
ПРОТОКОЛ №2 

засідання робочої групи з удосконалення освітньо-професійної програми 

«Фізична культура і спорт» в Донбаській державній машинобудівній академії 

 

. 

26.05.21 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 Долинний Юрій Олексійович, доцент кафедри 

фізичного виховання і спорту, канд. пед. наук 

голова робочої групи 

 Черненко Сергій Олександрович доцент 

кафедри фізичного виховання і спорту, канд. 

наук з фіз. вих і спорту.  

член робочої групи 

 Кошева Людмила Василівна, доцент кафедри 

фізичного виховання і спорту, канд. пед. наук 

член робочої групи 

 Гончаренко Олег Станіславович, доцент 

кафедри фізичного виховання і спорту, канд. 

пед. наук 

член робочої групи 

 Леонов Дмитро Віталійович директор ДЮСШ 

Краматорської міської ради 

стейкхолдер 

 Подопригора Дмитро Юрійович, виконавчий 

директор відділення національного 

олімпійського комітету України в Донецькій 

області 

стейкхолдер  

 Сташкевич І. секретар Краматоської міської 

ради 

запрошений 

стейкхолдер 

 Велігонова Єлизавета  студентка групи  

ФКС-19-2 

здобувач вищої освіти 

 Черновсков Костянтин  студент групи  

ФКС-19-1 

здобувач вищої освіти 

 

Секретар: Єрмоленко О.В. 

 

СЛУХАЛИ: 



 

1. Долинний Ю.О., який повідомив, що при перегляді ОПП «Фізична 

культура і спорт» необхідно дотримуватись принципів публічності та прозорості 

та враховувати потреби сучасного ринку праці у галузі фізичної культури і 

спорту освіти. Для цього залучалися наступні  стейкхолдери: 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1Представник роботодавців від Краматорської міської ради Сташкевич І.  

визначив, що  однією з переваг ОП є достатня кількість курсових (робіт), 

наявність різних видів практик (навчально ознайомча, тренерська, педагогічна, 

виробнича практика за профілем майбутньої роботи). Проте, варто посилити 

професійну спрямованість  здобувачів  у напрямку вміння вирішувати завдання 

на основі використання сучасних методів та інноваційних технологій у 

спортивній діяльності. Пропонуємо до змісту  обов’язкових компонентів ОПП  

таких як: «Основи наукових досліджень», «Нові інформаційні технології», 

«Біомеханіка і спортивна метрологія» надати теми які сприятимуть  формуванню 

у здобувачів базових знань щодо організації експериментальної роботи, 

математичної статистики та інтерпретації отриманих даних.  (рецензія 

додається); 

 2. Виконавчий директор відділення НОК України в Донецькій області  

Подопригора Д. наголосив, що варто посилити професійну спрямованість 

компонентів ОПП, адже питання відповідності змісту, форм і методів підготовки 

фахівців з обраного виду спорту до суспільних проблем щодо тренерів, 

спроможних забезпечувати якісне фізичне виховання спортсменів. Пропонуємо 

до складу вибіркових компонентів освітньої програми ввести такі, як: 

«Практикум з баскетболу», «Практикум з волейболу», «Практикум з 

пауерліфтингу», «Практикум з легкої атлетики», «Практикум з плавання» які 

лише підсилять унікальність ОП. 

Серед здобувачів вищої освіти щорічно проводится анкетування, результати 

якого враховуються під час удосконалення ОП, а саме інтереси та пропозиції 

здобувачів були враховані під час вибору вибіркових дисциплін, тем з курсових 

робіт, баз для проходження виробничих практик, а також виборі спортивних 



спеціалізацій. Здобувачі вищої освіти Велігонова Л., Черновсков К. 

запропонували запровадити інші виду спорту з методикою викладання (Теорія і 

методика викладання гандболу, Теорія і методика плавання, Теорія і методика 

викладання тенісу та інше). 

В подальшому обговоренні прийняли активну участь студенти ФКС-19-1,2 

Велігонова Єлизавета, Черновсков Костянтин. 

         УХВАЛИЛИ: 

1. Надати теми які сприятимуть  формуванню у здобувачів базових знань 

щодо організації експериментальної роботи у циклі професійної підготовки 

освітніх компонентів «Основи наукових досліджень», «Нові інформаційні 

технології», «Біомеханіка і спортивна метрологія»  

2. Включити до дисциплін вільного вибору «Практикум з баскетболу», 

«Практикум з волейболу», «Практикум з пауерліфтингу», «Практикум з легкої 

атлетики», «Практикум з плавання». 

3. Включити до ОП компоненети вільного вибору: Теорія і методика 

викладання спортивних єдиноборств, Теорія і методика викладання гандболу,  

Теорія і методика викладання бадмінтону, Теорія і методика викладання тенісу, 

Теорія і методика викладання пляжного волейболу 

4. Оновити структурно-логічну схему та матриці відповідності 

програмних компетентностей компонентам освітньої програми і забезпечення 

програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої 

програми. 

5. Узгодити із стейкхолдерами, які приймали учать у обговоренні змін 

структури та змісту ОП, оновлену програму підготовки бакалаврів. 

6. Продовжити практику виявлення пропозицій щодо удосконалення 

освітньої програми у майбутньому.  

Питання про затвердження внесення змін до освітньо-професійної 

програми «Фізична культура і спорт» (галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка) 

підготовки бакалаврів було поставлено на відкрите голосування.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ГОЛОСУВАННЯ: 

за – 10 голосів 

проти – немає 

утримались – немає 

Рішення прийняте одностайно. 

 

Голова робочої групи      Ю.О.Долинний 

 

Секретар        О.В.Єрмоленко 
 


