
ПРОТОКОЛ №4 

засідання робочої групи з удосконалення освітньо-професійної програми 

«Фізична культура і спорт» в Донбаській державній машинобудівній академії 

 

27.04.22 

 

ПРИСУТНІ: 

 

Черненко Сергій Олександрович доцент 

кафедри фізичного виховання і спорту, канд. 

наук з фіз. вих і спорту. 

голова 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 

Гейтенко Владислав Володимирович, 

старший викладач кафедри фізичного 

виховання і спорту, канд. пед. наук 

член робочої групи 

Олійник Олег Миколайович, старший 

викладач кафедри фізичного виховання і 

спорту 

член робочої групи 

Леонов Дмитро Віталійович директор ДЮСШ 

Краматорської міської ради 

стейкхолдер 

Нестеренко І. Ю. начальник Донецького 

обласного відділення комітету з фізичного 

виховання і спорту МОН України 

стейкхолдер 

Капкан О.О. в.о директора ДО ДЮСШ ІВСЕ 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. Черненко С.  який повідомив, що при перегляді ОПП «Фізична 



культура і спорт» необхідно дотримуватись методичних та організаційно-

методичні підходів до оптимізації  структурно-логічної схеми освітньої 

програми за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт».   

Для цього залучалися наступні стейкхолдери: 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Нестеренко І. Ю. начальник Донецького обласного відділення комітету з 

фізичного виховання і спорту МОН України визначив, укладачі ОПП 

врахували думку щодо підготовки фахівців сфери фізичної культури. 

Зокрема, включення до змісту освітньо-професійної програми важливого 

компоненту «Менеджмент у сфері фізичної культури і спорту» що 

дозволяє застосовувати сучасні управління суб’єктами сфери фізичної 

культури і спорту, мати навички лідерства. Також рекомендував додати у 

зміст курсу «Менеджмент у сфері фізичної культури і спорту»  додати 

теми: Фізкультурно-спортивна організація як об’єкт менеджменту, 

Майстерність управління фізкультурно-спортивними організаціями, 

Контроль у системі менеджменту фізкультурно-спортивних організацій 

що безпосередньо стосуються формування здатності до застосування 

технологій управління суб’єктами сфери ФКіС.  

2. Наступний роботодавець Капкан О. О. в. о директора ДО ДЮСШ ІВСЕ 

вважає, що ОПП включає: загальну інформацію, мету і характеристику 

освітньої програми, придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання, викладання та оцінювання, програмні 

компетентності, академічну мобільність, зрозумілу структурно-логічну 

схему та форму атестації здобувачів вищої освіти. Далі рекомендує 

змінити термін вивчення окремих вибіркових дисциплін, а саме 

«Скелелазіння» у 8б на 8а семестр, а «Теорія і методика викладання 

пляжного волейболу» у 8а на 8б семестр в зв’язку погодними умовами. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати формувати здатності до застосування технологій 

управління суб’єктами сфери ФКіС за допомогою ОК «Менеджмент у 

сфері фізичної культури і спорту» та відповідних тем РПНД 

(Фізкультурно-спортивна організація як об’єкт менеджменту, 

Майстерність управління фізкультурно-спортивними організаціями, 



Контроль у системі менеджменту фізкультурно-спортивних організацій 

та інше). 

2. Здійснити зміну з урахуванням послідовності вивчення дисциплін 

вільного вибору, а саме «Скелелазіння» у 8б на 8а семестр, а «Теорія і 

методика викладання пляжного волейболу» у 8а на 8б семестр в зв’язку 

погодними умовами. 

3. 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 – 11 голосів 

проти – немає 

утримались – немає 

Рішення прийняте одностайно. 

 

Голова робочої групи С. О. Черненко 

 

Секретар О. В. Єрмоленко 


