченої ради.
Зупинюся на найважливіших питаннях діяльності академії, що
розглядалися на Вченій раді.
На важливе питання як провадити освітню діяльність в період пандеміїї.
Ректоратом було розроблено План роботи академії, якій було розглянуто і
затверджено на Вченій раді.
Для забезпечення освітнього процесу виконано низку заходів у тому
числі поряд з навчальною платформою ZOOM, яка вже апробована
минулого навчального року і незважаючи на низку недоліків широко
використовується, набуває розвитку і
використання системи управління навчання MOODLE. Сподіваємось на
широке та швидке її впровадження у навчальний процес на всіх кафедрах.
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» продовжувала
роботу система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти академії.
У 2021 році

комісія

внутрішнього контролю якості освітньої

діяльності здійснила плановий контроль стану освітньої діяльності кафедр
водних видів спорту та анатомії, біомеханіки, спортивної метрології.
На Вченій раді були розглянуті звіти завідуючих о роботі та були
прийняти рішення, в яких були зазначені недоліки в роботі кафедр і
терміни їх усунення.
З контролю якості освіти Вчена рада

заслуховувала, обговорювала

та приймала рішення з наступних питань::
1. «Про результати проведення екзаменаційної сесій на факультетах»
2. «Аналіз проведення державної атестації студентів» ;
3. «Звіт голів ДЕК щодо підсумків державної атестації на факультетах
ФКС, ФВ, ФР» );
Як зовнішній контроль якості освітнього процесу у звітному періоді
в академії працювали експертні комісії МОН України та Національного
агентства забезпечення якості освіти.
Результат перевірки на дотримання якості забезпечення освітнього
процесу в академії наступний :
Експертним висновком галузевої експертної ради щодо можливості
акредитації освітньо-наукової програми (здобування освіти в аспірантурі)
було рекомендовано ухвалити рішення про акредитацію, а за рішенням
НАЗЯВО від 27 липня 2021 р. отримано сертифікат про акредитацію №
1998 від 29.07.2021 року.
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•За результатами роботи 15-17 грудня 2021 р. виїзної ліцензійної
експертизи рекомендовано розглянути на засіданні Ліцензійної комісії
МОН висновок експертної комісії про стан дотримання ліцензіатом
(академією ) кадрових та технологічних вимог на рівні вищої освіти
Ліцензійних умов для розширення провадження освітньої діяльності за
освітньою програмою Ерготерапія спеціальності 227 Фізична терапія,
ерготерапія на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з
ліцензованим обсягом 25 осіб (на рік).
Висновок експертної комісії – позитивний.
Одним із компонентів системи контролю якості освіти є дотримання
академічної доброчесності працівниками та здобувачами академії.
Академією подовжено співробітництво з сервісом ЮНИЧЕК на перевірку
на плагіат, виділені кошти у достатній кількості необхідні для виконання
перевірки.
Всі курсові та магістерські роботи, статті та дисертації проходили
обов'язковий контроль та для здобувачів освіти всіх ступенів проводилось
навчання з питань дотримання академічної доброчесності.
Гарантом забезпечення якісного навчального процесу є кадровий
потенціал - забезпечення викладачами високої наукової кваліфікації.
Цей компонент наряду з матеріально-технічною базою є основною
складовою забезпечення освітньої діяльності закладу вищої освіти які
прописані в Ліцензійних умовах МОН України.
Тому кадровий склад академії знаходиться під особливою увагою
ректора .
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У 2021 році навчальний процес забезпечували 116 викладачів для
якх академія основне місце роботи (в тому числі за суміщенням). З них 11
докторів наук, професорів, 58 доцентів, кандидатів наук.
Кількість викладачів вищої наукової кваліфікації становить 59 % від
загальної кількості НПП.
Адміністрація академії

продовжує

забезпечувати умови

для

молодих науковців:
•В цьому році

завідувач кафедри спортивних ігор Мітова Олена

Олександрівна захистила

дисертацію на здобуття

доктор наук з фізичного виховання

наукового ступеня

спорту за спеціальністю –

олімпійський і професійний спорт. Науковий консультант – професор,
Шинкарук Оксана Анатоліївна
• 6 грудня 2021 року відбувся захист дисертації, випускниці
аспірантури 2021 року, викладача кафедри водних видів спорту Пірогової
Каріни Валеріївни зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт на
здобуття ступеня доктора філософії: Науковий керівник: к.фіз.вих., доцент
О.С. Микитчик.
Зазначу, що у 2021 році відбувся захист дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора наук Пічуріна Валерія Васильовича науковим
консультантом якого була – професор Москаленко Н.В.;
•Рішенням Вченої ради будо затверджено 5 представлень до вченого
звання доцента, які і отримали їх наказом Міністра МОН України:
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Сичова Тетяна .Валеріївна, Полякова Антоніна Віталіївна, Афанасьєва
Олександра Сергіївна, Демідова Оксана Миколаївна, Конакова Ольга
Юріївнаи.
Важливим є те, що в академії у посиленні кадрового складу є
потенціал і наступного року поповниться і кандидатами наук і
доцентами.
•За звітний період Вченою радою академії обрані на посаду доцентів
Омельченко О.С. – доцент кафедри водних видів спорту.
Кощеєв О.С. – доцент кафедри олімпійського і професійного спорту;
Дакаленко О.В. – доцент кафедри іноземних мов;
Яковенко А.В. – доцент кафедри спортивних ігор;
Конакова – доцент кафедри гімнастики.
Кошелева О.О. – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Бурдаєва К.В. –доцент кафедри фізіології та спорт.медицини.
Шацьких В.В. – доцент кафедри боксу, боротьби і в/а.

Сучасні умови,

які вимагають від НПП

закладів вищої освіти

опановувати новітні технології навчання у тому числі і дистанційного,
коммерціалізація

діяльності

закладів,

необхідність

активної

профоріентаційнаої роботу дають можливість виявити себе молоді,

з

огляду на це ми надаємо можливість кар'єрного зростання молодим
ученим.
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В цьому році призначено завідувачів кафедр:
Доц. Макешину Юлію Вікторовну – кафедри соціально-гуманітарних
наук;
Доц. Омельченко Олену Станіславівну – кафедри водних видів спорту.
Доцента Бурдаева Кирилла Владимировича –

завдуючим кафедри

фіизіології та спортивної медицины.
Мі очікуємо від них рішучих кроків щодо забезпечення навчального
процесу

інноваційними

технологіями,

науково-методичної

роботи,

посилення наукової діяльності та публікаційної активності .
Кафедри теорії і методики спортивної підготовки у звітному році
започаткували навчання студентів за освітньо-професійною програмою
Менеджмент у професійній діяльності. Кафедрою теорії і методики
фізичного виховання у співпраці з кафедрами фізичної терапії, ерготерапії,
боксу, боротьби і важкої атлетики, гімнастики розроблено ОПП Фітнес і
рекреація з набором студентів у наступному році.
Для забезпечення відповідності законам і нормативним
актам, які визначають всі види діяльності навчальних закладів,
об'єктивності та прозорості

рішень цього року були розроблені або

відредаговані, обговорені та прийняті Вченою радою 11 Положень.
Положення Придніпровської державної академії фізичної культури і
спорту про :
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1. Стратегія інтернаціоналізації Придніпровської державної академії
фізичної культури і спорту;
2. самостійну роботу здобувачів освіти;
3. неформальну та інформаційну освіту учасників освітнього
процесу;
4. про реалізацію проекту Erasmus+ KA2 ''UKROTHE: Developing an
Occupational Therapy study programme in Ukraine'';
5. атестацію здобувачів ступеня доктора філософії ;
6. порядок розроблення, моніторингу, періодичного перегляду та
закриття освітніх програм;
7. Положення про навчально-наукову лабораторію;
8. «Правила прийому на навчання до академії в 2021 році;
9. «Положення про бухгалтерську службу ПДАФКіС»;
10. «Положення про облікову політику ПДАФКіС».
11. про обрання на посаду науково-педагогічних працівників.

Згідно Закону України Про вищу освіту заклади повинні
забезпечувати доступність навчальних приміщень для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Два десятиріччя академія відкрита для навчання осіб з інвалідністю.
Навчально-тренувальні зали доступні для маломобільних груп.
Труднощі були тільки з навчальними аудиторіями.
У цьому році для усунення перешкод для

маломобільних груп

населення придбано спеціальне обладнання:
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• один мобільний пандус,
• складні коляски.
• та вертикальний сходинковий підйомник.

Міжнародна діяльність
•Продовжувалась работа НПП академии у проекті ERASMUS+UA
UKROTHE з розробки освітньої програми з ерготерапії». Результатом этой
работы является створіння Освітньо-професійної програми з підготовки
ерготерапевтів

та створення

чотирьох навчальних лабораторій з

ерготерапії та двох навчальних аудиторій з сучасним обладнанням.
•Цього року тривало наше співробітництво із зарубіжними закладами
вищої освіти.
•Підписано угоду про творчу співпрацю з Національною спортивною
академією «Васил Левски» (Болгарія).
•Викладачі академії і аспіранти проходили міжнародне підвищення
кваліфікації Польщі, Болгарії, Португалії, Бельгії та ін.
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ НАУКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Значну роботу по забезпеченню академії кадрами виконує аспірантура.
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У вересні 2021 року до аспірантури ПДАФКіС зараховано 5 осіб (з
них 3 – на денну та 2– на заочну контрактну форму здобуття освіти).
Всього, на третьому рівні вищої освіти здобувають освіту
19 аспірантів.
У 2021 році завершили навчання за ОНП 5 здобувачів третього рівня
вищої освіти.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Протягом останніх років

науково-дослідна робота в

академії

відбувається згідно 9 наукових тем, науковими керівниками яких є провідні
науковці академії.
На засіданні Вченої ради академії у жовтні 2021 року було
затверджено десяту тему НДР, яка буде виконуватися НПП кафедри
фізичної

терапії,

методичних

засад

ерготерапії
підготовки

«Наукове

обґрунтування

фахівців

з

ерготерапії

теоретикопершого

(бакалаврського рівня)», керівником якої є професор С.М. Афанасьєв.
Разом з іншими європейськими та українськими партнерами Проекту
Еразмус

академія була

співорганізатором Третьої міжнародної

конференції з ерготерапії (21 – 22 жовтня 2021).
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Значна наукова робота науковців академії у 2021 році відображена
надрукованих монографіях :
1.

«Реформа фізичного виховання майбутніх бакалаврів у

вітчизняній вищій школі (компетентнісний підхід)» (авторів В.
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Приходька, В. Салова, С., Чернігівської В. Вілянського і К.
Кравченко);
2.

«Життєві стратегії особистості у соціокультурних вимірах

спорту» ( професорів

В.Г. Савченко, О.В. Марченко, Л.Л.

Андрюшиної);
3.

«Інноваційні педагогічні технології у фізичному вихованні

та спорті» (розділ «Спортивна самореалізація людей з інвалідністю»
у колективній монографії», доценті Шуба В.В..);
4.

«Physical culture and sport in harmoniously developed

personality formation», видавництво Publishing House WSZiA, Opole
(Польща) (розділ
Model of professionally applied physical training for technical specialty
students at the higher education institution, автори Шуба В.В. ).
Публікаційна активність НПП академії це 191 наукова стаття, в тому
числі:
у фахових виданнях України – 69,
у наукометричній базі Index Copernicus –65,
у базі Web of Science – 4,
у базі Scopus – 9.
у іноземних виданнях (з урахуванням журналів, що індексуються у базах
Web of Science та Scopus) – 30.
Не можу не відмітити шановні колегі, що публікацї в ціх базах є
основний показник наукового потенціалу та результативності дослідної
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роботу тому прошу звернути увагу завідувачів кафедр і НПП академії на
посилення цього напряму у роботі.
І як За даними Google Scholar у 2020 році склала 544 цитування (hіндекс – 30, і10-індекс – 156).
Академія має власний фаховий

науково-практичний журнал

«Спортивний вісник Придніпров’я». У 2021 році вийшли 3 номери в яких
представлено 62 наукові статті науковців академії і України.
Важливою і невід’ємною формою організації наукової діяльності,
при якій дослідники у тому числі і студенти, представляють і обговорюють
свої роботи є конференція.
Протягом 2021 році академією організовано і гпроведено 4 наукові
конференції:
Всеукраїнську



студентську

науково-методичну

конференцію з міжнародною участю «Неолімпійський спорт: історія,
проблеми управління та система підготовки спортсменів»,
підсумкову конференцію здобувачів І-ІІ рівнів вищої



освіти ПДАФКіС «Молодь, спорт і наука»,
науково–методичну



конференцію «Фізичне виховання,

спорт
і основи здорового способу життя в сучасному суспільстві»,
•

Міжнародну

напрямки

розвитку

науково-практична
фізичної

культури,

конференція
спорту

та

«Основні
фізичної

реабілітації». Конференцію проведено у системі Zoom. У роботі
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конференції брали участь понад 180 учасників з 35 ЗВО України,
Білорусії, Молдови, США, КНР, Колумбії, Польщі.
Як провідний заклад вищої освіти в галузі фізичної культури і
спорту у Придніпровському регіоні значну увагу приділяємо науковому
співробітництву зі спортивними закладами.
Згідно договорів про наукове співробітництво науково-педагогічні
працівники брали участь у науково-методичному забезпеченні збірних
команд України та області.
Науково-методична допомога надана 64 організаціям. Зокрема це:
федерація баскетболу України, БК «Дніпро»,

ДЮСШ, організація КЗ

«ДРЦ «Інваспорт» ДОР», ГО «Асоціацією Християн спортсменів», КЗ
«Дніпропетровський фаховий коледж спорту» ДОР, КЗ «Дніпропетровська
шоста міська клінічна лікарня ДОР», КП "Cлобожанська центральна
лікарня" Cлобожанської селищної ради та інші.
Академія продовжує роботу в напрямку забезпечення професійного
розвитку тренерів, тренерів-викладачів та інших фахівців галузі фізичної
культури і спорту шляхом поглиблення і розширення спеціальних знань,
вмінь, необхідних для виконання посадових

обов’язків на курсах

підвищення кваліфікації фахівців галузі фізичної культури і спорту. До
роботи на курсах залучені провідні фахівці академії
Протягом 2021 року підвищили кваліфікацію 143 працівника галузі
фізичної культури і спорту (з більш ніж 19 міст) таких областей як:
Дніпропетровська, Донецька та ін.
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Загалом

на

курсах

навчалися

представники

більш

ніж

78

фізкультурно-спортивних організацій різних форм власності. Майже 90% з
них - установи державної та комунальної форми власності.
Більшість, а саме 134 курсанти пройшли навчання за програмою
для тренерів ДЮСШ та СДЮШОР І та II категорії, для тренерів, які
працюють зі спортсменами з особливими потребами та за програмою для
директорів, методистів-інструкторів.
Аудиторія курсантів за даний період була представлена 31 видами
спорту, з яких найбільше було представників футболу, легкої атлетики,
плавання, боксу, ігрових видів спорту та єдиноборств, представники
зимових, неолімпійських та інтелектуальних видів спорту.
Значна увага приділяється забезпеченню не тільки якісному
навчальному процесу но і науково-дослідній роботі студентів.
Як результат цього напрямку роботи є те, що щорічно студенти
академії є призерами

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт:
.У 2021 р. Фіналістами ІІ туру Конкурсу стали 7 студентів:
З них 4 студента стали призерами :
• КОВАЛЬЧУК Єлизавета (науковий керівник: доцент Проскура
Вікторія Степанівна .)

- ІІ місце (спеціальність 227 «Фізична терапія,

ерготерапія»);

15

• ЗАБОГОНСЬКИЙ Олександр (науковий керівник: Степанова
І.В.)
ІІ місце (спеціалізація «Фізичне виховання») ;
ВАСЮК Олена (науковий керівник: Борисова Юлія Юріївна.) –ІІІ
місце (спеціалізація «Спорт») ;
ДЗЮБА Людмила (науковий керівник: Сидорчук Тетяна Валеріївна
ІІІ місце (спеціалізація «Фітнес та рекреація») .
Цього року в олімпіадах академії з навчальних дисциплін взяли
участь понад 200 здобувачів освіти першого та другого рівнів.
Студентська молодь бере активну участь у заходах неформальної
освіти, які проводяться в академії. Зокрема це Всеукраїнська студентська
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науково-методична

інтернет-конференція

з

міжнародною

участю

«Неолімпійський спорт: історія,
проблеми

управління

та

система

підготовки

спортсменів»,

яка

організовується кафедрою теорії і методики спортивної підготовки.
Студенти брали участь участь у наукових конференціях :
•Всеукраїнська

науково-практична

інтернет

конференція

«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (м.
Переяслав),
• регіональний круглий стіл «Фізична підготовка молоді в умовах
пандемії: проблеми, інновації, рекомендації» (м. Дніпро),
•Всеукраїнська

науково-практична

конференція

«Філософсько-

світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти» (м. Дніпро)
та інші.
Протягом 2021 року студентами підготовлено 60 наукових публікації,
з них 40 самостійних.
Адміністрація академії проводить роботу з заохочення студентів з
високими результатами у навчанні, науково-дослідній роботі та у
спорті.
За звітний період кандидатуры 7 студентів були представлені до
призначення:
• обласної іменної стипендії;
• академічної стипендії Президента
•стипендії Кабінету Міністрів України
•академічної стипендії імені М.С.Грушевського.
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Рішенням Вченої ради за представленням деканів факультетів 8
студентів які мають високі показники в навчанні та у спорті були
переведені з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб на
навчання за державним замовленням.

Видавніча діяльність це не тільки обов'язок закладів вищої освіти
но і ефективний шлях популяризації досвіду науково-педагогічних
працівників.
За звітний період

НПП кафедри педагогіки і психології

у

співробітництві з кафедрою фізичної терапії, ерготерапії підготували
підручник - «Основи психологічного забезпечення ерготерапевтичного
процесу» (автори: професори Л.Л.Андрюшина і Т.В.Майкова, та доценти
Т.М.Толстикова, Ю.Д.Родіна ).
В навчальному процесі використовуються :
Навчальні посібники:
•професора Приходько В.В. «Практичний посібник з питань розвитку
фізичної культури і спорту в регіонах та об’єднаних територіальних
громадах»;
• професор Марченко Олена Вікторівна «Філософсько-методологічні
аспекти наукової діяльності»
•доцента Долбішевої

Н.Г. «Основи загальної теорії та методики

підготовки спортсменів в інтелектуальних видах спорту».

18

• Доцентів Астахова В.А., Лашко В.П. «Теорія та методика оздоровчого
плавання»;
• Доцентів Борисової Ю.Ю. і Власюк О.О. та співавторів « Гімнастика
: Основи викладання» ;
• «Вікова фізіологія»:

доцентів Л.М.Петричук, В.Є.Кудрявцевої,

викладача В.В. Мізін;
• доцентів Рокутова С.В., Проскури В.С. та Афанасьєвої О.С «Фізична
терапія після травм і захворювань опорно-рухового апарату».
•«Лексико- граматичні тести»

викладачів кафедри іноземних мов С.А.

Бочарової, С.М. поліщук, доцента Коваленко Н.Л.
• доцента Козловської та викладача

О.Г.,

Малютової О.М.

«Морфологія».
Поповнюються список лекційних курсів. Цього року
• доцент Козловська

О.Г. та викладач Малютова О.М.

підготували

конспект лекцій з дисципліни «Анатомія людини».
• доцент Толстикова Т.М.

- «Курс лекцій з дисципліни «Фізична

реабілітація в педіатрії».
Підготовлени Навчально-методичні посібники:
• «Критерії оцінки стану здоров’я і фізичного розвитку дітей і підлітків»
доцента Рокутова С.В. та співавт.
• Теоретико- методичні основи баскетболу» - Мітова О.О. Грюкова В.В
•Соловей О.М.,Соловей Д.О. «Основи навчання тактики гри в гандбол»
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У 2021 році НПП кафедри теорії і методики спортивної підготовки
отримали 6 авторських свідоцтв на наукові твори;
По одному свідоцтву отримали Кафедра теорії і методики фізичного
виховання - та кафедра гімнастики .
Аспірантом Гунченко Валерієм отримано патент на корисну модель
«Тренувальний пристрій для відпрацювання практичних навичок гри в
м’яч».

Академія має сильний вплив на розвиток спорту в Україні та на
міжнародному рівня завдяки нашім вихованцям.
2021 рік – рік XXXII літніх Олімпійських та XVI Паралімпійських
ігор в Японії, багатьох спортивних змагань за звання чемпіона світу та
Європи,

а

також

проведення

спортивних

змагань

чемпіонатів,к

убків,Універсіади з різних видів спорту.
У 2021 році в академії навчаються 1- «Заслужений майстер спорту
України», 7 майстрів спорту України міжнародного класу, 57 – майстрів
спорту України, 30 – кандидатів в майстри спорту України.
60 студентів – входить до основного та резервного складу збірних
команд України з 17 видів спорту.
Незважаючи на зменшення у 2021 році кількості міжнародних
спортивних змагань, а також спортивних змагань державного рівня у
зв’язку з пандемією студентами академії завойовано 192 медалі, з них:
золотих – 61, срібних – 77, бронзових – 54.
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З них у міжнародних спортивних змаганнях чемпіонатах, кубках
світу та Європи, Паралімпійських іграх завойовано 27 медалей: золотих –
7. срібних – 10, бронзових – 10.
Беручі участь у чемпіонатах и кубках України з різних видів спорту,
XVI Універсіаді серед студентів завойовано 175 медалей, з них золотих
- 54, срібних – 67 та бронзових – 44.
Головними

спортивними

змаганнями

2021

року

були

літні

Олімпійські та Паралімпійські ігри в Японії, де студенти академії Кобзар
Наталія та Шуляр Юлія стали срібними призерами Паралімпійських ігор з
легкої атлетики в бігу на 400м., а Білий Владислав став срібних призером
Паралімпіади з метання спису.
Слід відзначити студентів академії, які добились найкращих
спортивних результатів приймаючи участь у чемпіонатах, кубках світу та
Європи, як серед дорослих та і серед юніорів:
- Даниленко Дмитро – став чемпіоном світу серед спортсменів до 23х
років з веслування на байдарках в Португалії,

Дмитро став чемпіоном

світу з веслування на байдарках в Данії в м. Копенгаген серед дорослих;
- Бистревський Віталій став чемпіоном світу V-23 з веслування на
байдарках в Португалії ..
- Бородінських Софія – чемпіонка світу серед молоді (V-18) у Греції
з боротьби дзюдо,бронзовий призер відкритого кубку Європи з боротьби
дзюдо,м. Прага Чехія.
- Колеснікова Валерія – чемпіонка та бронзовий призер чемпіонату
світу з боротьби дзюдо в м. Версаль Франція (інваспорт).
- Літвиненко Єлізавета - чемпіонка Європи V-18 з боротьби дзюдо м.
Ріга Латвія.
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- Кобзар Наталія – чемпіонка Європи з легкої атлетики (інваспорт)
Польща з бігу на 400м.,

а такаж дворазова срібна призерка

чемпіонату Європи з бігу на 100 та 200м.,
- Шуляр Юлія – чемпіонка Європи з легкої атлетики (інваспорт)
Польща з бігу на 400м., рекордсменка Європи.
- Білий Владислав – чемпіон Європи з легкої атлетики (інваспорт)
Польща з метання спису.
22 студенти академії стали чемпіонами та призерами XVI літній
універсіади. Ними завойовано: 3 золотих, 13 срібних та 6 бронзових
медалей.

Для забезпечення якісного навчального процесу Академія має
потужну матеріально-технічну базу,
яка складає тільки аудиторного фонду понад 10.000 кв. метрів, а
всього понад 30 000 кв. метрів, які використовуються в навчальному
процесі, або необхідні для його забезпечення.
Утримання

такої бази дуже коштовне

але вкрай необхідно

І

адміністративно-господарчій частині довелося дуже напружено працювати
аби виконати роботу покладену на ніх.

У

2021

році

виконані

роботи

з

забезпечення

належного

протипожежного та санітарно-технічного стану, зберігання приміщень,
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Ннизка необхідних кожного року заходів з ремонту, відновлення та
оновлення майна академії:
• планова повірка приладів обліку газу і споживання електричної
енергії, КІП і автоматики.
• ревізія насосів, двигунів, ремонт та заміна несправної запірної
арматури, вентиляції та часткове відновлення, оновлення теплової ізоляції
зовнішньої траси;
•

промивка системи опалення з гідравлічним випробуванням

трубопроводів;
• ревізія, ремонт світильників.

Заміна

лампи розжарювання на

енерго-економічні та енергозберігаючі;
• ремонт покрівлі гуртожитку;
• перевірка первинних засобів пожарогасіння.
Та багато інших видів робот, що дозволило підтримувати
матеріально-технічну базу.
І не можу не відмітити чітку, злагоджену роботу бухгалтерії. За весь
звітний рік не було жодної затримки виплати заробітної плати і стипендій.
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