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        Стратегія розвитку Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту              (далі 

Академія) буде і надалі будуватись на демократичних засадах – відкритості, гласності, дотримані 

правових норм і чинного законодавства, вимог до закладів 

вищої освіти, забезпеченні у колективі творчої активності 

в організаційній, навчальній, науково-дослідній та  

спортивній роботі, фінансово-господарської діяльності.  

 

Савченко Віктор Григорович доктор 

педагогічних наук, професор.  

Головний редактор науково-практичного журналу 

«Спортивний вісник Придніпров’я».  

Голова спеціалізованої вченої ради з захисту 

дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук з фізичної 

культури і спорту.  

Депутат Верховної Ради України II-го скликання. 

Почесний громадянин м. Дніпро. Почесний працівник 

фізичної культури і спорту. 

Президент обласної федерації боксу, член Президії національної федерації боксу України, 

суддя Міжнародної категорії з боксу. Член НОК України. 

Чемпіон Світу (1978), та Європи (1977), срібний призер XXI Олімпійських ігор (Монреаль 

1976), бронзовий призер XXII Олімпійських ігор (Москва 1980) срібний призер чемпіонатів Європи 

(1975,1976), чемпіон СРСР (1977,1980), Заслужений Майстер Спорту СРСР. 

Нагороджений: Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1976), Почесною 

грамотою Президії Верховної Ради України за заслуги перед українським народом (2002), Почесною 

грамотою Верховної Ради України (2005), «Відмінник освіти України», Грамотою Кабінету Міністрів 

України (2005), Нагрудним знаком «Петра Могили», Почесним Орденом «Об’єднана Європа» 

Міжнародної програми «Євроосвіта 2005» Грамотою Митрополита  Київського і всієї України та 

орденом Української Православної Церкви преподобного Іллі Муромця. Автор понад 170 наукових 

праць з проблем теорії та методики спортивного тренування, психології спорту та професійної 

діяльності магістрів фізичної культури і спорту.  

 

1. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1.1. Виконання державного замовлення та угод на підготовку здобувачів вищої освіти. 

1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти відповідно до вимог ринку праці.  

1.3.  Удосконалення структури, змісту і технології освіти. 



                1.4. Забезпечення розвитку фундаментальності та практичної спрямованості   змісту освіти.  

1.5. Підвищення ролі самостійної роботи студентів. 

1.6. Удосконалення заходів з забезпечення якості вищої освіти, що відповідає стандартам 

європейського простору вищої освіти. 

1.7. Удосконалення методичного забезпечення  навчальних занять на основі компетентісного 

підходу. 

1.8. Вирішення питання про пріоритетне право на навчання у закладі вищої освіти  

(спеціальність «Фізична культура і спорт») осіб, що мають високу спортивну кваліфікацію. 

1.9. Подальший розвиток критеріїв аналізу освітньої діяльності для ефективного 

забезпечення якості освіти. 

1.10. Підготовка та видання підручників і навчальних посібників сучасного дидактичного 

рівня.  

1.11. Сприяння доступу до вищої освіти соціально вразливих категорій осіб (сироти, інваліди, 

учасники бойових дій тощо). 

1.12. Проведення наукових досліджень, які стосуються вирішення сучасних проблем теорії та 

практики фізичного виховання і спорту. 

1.13. Розробка та впровадження інноваційних технологій у фізичному вихованні і спорті. 

1.14. Сприяння залученню науково-педагогічних працівників і студентів до участі у 

всеукраїнських і міжнародних наукових проектах. 

2. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТІКИ 
Подальше формування кадрової політики, яка забезпечуватиме посилення кадрового 

потенціалу академії  викладачами високої наукової кваліфікації. 

2.1.  Створення умов для формування сучасного наукового кадрового потенціалу, підготовки 

докторів наук з фізичного виховання і спорту.  

2.2. Забезпечення динамічного кар’єрного та кваліфікаційного росту молодих 

співробітників, своєчасної ротації кадрів, забезпечення механізму «кар’єрного ліфту». 

2.3. Відкриття спеціалізованої ради із захисту дисертацій за спеціальністю 017 «Фізична 

культура і спорт». 

2.4. Збільшення місць в аспірантурі Академії. 

2.5. Збільшення чисельності викладачів, які здійснюють наукову діяльність. 

2.6. Удосконалення системи конкурсного обрання науково-педагогічних працівників за 

об’єктивними та прозорими критеріями. 

2.7. Укладання нових договорів і розширення існуючих для забезпечення можливості 

проходження стажування студентами, аспірантами й НПП Академії  за кордоном. 

2.8. Відкриття на спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» нових спеціалізацій 

відповідно до потреб ринку праці. 



2.9. Розвиток матеріально-технічної бази навчального процесу та наукових досліджень, 

оснащення сучасним обладнанням і технічними засобами. 

3. Співпраця з органами студентського самоврядування 

3.1. Підтримка діяльності органів студентського самоврядування в Академії.  

3.2. Забезпечення умов для гармонійного розвитку, самореалізації, навчання та дослідницької 

роботи, побуту і дозвілля студентської молоді. 

3.3. Активізація співпраці зі студентським активом щодо організаційних аспектів та 

оптимізації навчального процесу.  

3.4. Відновлення роботи студентської їдальні у першому навчальному корпусі. 

4. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ НАЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

4.1. Збереження та зміцнення матеріально-технічної бази Академії.  

4.2. Подальша реалізація акредитаційних вимог до матеріально-технічного забезпечення 

навчального процесу (навчальні площі, комп’ютерна база, спортивні споруди).  

4.3. Модернізація комп’ютерної  лабораторії. 

4.4. Формування  ресурсу Академії у вигляді приміщень для проведення публічних заходів, 

захисту дисертацій, лекційних залів і аудиторій  з сучасним обладнанням  

4.5. Підвищення енергоефективності функціонування майнового комплексу. 

4.6. Контроль за споживанням енергоресурсів. 

4.7. Забезпечення вимог охорони праці студентів і персоналу. 


