
ПРОТОКОЛ №5 

засідання робочої групи з удосконалення освітньо-професійної програми 

«Фізична культура і спорт» в Донбаській державній машинобудівній академії 

 

. 

04.05.22 

 

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 

  Сташкевич І. Секретар 

  Краматорської міської ради  
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. О., який повідомив, що при перегляді ОПП «Фізична 

культура і спорт» необхідно дотримуватись принципів публічності та прозорості 

управлінських, організаційних, кадрових процесів щодо освітнього процесу в 

ДДМА. Для цього залучалися наступні стейкхолдери: 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Представник роботодавців від Краматорської міської ради Леонов Д. В. 

визначив, що в умовах воєнного стану в країні набуває особливої уваги проблема 

якісної підготовки фахівців, здатних працювати активно, зацікавлено, з високою 

професійною майстерності. На наш погляд, зміст навчального процесу майбутніх 

тренерів у ЗВО повинен включати поглиблене ознайомлення з технологією 

підготовки кваліфікованих спортсменів, формуванні психологічних і моральних 

якостей особистості. 

Наступний представник від Краматорської міської ради Сташкевич І. 

рекомендує 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 (Основи наукових досліджень, Нові інформаційні технології, 

Біомеханіка і спортивна метрологія) надати теми які сприятимуть формуванню 

знань та вмінь обробки математичних даних з використанням Statistica 5.7. До 

загальної підготовки (вибіркових дисциплін) надати дисципліну Тайм-

менеджмент яка спрямована на оволодіння теоретичними знаннями і 

практичними навичками щодо організації часу та підвищення власної 

ефективності здобувачів освіти. 

З метою інформування оцінювання знань студентів  Велігонова Л. ФКС-

19-2, Черновсков К. ФКС-19-1 запропонували викладачам запровадити на 

платформі Moodle ДДМА своєчасне подання результатів на відповідних 

сторінках дисциплін.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Надати до змісту обов’язкових компонентів ОПП (Основи наукових 

досліджень, Нові інформаційні технології, Біомеханіка і спортивна метрологія) 

теми які сприятимуть формуванню знань та вмінь обробки математичних даних 

з використанням Statistica 5.7. 

2. Оновити структурно-логічну схему та матриці відповідності 



програмних компетентностей компонентам освітньої програми і забезпечення 

програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої 

програми.  

3. Надати до змісту загальної підготовки (вибіркових дисциплін) 

дисципліну Тайм-менеджмент яка спрямована на оволодіння теоретичними 

знаннями і практичними навичками щодо організації часу та підвищення 

власної ефективності здобувачів освіти. 

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

структури та змісту ОП, оновлену програму підготовки бакалаврів. 

5. 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 С.О.Черненко 

 

Секретар О.В.Єрмоленко 


