
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Ради Товариства молодих вчених НУФВСУ 

від 21 жовтня 2019 р. 

 

Присутні: 9 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про відрахування аспіранта Маховського Р. О. з аспірантури НУФВСУ: 

доповідає зав. відділу докторантури та аспірантури Денисова Л. В. 

2. Про моніторинг якості освіти здобувачів ОНП «Фізіологія людини і 

тварин»: доповідає член Ради Тронь М. 

3. Про участь у підготовці і проведенні Міжнародної конференції «Сталий 

розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи»: доповідає 

Голова Ради Оріховська А.С. 

 

1. СЛУХАЛИ: зав. відділу докторантури та аспірантури Денисову Л. В. про 

відрахування з аспірантури НУФВСУ за власним бажанням Маховського Романа 

Олеговича аспіранта 1-го курсу, кафедри теорії і методики фізичного виховання. 

Вільне обговорення. 

Після обговорення головуюча Оріховська А. С. запропонувала перейти до 

голосування щодо відрахування аспіранта 1-го курсу Маховського Романа 

Олеговича. 

 Результати голосування: за – 9, проти – 0, утрималися – 0. 

Відповідно частини 7 статті 41 Закону України «Про вищу освіту», 

Товариства  молодих вчених НУФВСУ.  

УХВАЛИЛИ: підтримати  пропозицію про відрахування за власним 

бажанням з аспірантури НУФВСУ аспіранта 1-го курсу кафедри теорії і методики 

фізичного виховання Маховського Р. О. 

 

2. СЛУХАЛИ: члена Ради Троня Р. М. про моніторинг якості освіти 

здобувачів ОНП «Фізіологія людини і тварин». За результатами опитування 

встановлено, що ступінь задоволення переліком предметів освітньої програми 

такий: 67% задоволені, 33%-частково і незадоволених немає. Усі здобувачі 100 % 

володіють інформацією про освітньо-наукову програму, за якою здобувають вищу 

освіту ознайомлені зі змістом навчальної програми, переліком основних та 

вибіркових дисциплін. Здобувачі зазначили, що, існуюча в університеті система 

оцінювання результатів навчання є для них зрозумілою і прозорою, адекватною 

для справедливого оцінювання. 100 % опитаних були проінформованими щодо 

місії, стратегії, цілей та завдань НУФВСУ та вважають роль НУФВСУ значущою 

у суспільстві та своїй професійні сфері. Також респонденти на 100 % 

проінформовані про освітні цілі, результати навчання за обраною освітньою 

програмою, а також про процедури формування індивідуальної освітньої 

траєкторії. 



 Результати опитування студентів щодо корекції навчальної програми 

«Фізіологія людини та тварини» такі: збільшити кількість кредитів з навчальної 

дисципліни «Спортивна фізіологія» (15-30%), включити до переліку вибіркової 

частини «Загальноосвітні предмети», «Патофізіологія» (15-30%). 

 Найкраще викладання здобувачі оцінили так «Спортивна фізіологія» та 

«Спортивна психологія» (15-30%). Побажанням було зменшити кількість 

кредитів з таких дисциплін, «Філософія та сучасна методологія наукових 

досліджень» (<15%) та виключити з переліку вибіркових дисциплін «Викладання 

у Вищій школі» (<15%). 

За анонімним анкетуванням жодного випадку неправомірних дій з боку 

викладачів зафіксовано не було. 

Задоволення матеріально технічним забезпеченням при оволодінні 

освітньою программою таке: 100%-аудиторії, 83% - спортивні споруди та 

мультимедійним обладнанням.  

Респонденти відмітили кваліфікацію викладацького складу. Суперечливими 

були відгуки щодо обмеженого часу на вивчення дисциплін та розтягнутість 

дисциплін у часі (по 20% опитаних). У 2019 р. 30-35% студентів висловило 

бажання щодо надання додаткових годин для персонального спілкування з 

викладацьким складом кафедри. 

100% опитаних здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 091 

Біологія відповіли, що не мали конфліктних ситуацій під час навчання за ОНП 

«Фізіологія людини і тварин», а також зазначили, що подібні ситуації не 

траплялися серед одногрупників. Всі опитані відзначили, що у них не має 

побоювань щодо можливості виникнення подібних ситуацій, або що вони над цим 

не замислювалися. У разі гіпотетичного виникнення подібних ситуацій 

респонденти зазначили, що будуть звертатися за допомогою до наукового 

керівника, гаранта програми, куратора групи, завідувача кафедри чи завідувача 

відділом аспірантури.. 

Результати опитування щодо необхідності корекції цілей програми у 

перспективах подальшого розвитку ОПН та спеціалізації, з врахуванням тенденцій 

ринку праці 100% респондентів відмітили, що умови для науково-дослідницької 

діяльності є задовільними. та 100 % респондентів відзначають професіоналізм 

викладацького складу як високий. 

         УХВАЛИЛИ: прийняти до уваги моніторинг якості освіти здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії здобувачів ОНП «Фізіологія людини і тварин» та 

сприяти деиальному аналізу і можливого корегування освітньо-наукової програми 

та освітнього процесу її реалізації відповідно до побажань здобувачів. 

 

        3. СЛУХАЛИ: Голову Ради Оріховську А.С. про те, що 27-28 листопада 2019 

року в НУФВСУ відбудеться Міжнародна конференція «Сталий розвиток і 

спадщина у спорті: проблеми та перспективи». Основними організаторами 

конференції є Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури, молоді 

та спорту України, Національний олімпійський комітет України, Національна 

академія педагогічних наук України, Олімпійська академія України та 

Національний університет фізичного виховання і спорту України. Конференція 



проходитиме під патронатом Міжнародної асоціації університетів фізичної 

культури і спорту та Європейської асоціації студентського спорту. 

 Наукові напрями конференції: 1. Екологічна складова як фактор сталого 

розвитку сфери фізичної культури і спорту. актуальні проблеми сучасного спорту. 

2. Формування ціннісних орієнтацій підростаючого покоління в умовах сучасної 

парадигми олімпійської освіти. 3. Роль олімпійського спорту у реалізації цілей 

сталого розвитку. 4. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність – здоровий спосіб 

життя – здорова нація. 

 У науковому заході планується участь понад 500 осіб із з 14 країн (Білорусь, 

Болгарія, Велика Британія, Іран, Казахстан, Китай, Малайзія, Молдова, Південно-

Африканська Республіка, Польща, Румунія, Узбекистан, Україна, Франція), а 

також ректори й провідні науковці з 13 закладів вищої освіти України , науково-

педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти нашого університету. 

 

 УХВАЛИЛИ: стимулювати учасників Товариства Молодих вчених 

НУФВСУ в активнішій участі проведення Міжнародної конференції «Сталий 

розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи». 

 
 

 

Голова Ради 

Товариства молодих вчених НУФВСУ       А. С. Оріховська                                                                                   

 

Секретар Ради  

Товариства молодих вчених НУФВСУ        М. М. Перегінець 

 


