
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 
 

науково-дослідного інституту Національного університету фізичного 
виховання і спорту України 

на освітню-наукову програму "Фізіологія людини і тварин" 
за спеціальністю 091 Біологія 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
 з підготовки докторів філософії у Національному університеті фізичного 

виховання і спорту 
 

Створення освітньо-наукової програми «Фізіологія людини і тварини» 

(091 Біологія), обумовлене потребами галузі та суспільства у фахівцях найвищого 

рівня кваліфікації із поєднанням фундаментальних та прикладних знань у біології, 

ознайомлених із специфікою сфери фізичної культури і спорту, а також передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань з біології, 

зокрема з фізіології людини і тварин, та професійної практики, здійснення науково-

педагогічної діяльності. 

Більше ніж 20 років Науково-дослідний інститут та кафедра медико-

біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту 

співпрацюють з метою підготовки фахівців з фізіології м`язової діяльності, 

фізіології рухової активності та фізіології спорту для сфери фізичної культури і 

спорту. Впродовж цих років випускники кафедри, більшість з яких успішно 

захистили кандидатські дисертації, працювали на різних посадах у Науково-

дослідному інституті. За час роботи у НДІ НУФВСУ всі фахівці – випускники 

кафедри медико-біологічних дисциплін зарекомендували себе 

висококваліфікованими спеціалістами. 

Крім того, щорічно, з метою короткочасного стажування, ознайомлення із 

новими методиками досліджень, колектив Науково-дослідного інституту 

зустрічається із здобувачами наукового ступеня доктора філософії, що готуються 

за освітньою програмою «Фізіологія людини і тварин» (091 Біологія). 



Освітня програма «Фізіологія людини і тварин» побудована із врахуванням 

стандартів внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, 

відповідає критеріям Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Програма надає перспективи участі здобувачів у програмах академічної 

мобільності за кордоном та забезпечується відповідно до підписаних міжнародних 

угод та меморандумів (між Національним університетом фізичного виховання і 

спорту України та Латвійською академією спортивної педагогіки (м. Рига), 

Університетом суспільно-природничих наук ім. Вінцента Поля в м. Любліні 

(Польща), Гданською академією фізичного виховання (Польща). 

Висновок: аналіз освітньої програми «Фізіологія людини і тварин», 

розробленої кафедрою медико-біологічних дисциплін Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, свідчить про те, що програма відповідає 

сучасним вимогам, що висуваються до вищої освіти, має високий рівень її 

імплементації в освітній процес. Вважаємо підготовку здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії за освітньою програмою «Фізіологія людини і тварин» 

(091 Біологія) релевантною вимогам часу. 
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