
 
РІШЕННЯ 

Вченої ради ПДАФКІС 18 грудня 2019 року 
«Про організацію навчально-методичної, науково-дослідної та 
 виховної роботи на кафедрі фізіології та спортивної медицини  

з травня 2017 року по листопад 2019 року» 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри, доцента 
Луковської О.Л. та повідомлення організаційно-методичної комісії академії, 
Вчена рада відзначає, що кафедрою фізіології та спортивної медицини 

проводилася робота з усіх напрямків, передбачених планами академії та 
кафедри. 

У ході перевірки встановлено, що на сьогоднішній день на кафедрі 
працюють 9 НПП: 1 професор – доктор наук за зовнішнім, 1 доктор наук, доцент 
за внутрішнім сумісництвом, 3 доценти – кандидати наук,  1 ст. викладач – 
к.фіз.вих. і 3 викладачі. 

На кафедрі викладається 7 дисциплін, як для здобувачів СВО «бакалавр», 
так і для магістрів. 

Для забезпечення навчального процесу кафедра має у наявності повний 
комплекс документів у відповідності до системи стандартів вищої освіти. 

Лекційні курси на кафедрі з усіх дисциплін читають професори, доценти та 
кандидати наук.  

За звітний період НПП кафедри підготовлено 8 навчально-методичних 
видань, з них: 3 навчальних посібники (у електронному вигляді) та 5 методичних 
розробок (2 з яких роздруковані як самовидання та 3 видані у типографії). 

Розподіл навчальних дисциплін на кафедрі за НПП здійснено відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження».  

Згідно з розробленим графіком, НПП кафедри здійснювали підвищення 
кваліфікації шляхом стажування. 

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у виконанні теми 
Зведеного плану НДР на 2016-2020 рр. «Підвищення функціональних резервів 
спортсменів-інвалідів та осіб з обмеженими фізичними спроможностями з 
урахуванням їх психофізіологічних особливостей і виду патології, засобами 
фізичної реабілітації»,  під керівництвом к.мед.н., доцента Луковської О.Л. За 
результатами досліджень отримано 10 актів впровадження.  

За звітний період доцент Луковська О.Л. надала 2 відзиви на автореферати 
кандидатських дисертацій та 6 рецензій на статті. 

Колективом кафедри опубліковано 40 статей, у тому числі 3 –у зарубіжних 
виданнях, 24 – у фахових виданнях України та 13 – у інших виданнях, а також 
представили 23 доповіді на 7-ми Міжнародних, 8 доповідей на 4-х 
Всеукраїнських та 24 доповіді на регіональних конференціях.  



 
На кафедрі працює науковий гурток за напрямом: «Фізіологія людини» 

(керівник: доцент Петречук Л.М.), до складу якого за звітний період входили 17 
студентів. Про наукову роботу зі студентами свідчать протоколи роботи СНО.  

З 2017 р. по 2019 р. 5 студентів під керівництвом НПП кафедри виступили 
з доповідями на студентських наукових конференціях академії.  

У 2019 році ст.викладач  Бурдаєв К.В. захистив кандидатську дисертацію у 
Спеціалізованій Вченій раді ПДАФКіС (науковий керівник – д.фіз.вих., доцент 
Афанасьєв С.М.).  

Викладач Мізін В.В. є пошукувачем ДНУ ім. О.Гончара. Захист дисертації 
планується на 2020 р. (науковий керівник: д.біол.н., професор Ляшенко В.П.). 

Співробітниками кафедри було укладено 6 угод про наукове 
співробітництво з різними профільними організаціями та установами. 

Виховна робота на кафедрі проводиться відповідно затвердженому плану і 
відображається у протоколах засідань кафедри в наступних питаннях: 
затвердження планів виховної роботи кураторів, планів виховної роботи у 
гуртожитку та розподіл викладачів за кімнатами; звіт кураторів про роботу з 
групами; про стан виховної роботи на кафедрі; про поточну успішність у групах. 

 
 Аналізуючи попереднє рішення Вченої ради «Про організацію навчально-

методичної, науково-дослідної, вихованої роботи на кафедрі фізіології та 
спортивної медицини» щодо зроблених зауважень зазначаємо, що на сьогодні, 
кадровий склад кафедри відповідає п.5 статті 33 Закону України «Про вищу 
освіту», зменшилась кількість аспірантів кафедри які, не подали дисертацію до 
Спеціалізованої Вченої ради після закінчення навчання в аспірантурі, до планів 
роботи кафедри включено та розглядається питання щодо затвердження 
оновлених текстів лекцій. 

 
Перевірка навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи на 

кафедрі фізіології та спортивної медицини, показала задовільний рівень 
організації усіх видів роботи, але для покращення якості підготовки фахівців 
необхідно усунути ряд недоліків:  

 
1. Низька забезпеченість бібліотечного фонду ПДАФКІС навчально-

методичними виданнями кафедри.  
2. Низький контроль за проведенням відкритих занять та 

взаємовідвідувань. 
3. Недостатньо розроблено мультимедійний супровід лекційних курсів 

дисциплін кафедри.  
4. Недостатня кількість розроблених методичних рекомендацій для 

забезпечення дисциплін кафедри. 



 
5. Відсутні публікації НПП кафедри у виданнях, що входять до науково-

метричних баз Scopus або Web of Science. 
6. Недостатня кількість студентських публікацій під керівництвом НПП 

кафедри. 
 
З метою поліпшення якості навчально-методичної, науково-дослідної, 

виховної та спортивно-масової роботи на кафедрі Вчена рада постановляє: 
 
1. Забезпечити бібліотечний фонд ПДАФКІС навчально-методичною 

літературою у відповідності до вимог ліцензування та акредитації.  
  

Відповідальні: зав. кафедрою, проф. Луковська О.Л., 
  НПП кафедри .              

                                             Термін: до березня 2020р. 
 

2. Посилити контроль, щодо проведення та відвідування відкритих занять. 
   

            Відповідальні: зав. кафедрою, проф. Луковська О.Л., 
                                    Термін: постійно.  
 
3. Збільшити забезпечення мультимедійним супроводом лекційних курсів з 

дисциплін кафедри.    
     

 Відповідальні: зав. кафедрою, проф. Луковська О.Л., 
                                                            НПП кафедри. 

   Термін: постійно. 
 

4. Забезпечити дисципліни кафедри навчально-методичною літературою 
виданою НПП кафедри. 

 
    Відповідальні: зав. кафедрою, проф. Луковська О.Л., 

                 НПП кафедри. 
                                             Термін: до червня 2020 р. 
 

5. Підвищити вимоги до НПП кафедри відносно публікацій у виданнях, що 
входять до науково-метричних баз Scopus або Web of Science. 

 
                                      Відповідальні: зав. кафедрою, проф. Луковська О.Л. 
                                   Термін: постійно.  
 



 
6. Збільшити кількість студентських публікацій під керівництвом НПП 

кафедри. 
  

Відповідальні: зав. кафедрою, проф. Луковська О.Л., 
                 НПП кафедри. 

                                             Термін: до 2022 р. 
 

  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з 
науково-педагогічної роботи, доцента Афанасьєва С.М. 

 
Рішення підготували: 

 
Голова організаційно-методичної комісії  
внутрівузівського контролю,  
доцент кафедри легкої атлетики                                                   

 
 
Д.І. Степаненко 

 
Члени комісії: 

 

 
доцент кафедри педагогіки і психології     

 
О.А. Каковкіна 
 

доцент кафедри гімнастики  О.О. Власюк 
 

ст. викладач кафедри боксу, 
боротьби і важкої атлетики, к.фіз.вих.  

 
О.В. Солодка 
 

ст. викладач  кафедри  
педагогіки і психології     

 
М.Ю. Гусаренко 

    
 
 18.12. 2019 р. 
 
Рішення затверджую: 
 
Голова Вченої ради 
професор                 В.Г.Савченко 


