
ПРОТОКОЛ №6 

засідання робочої групи з удосконалення освітньо-професійної програми 

«Фізична культура і спорт» в Донбаській державній машинобудівній академії 

 
 

11.05.22 

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 

Єрмаков С. С. доктор педагогічних наук, 

професор, Харківський національний 

педагогічний університет Г.С. Сковороди 

академічна спільнота 

Іващенко О.В.доктор педагогічних наук, 

професор, зав. каф. теорії і методики фізичного 

виховання Харківський національний 

педагогічний університет Г.С. Сковороди 

академічна спільнота 

Велігонова Єлизавета студентка групи 

ФКС-19-2 

здобувач вищої освіти 

Черновсков Костянтин студент групи 

ФКС-19-1 

здобувач вищої освіти 

 
Секретар: Єрмоленко О.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 



Обговорення проекту освітньо-професійної програми «Фізична культура і 

спорт» відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична 

культура і спорт» для першого (бакалаврського) рівня та «Положення про 

організацію освітнього процесу в ДДМА». 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Доповідь гаранта ОПП Черненко С.О., щодо представлення проекту 

017 «Фізична культура і спорт» першого рівня вищої освіти та необхідності 

приведення освітньо-професійної програми до вимог стандарту за 

спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» та відповідність 

нормативновного та фактичне навантаження здобувачів на тиждень.  

Для цього залучалися наступні відомі наукові фахівці: 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Відомий фахівець С. С. Єрмаков доктор педагогічних наук, професор 

визначив, що структура програми передбачає оволодіння базовими 

знаннями та практичними навичками щодо здатності розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у 

сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання (рецензія 

додається). Увагу привертають і дисципліни, які освоюють здобувачі у 

процесі навчання згідно програми. По-перше часове співвідношення 

обов’язкових та вибіркових дисциплін, що викладаються, відповідає 

встановленим вимогам (75% : 25% відповідно), по-друге специфіка змісту 

кожної із дисциплін беззаперечно відіграє важливу роль у якісній 

підготовці майбутнього фахівця зі спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт». 

2. Наступний дослідник Іващенко О.В. доктор педагогічних наук, професор, 

зав. каф. теорії і методики фізичного виховання вважає, що обсяг кредитів 

відведених для дисциплін, які пов’язані із розучуванням методології 

побудови наукових досліджень є недостатнім, враховуючи значення цієї 

складової в формуванні наукового потенціалу здобувача вищої освіти. 

Далі рекомендує збільшити обсяг тренерської практики здобувачів з 



акцентом на викладацьку діяльність, зважаючи на потребу їх 

професійного удосконалення як майбутніх тренерів-викладачів. 

3. Студенти Велігонова Єлизавета та Черновсков Костянтин ФКС-19-1,2   

звернули увагу що фактичне тижневе навантаження здобувачів становить 

28-32 години аудиторних занять на тиждень, що перевищує норми, 

встановлені в Положенні про організацію освітнього процесу в ДДМА.  

 

УХВАЛИЛИ: 

 
1. Збільшити обсяг кредитів відведених для дисциплін, які пов’язані із 

розучуванням методології побудови наукових досліджень, а саме «Основи 

наукових досліджень», «Нові інформаційні технології». 

2. Рекомендувати збільшити обсяг тренерської практики здобувачів з 

акцентом на викладацьку діяльність, зважаючи на потребу їх професійного 

удосконалення як майбутніх тренерів-викладачів. 

3. Рекомендувати стосовно навчальних планів фактичне тижневе 

навантаження здобувачів становити 16 - 22 годин на тиждень. 

4. 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 


