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Повна назва національного закладу вищої освіти 
Національний університет фізичного виховання і спорту України 
Код ЄДРПОУ 
02928433 
Код ЄДЕБО 
180  
Присвоєння статусу національного (дата та реквізити відповідного акту) 
Указ Президента України від 1 вересня 1998 року № 964/98 
Адреса офіційного веб-сайту національного закладу вищої освіти 
http : //www. uni-sport.edu.ua 
Рік надання або останнього підтвердження статусу національного 
1998. 

 
І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 
Повідомляємо, що заклад вищої освіти виконує обов’язкові критерії 

надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти. 
Відомості про виконання обов’язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти наведені у річних 
звітах закладу вищої освіти. Уся інформація, наведена у відповідних річних 
звітах, вважається включеною до цього самоаналізу і є його невід’ємною 
частиною. 

 
ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 



 
 

Відповідно до відомостей, наведених у річних звітах про виконання 
критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої 
освіти, упродовж останніх 7 років1 показники порівняльних критеріїв надання 
та підтвердження статусу національного становили: 
 
Таблиця 1. Значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Роки 2017 2018      
1а 63.5 63.6      
1б 15.5 14.2      
2 - -      
3 0.13 0.14      
4 1.34 1.24      
5 13.5 14.9      
6 71 74.64      
7 1 1      
8 0.26 0.34      
9 12.4 19.8      
10 0 0      
11 6.7 6.2      
12 0.67 0      
13 0 0      

 
Усі підтвердні відомості щодо значення цих показників наведені у 

відповідних річних звітах, вважаються включеними до цього самоаналізу і є 
його невід’ємною частиною. 

1 Відомості зазначаються починаючи з 2017 року 

 
ІІІ. Інформація про досягнення закладу вищої освіти за 

преміальними критеріями надання та підтвердження статусу 
національного закладу вищої освіти(заповнюється за бажанням закладу 
вищої освіти) 

 

Таблиця 2. Місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних 
рейтингах 

Назва рейтингу Місце закладу у рейтингу 

  
  
 



 
 

Таблиця 3. Наявність іноземних та міжнародних акредитацій 

Назва іноземної або 
міжнародної 

акредитаційної агенції 

Вид акредитації (програмна, інституційна); 
акредитована освітня програма (для 

програмної акредитації)  

Дата видання 
документа про 
акредитацію та 

строк його чинності 
   
   
 
Таблиця 4. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким 
протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по 
батькові науково-
педагогічного,   
наукового 

працівника 

Назва почесного звання Реквізити акта про 
присвоєння 
почесного звання 

1 Кашуба  

Віталій  

Олександрович 

Проректор з наукової роботи 

Почесне звання «Заслужений 
працівник фізичної культури і 
спорту України» 

Указ Президента 
України 
від10.09.2009 
р.№729 

2 Круцевич  

Тетяна  

Юріївна 

Завідувач кафедра теорії і 
методики фізичного 
виховання 

Почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України»  

Указ Президента 
України від 
08.09.2012 
№537/2012 

3 Азарченков  

Петро  

Михайлович 

Старший викладач кафедри 
спортивних єдиноборств та 
силових видів спорту 

Почесне звання «Заслужений 
працівник фізичної культури і 
спорту України» 

Указ Президента 
України від 
24.08.2012 
№500/2012 

 

4 Мічуда  

Юрій  

Петрович 

Завідувач кафедри 
менеджменту і економіки 
спорту                                         
Почесне звання «Заслужений 

Указ Президента 
України від 
28.06.2017 № 
168/2017  



 
 

діяч науки і техніки України» 

5 Кривчикова  

Олена 

Дмитрівна 

Доцент кафедри  кафедра 
теорії і методики фізичного 
виховання НУФВСУ 

Почесне звання «Заслужений 
працівник фізичної культури і 
спорту України» 

Указ  Президента 
України від 
24.08.2017 № 
251/2017 

6 Борисова  

Ольга  

Володимирівна  

Проректор з науково-
педагогічної роботи                  

Почесне звання «Заслужений 
працівник фізичної культури і 
спорту України» 

Указ  Президента 
України від 
07.03.2018 № 
59/2018 

7 Аксютін 

Віктор  

Володимирович 

Провідний фахівець відділу 
спорту вищих досягнень 

Почесне звання «Заслужений 
працівник фізичної культури і 
спорту України» 

Указ  Президента 
України від 
23.08.2018 № 
241/2018 

8 Пінчук 

Євген   

Анатолійович  

Завідувач  кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін  

Почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України». 

Указ Президента 
України від 
01.12.2018                          
№ 404/2018  

9 Андрєєва  

Олена  

Валеріївна 

Завідувач кафедри здоров’я, 
фітнесу і рекреації 

Почесне звання «Заслужений 
працівник фізичної культури і 
спорту України» 

Указ Президента 
України від 
06.03.2019                          
№ 58/2019  

10 Лазарєва 

Олена 

Борисівна 

Завідувачу кафедри фізичної 
терапії та ерготерапії 

Почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України»  

Указ Президента 
України від 
17.05.2019                          
№ 236/2019 

    



 
 

11 Лукасевич  

Іван 

Іванович 

Доцент кафедри фізичної 
терапії та ерготерапії  

Почесне звання «Заслужений 
лікар України» 

Указ Президента 
України від 
04.05.2019                          
№ 188/2019 

12 Шахліна  

Лариса Ян- 

Генріхівна 

Завідувач кафедри спортивної 
медицини 

Почесне звання «Заслужений 
діяч науки і  техніки України» 

Указ Президента 
України від 10 
вересня 2009 року 
№729 

13 Шинкарук  

Оксана  

Анатоліївна 

Директор науково-дослідного 
інституту НУФВСУ 

Почесне звання «Заслужений 
працівник фізичної культури і 
спорту України» 

Указ Президента 
України від 10 
вересня 2009 року 
№729 

 
Таблиця 5. Кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом 
останніх 10 років було присвоєно почесні звання України 

Прізвище, ім'я, по 
батькові випускника, 

рік випуску 

Назва почесного звання Реквізити акта про 
присвоєння 

почесного звання 

   
   
 
Таблиця 6. Кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили 
своє працевлаштування протягом останніх 3 років 

Рік Загальна кількість випускників Кількість 
випускників, які 
підтвердили своє 

працевлаштування2 
   
   
   
 
Частка випускників, які підтвердили своє працевлаштування, у загальній 
кількості випускників протягом останніх 3 років – _____ % 

 
2 може використовуватись інформація, яка отримана не раніше, ніж через шість 
місяців після отримання документів про вищу освіту та закінчення навчання  

 


