
Тетяна МАЛЕНЮК
24/12/2021

Про громадське обговорення проєкту освітньої програми 
«Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

1. Найменування закладу вищої освіти, який проводив обговорення:
Центральноукраїнський  державний  педагогічний  університет  імені

Володимира Винниченка
2. Зміст проєкту акта, що виносився на обговорення:
Проєкт  освітньої  програми  «Фізична  культура  і  спорт»  першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Громадське  обговорення  проводилося  у  формі  електронних  консультацій.
Проєкт  програми  було  розміщено  29.11.2021  р. на  офіційному  вебсайті
Центральноукраїнський державний педагогічний університет  імені  Володимира
Винниченка  (https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/25_
%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%9F
%D0%9F_%D1%84%D0%86%D0%97_%D0%9A-%D0%A0%D0%90_%D0%86_
%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2.pdf)

Зауваження та пропозиціі до проєкту програми приймалися до 24.12.2021 р.
грудня на електронну адресу: tmaleniuk@gmail.com. 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 
В обговоренні взяли участь:
1.  Викладач-методист,  викладач  вищої  категорії  з  фізичного  виховання  та

захисту  України  Кіровоградського  медичного  фахового  коледжу  імені
Є. Й. Мухіна.

2. Керівник фізичного виховання ЗВО «Криворізький будівельний фаховий
коледж», тренер-викладач з волейболу ДЮСШ Криворізької РДА.

3.  Начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту,  культури  та  туризму
Великосеверинівської  сільської  ради  Кропивницького  району  Кіровоградської
області.

4. Інформація про пропозиціії, що надійшли до Центральноукраїнського
державного  педагогичного  университету  імені  Володимира  Винниченка  за
результатами обговорення: 

Під  час  громадського  обговорення  надійшли  зауваження  і  пропозиціі  від
трьох респондентів.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 
Пропозиціії, що надійшли до проєкту акта: 2 враховано, 1 не враховано.

https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/25_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D1%84%D0%86%D0%97_%D0%9A-%D0%A0%D0%90_%D0%86_%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/25_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D1%84%D0%86%D0%97_%D0%9A-%D0%A0%D0%90_%D0%86_%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/25_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D1%84%D0%86%D0%97_%D0%9A-%D0%A0%D0%90_%D0%86_%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2.pdf


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
громадського обговорення проєкту освітньої програми «Фізична культура і спорт»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і
спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Редакція
проєкту

програми

Пропозиції до проєкту
програми 

Автор Інформація про
врахування

пропозицій та
зауважень 

Проєкт 
освітньо-
професійної 
програми 
«Фізична 
культура і 
спорт» першого 
(бакалаврського
) рівня вищої 
освіти за 
спеціальністю 
017 Фізична 
культура і спорт
галузі знань 01 
Освіта/Педгогік
а

1. Важаю, що у проєкті освітньо-
професійної програми розділ 
«Структурно-логічна схема» потребує 
допрацювання. На наш погляд, 
недоречно повторювати код 
навчальних дисциплін, кількість 
кредитів і форми контролю. 
Пропонуємо розподілити компоненти 
освітньо-професійної програми по 
роках і семестрах навчання здобувачів 
вищої освіти.

Шостак І. О., кандидат 
педагогічних наук, викладач-
методист, викладач вищої 
категорії з фізичного 
виховання та захисту України
Кіровоградськолго медичного
фахового колледжу ім. 
Є. Й. Мухіна.

Враховано
Запропонований розподіл 
компонентів освітньо-
професійної програми по 
роках і семестрах 
навчання студентів 
здійснено.

2.  У  проєкті  освітньо-професійної
програми  у  розділі  «Національна
кредитна  мобільність»  не  зазначені
національні  партнери,  з  якими
Центральноукраїнський  державний
педагогічний  університет  імені

Косяк Р. Т., керівник 
фізичного виховання ЗВО 
«Криворізький будівельний 
фаховий коледж», тренер-
викладач з волейболу ДЮСШ
Криворізької РДА

Враховано
У розділі «Національна 
кредитна мобільність» 
зазначено національних 
партнерів, з якими 
Центральноукраїнський 
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Володимира  Винниченка  заключив
угоди  про  співпрацю.  Пропонуємо
вказати  партнерів,  з  якими  укладені
угоди про співпрацю, якщо звісно такі
партнери є. 

державний педагогічний 
університет імені 
Володимира Винниченка 
заключив угоди про 
співпрацю.

3.  У  проєкті  програми  у  циклі
професійної  підготовки  відсутній
компонент  «Настільний  теніс  та
методика  викладання».  Пропонуємо
включити  до  програми  даний
компонент.  Адже,  на  території
Великосеверинівської  сільської  ради
функціонує секція з настільного тенісу
та  у  закладах  загальної  середньої
освіти користується популярністю саме
цей  вид  спорту.  Тому  випускники,
вступаючи  до  факультету  фізичного
виховання  на  спеціальність  017
Фізична культура і спорт, повинні мати
можливість  підвищувати  рівень
теоретико-методичної  і  фізичної
підготовленості з настільного тенісу.

Пілюгін Р., начальник відділу
освіти,  молоді  та  спорту,
культури  та  туризму
Великосеверинівської
сільської  ради
Кропивницького  району
Кіровоградської області.

Не враховано
Запропонований 
компонент «Настільний 
теніс та методика 
викладання» 
представлений у програмі 
як вибірковий компонент 
для студентів першого 
курсу навчання.
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