
ПРОТОКОЛ 1 

Засідання студентського самоврядування кафедри фізичного виховання і 

спорту щодо розгляду результатів анкетування здобувачів за спеціальністю 

017 фізична культура і спорт стосовно оцінювання якості освітньої програми 

в Донбаській державній машинобудівній академії на 2021-2022 н. р. 

 

24 лютого 2022 р. 

 

ПРИСУТНІ: здобувачі освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт: 

студенти гр. ФКС-18-1: Тесленко Артем, Шабеко Светлана; ФКС-19-1 

Черновсков Костянтин, Давидов Сергей; ФКС-19-2 Велігонова Єлизавета, 

Халява Олена; ФКС-20-1 Агапова Софія, Балуєва Вікторія, Ткачев Єгор; ФКС-

20-2 Астапова Анастасия, Волошина Лоліта. 

ЗАПРОШЕНІ: гарант освітньо-професійної програми, в.о.завідувач кафедри 

ФВС Черненко Сергій Олександрович, Кошева Людмила Василівна, доцент 

кафедри фізичного виховання і спорту, Гончаренко Олег Станіславович, 

доцент кафедри фізичного виховання і спорту, Гейтенко Владислав 

Володиморович старший викладач, Олійник Олег Миколайович старший 

викладач.  

Всього:16 осіб. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Обговорення студентського опитування, щодо вивчення поглядів різних 

категорій стейкхолдерів (викладачів, випускників, роботодавців), 

дотриманням академічної доброчесності та покращення управлінських 

процесів в Донбаській державній машинобудівній академії.  

 

СЛУХАЛИ: 

 



1. Доповідь гаранта ОПП Черненко С. О., щодо важливості 

використання інструментів у освітньому процесі з метою визначення впливу 

ОПП на здобувачів за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», а також 

корегуванням навчальних планів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Здобувач освіти Черновсков К. гр.ФКС-19-1 надав загальну інформацію 

щодо результатів анкетування: 

− здобувачі оцінили освітню програму як таку, що відповідає їх 

уявленням про дану спеціальність; 

 − здобувачі вважають скоріш ефективними методи навчання та 

викладання, що застосовуються під час реалізації освітнього процесу; 

 − більшість респондентів, які брали участь в опитуванні, не мають 

істотних нарікань щодо чесності і прозорості оцінювання їх навчальної 

діяльності; 

 − студенти ознайомлені із процедурою формування індивідуальної 

освітньої траєкторії та вибору навчальних дисциплін та згодні з тим, що мають 

можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, що в більшості 

випадків задовольняє їх освітні інтереси; 

 − більшість студентів задоволені можливостями професійного 

(наукового) зростання за освітньою програмою та мають бажання продовжити 

навчання за обраною спеціальністю в академії. 

Присутня на засіданні студентка групи ФКС-19-2 Велігонова Є.Р. 

відзначила, що була ознайомлена з результатами опитування та повністю з 

ними згодна. Пропонує приділити увагу методам навчання і викладання, що 

використовують викладачі при реалізації навчального процесу, з позицій 

відповідності їх вимогам сьогодення. 

Наступний здобувач Тесленко Артем гр ФКС19-1 звернув увагу 

присутніх актуалізації змісту дисциплін вільного вибору для задоволення 

уподобань, інтересів та освітніх потреб, розвитку здібностей та нахилів 

здобувачів для формування індивідуальної освітньої траєкторії. 



В подальшому обговоренні прийняли активну участь студенти Шабеко 

Светлана; ФКС-19-1 Давидов Сергей; ФКС-19-2 Халява Олена; ФКС-20-1 

Агапова Софія, Балуєва Вікторія, Ткачев Єгор; ФКС-20-2 Астапова Анастасия, 

Волошина Лоліта. 

         УХВАЛИЛИ: 

1. Необхідно здійснити заходи щодо виявлення характеру негативних 

вражень та невиправданих сподівань здобувачів стосовно реалій 

підготовки за обраною освітньою програмою;  

2. Рекомендовано переглянути розподіл годин, що відведено 

навчальним планом освітньої програми для практичних та 

лабораторних занять з метою оптимізації кількості годин на 

опанування тих навчальних дисциплін, що дозволяють здобувачам 

набути практичні навички;  

3. Актуалізувати зміст дисциплін вільного вибору для задоволення 

уподобань, інтересів та освітніх потреб, розвитку здібностей та 

нахилів здобувачів для формування індивідуальної освітньої 

траєкторії;  

4. Рекомендовано актуалізувати зміст навчальних дисциплін для 

виключення дублювання змісту навчального матеріалу освітніх 

компонент (навчальних дисциплін) освітньої програми; 

5. Приділити увагу методам навчання і викладання, що використовують 

викладачі при реалізації навчального процесу, з позицій 

відповідності їх вимогам сьогодення 

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ГОЛОСУВАННЯ: 

за – 17 голосів 

проти – немає 

утримались – немає 

Рішення прийняте одностайно. 

 

Голова робочої групи      С.О.Черненко 

 

Секретар        О.В.Єрмоленко 
 


