З метою удосконалення якості підготовки здобувачів наукового
ступеня доктора філософії в Придніпровській державній академії фізичної
культури і спорту протягом 2020 року було проведено онлайн-опитування
серед здобувачів.
В онлайн-опитуванні брати участь 16 здобувачів третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти, з них 25% здобувають освіту на І курсі,
37,5% – на ІІ, 25% – на ІІІ та 12,5% – на IV курсі.

Всі здобувачі ПДАФКіС ознайомлені з освітньо-науковою програмою,
за якою здобувають освіту та вказують на її актуальність у світлі найновіших
досліджень у відповідній галузі та спеціальності.

Щодо питання, які фахові компетентності краще формуються протягом
навчання нами отримані наступні відповіді:
100% респондентів вважають, що протягом навчання за ОНП на
достатньому рівні формується ФК 11 (здатність збирати та аналізувати
наукову інформацію, враховувати сучасні тенденції розвитку фізичної
культури та спорту та використовувати досягнення науки в професійній
діяльності).
14 здобувачів вищої освіти (87,5%) вказали на достатній рівень
формування ФК 4 (здатність розробляти науково обґрунтовані пропозиції,
рекомендації та програми з удосконалення сучасних технологій у фізичній
культурі та спорті) та ФК 10 (здатність усвідомлювати основні проблеми
фізичної культури та спорту, визначати методи та засоби їх вирішення).
ФК 1 (здатність застосовувати новітні теорії, концепції, технології та
методи, необхідні для розв’язання комплексних проблем у фізичній культурі
та спорті), ФК 23 (здатність до формування мотивації до рухової активності,
здорового способу життя в системі фізичного виховання дітей та молоді) та

ФК 25 (здатність до формування фізичного, психічного і морального здоров'я
дітей та молоді у процесі фізичного виховання) на достатньому рівні
протягом опанування освітньої та наукової складових ОНП добре
формується на думку 81,3% опитаних.
75% здобувачів освіти вказують на достатній рівень формування ФК 15
(здатність реалізувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають
можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або
професійну практику і розв’язання значущих соціальних, наукових,
культурних, етичних та інших проблем, пов’язаних зі сталим розвитком у
галузі фізичної культури та спорту).
68,8% здобувачів вищої освіти вважають, що протягом навчання у них
на високому рівні сформується ФК 6 (здатність до самовдосконалення у
професійній сфері протягом життя, відповідальність за навчання інших при
проведенні науково-педагогічної діяльності та наукових досліджень), ФК 9
(здатність планувати навчально-тренувальний процес з використанням
сучасної методології виконання дослідження та інноваційних засобів), ФК 13
(здатність спілкуватись в науковому середовищі з проблем фізичної
культури та спорту) та ФК 14 (здатність визначати мету та завдання фізичної
культури та спорту на основі вивчення світового досвіду).
Опанування фаховими компетентностями залежить від наукових
інтересів здобувачів освіти. Так 62,5% респондентів очікують, що протягом
навчання вони отримають наступні фахові компетентності: ФК 17 (здатність
планувати процес підготовки спортсменів на різних етапах багаторічної
підготовки спортсменів, включаючи чотирьохлітні олімпійські цикли,
підготовку в макро-, мезо-, мікроциклах та окремих тренувальних заняттях),
ФК 26 (здатність реалізувати диференційований підхід у фізичному
вихованні різних груп населення), ФК 27 (здатність використовувати
інноваційні засоби та технології у фізичному вихованні різних груп
населення) та ФК 28 (здатність до організації рухової активності різних груп
населення).
В той же час 56,3% здобувачів очікують на достатній рівень опанування
ФК 2 (здатність використовувати загальнонаукові та спеціальні методи
наукових досліджень, що спрямовані на гносеологічне пізнання
досліджуваних явищ та синтезу інституціональних засад галузі), ФК 7
(здатність до соціальної відповідальності та наукової етики), ФК 8 (здатність
професійно використовувати сучасне наукове обладнання та прилади), ФК
12 (здатність проводити патентній пошук з метою патентоздатності наукової
діяльності у фізичній культурі та спорті), ФК 16 (здатність оцінити рівень
показників якості та інноваційні ризики комерціалізації наукових проектів),
ФК 20 (здатність до підвищення ефективності тренувальної і змагальної
діяльності з урахуванням використання ергогенних засобів та спеціального
харчування), ФК 21 (здатність до управління процесами стомлення,
відновлення, підвищення працездатності та формування реакцій адаптації в
процесі підготовки спортсменів), ФК 22. Здатність до оптимізації процесу
підготовки спортсменів на різних етапах спортивного вдосконалення з

урахуванням медико-біологічних та психологічних закономірностей
формування підготовленості спортсменів) та ФК 24 (здатність до розвитку
психофізичних якостей дітей та молоді в процесі фізичного виховання).

43,8% здобувачів освіти вказали, що на їх думку, протягом навчання за
ОНП на достатньому рівні формується ФК 18 (здатність до управління,
контролю, моделювання та прогнозування в системі підготовки спортсменів),
ФК 19 (здатність планувати процес підготовки та змагальну діяльність з
урахуванням клімато-географічних умов) та ФК 29 (здатність до організації
фізичного виховання дітей та молоді у спеціальних медичних групах). Такий
низький відсоток задоволеності здобувачів освіти даними фаховими
компетентностями можна пояснити тим, що означені програмні результати
навчання не задовольнять науковим інтересам здобувачів освіти.

Всі здобувачі освіти цілком задоволений якістю здобуття освіти у
ПДАФКіС.

Перелік обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів освітньонаукової програми також цілком задовольняє науковим інтересам здобувачів
третього рівня вищої освіти.

У зв’язку з цим, здобувачі третього рівня вищої освіти намагаються не
пропускати навчальні заняття без поважних причин.

Всі здобувачів ПДАФКіС вчасно виконують індивідуальний план
наукової роботи та вчасно звітують та/або атестуються.

На думку аспірантів мета, цілі та очікувані результати вивчення
окремих освітніх компонентів є зрозумілими.

Всі здобувачі вищої освіти задоволені повнотою інформації щодо
цілей, змісту, критеріїв оцінювання, форм контрольних заходів, яку надає їм
викладач перед вивченням освітніх компонентів.

Процедура перескладання заліків та екзаменів, яка наявна у ПДАФКіС
влаштовує всіх без винятку респондентів.

Аспіранти вказують, що процедура оцінювання знань є об’єктивною, а
критерії оцінювання навчальних досягнень по всіх освітніх компонентах
чіткими та зрозумілими.

Таким чином, на думку здобувачів наукового ступеня доктора
філософії система оцінювання знань у ПДАФКіС є прозорою та чесною.

Отримані результати вивчення освітніх компонентів відповідають
заявленим в них цілям, а співвідношення теоретичної і практичної частини в
освітньо-науковій програмі є доцільним.

Здобувачі відмічають, що форми та методи навчання і викладання за
освітньо-науковою програмою «Фізична культура і спорт» орієнтовані на
здобувача вищої освіти зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт.

Респонденти вказують, що викладачі в процесі вивчення окремих
освітніх компонентів віддають перевагу методу навчальних дискусій
(93,8%) та створенню ситуацій зацікавленості (66,7%).
Доцільним використанням простору навчальних аудиторій в ході
навчальних занять вважають 53,3% респондентів.
50% опитаних вказало, що викладачі в процесі вивчення окремих
освітніх компонентів застосовують також майстер-класи та роботу в малих
групах.
43,8% респондентів вказали на застосування інших сучасних
педагогічних методів – це тренінги та конкурентне навчання.
На створення умов для експериментів і спостережень вказало 37,5%
опитаних переважно 3-4 років здобуття освіти.

З-поміж інших сучасних методів здобувачі назвали: мозковий штурм –
31,3%, створення ситуацій успіху – 18,5% та ділові ігри – 12,5%.

На думку здобувачів всі освітні компоненти освітньо-наукової
програми спрямовані на майбутню професійну наукову та освітню
діяльність, а освітнє навантаження є обґрунтованим.

На організацію на достатньому рівні наукових і практичних заходів
професійної діяльності (конференцій, тренінгів, дискусій тощо) вказує 100%
респондентів.

Безпосередню участь в організації та проведенні у наукових і
практичних заходів протягом навчання брали участь 87,5% здобувачів вищої
освіти.

Всі здобувачі наукового ступеня доктора філософії протягом навчання
за освітньо-науковою програмою брали участь у наукових конференціях,
симпозіумах; 86,7% – у науково-практичних семінарах.
40% здобувачів освіти намагалися брати участь у дослідницьких
проектах, які ініціюються Дніпровською радою молодих вчених та МОН
України.

Здобувачів наукового ступеня відзначили, що цілком задоволені якістю
науково-педагогічної практики.

На достатню наявність навчальної і наукової літератури у бібліотеці
академії та репозитарії вказали всі здобувачі освіти.

Для якісної організації освітньо-наукової діяльності майбутнього
висококваліфікованого фахівця важливим є рівень консультативної допомоги
та/або підтримки з боку співробітників аспірантура та кафедри, до якої вони
прикріплені. На достатній рівень консультативної допомоги одноголосно
вказали всі здобувачів освіти.

Якістю наукового керівництва також цілком задоволені всі здобувачів
наукового ступеня доктора філософії.

Так, 100% опитаних вказали, що вони отримують необхідну їх допомогу
під час обговорення з науковим керівником стану готовності дисертації та
під час проведення наукових досліджень.

Наукові керівники надають необхідну здобувачам консультативну
допомогу при написанні наукових публікацій та у підготовці до виступу на
конференціях.

Крім того всі здобувачів вищої освіти одноголосно вказали на достатній
рівень освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціалної
підтримки з боку ПДАФКіС.

З метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження
порушень освітнього процесу всі здобувачі наукового ступеня ознайомлені з
Положенням про дотримання академічної доброчесності та виконують всі
необхідні етичні принципи та правила, що визначені в даному положенні.

Одноголосно здобувачі відзначили, що під час навчання за ОНП, з
конфліктними ситуаціями (дискримінація, сексуальні домагання, корупція)
не зустрічалися.

В той же час респонденти вказали, що мають можливість під час
навчання за ОНП вільно висловлювати власну думку, навіть якщо з нею не
погоджується викладач та/або науковий керівник.

Сучасна система освіти являє собою переорієнтацію цінностей на
створення культу вмінь, знань і навичок. У цьому аспекті особливо важливим
є розвиток позитивної мотивації на навчання та до самостійної роботи. Так
на думку 100% здобувачів вищої освіти розуміння важливості та значення
навчального матеріалу є головною запорукою успішного самостійного
навчання. 87,5% здобувачів вважають крім того головним фактором
мотивації до самостійної роботи – новизну та зацікавленість у навчальному
матеріалі. 43,8% опитаних вказали також, що збільшення об’єму знань для
них є запорукою до успішної самостійної роботи.

Відносно пропозицій щодо покращення якості освіти та освітньонаукового процесу в ПДАФКіС, то нами були отримані наступні.
Здобувачів вищої освіти вважають, що рівень якості освіти в академії на
досить високому рівні, але він повинен завжди бути у безперервному
процесі вдосконалення і для досягнення такого показника, НПП повинні
покладати чимало інтелектуальних та фінансових, зусиль тому доцільним
було б більш якісне фінансування діяльності ВНЗ з боку держави..
Крім того здобувачів вважають за необхідне частіше залучати їх до
участі у симпозіумах, різноманітних конференцій, дослідницьких проектів
тощо.

