
Ольга Шевченко
24.12.2021

Про громадське обговорення проєкту 
освітньо-професійної програми 

«Середня освіта (Фізична культура)» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

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

Володимира Винниченка
2. Зміст  проєкту  акта,  що  виносився  на  обговорення:  проєкт  освітньо-

професійної  програми «Середня  освіта  (Фізична  культура)» другого
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю  014 Середня освіта (Фізична
культура) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 

Громадське  обговорення  проводилося  у  формі  електронних  консультаціи ̆.
Проєкт  програми  було  розміщено  29.11.2021  на  офіціи ̆ному  вебсаи ̆ті
Центральноукраїнський  державний  педагогічний  університет  імені  Володимира
Винниченка (https://bit.ly/3mFDEVP).

Зауваження та пропозиціі ̈ до проєкту програми прии ̆малися до  24.12.2021 на
електронну адресу: gimnast.olga@gmail.com

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 
Шевченко Олександр Володимирович – начальник Кіровоградського обласного

відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і
науки України. 

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

під  час  громадського  обговорення  надійшли  зауваження  і  пропозиція  від
одного респондента.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 
пропозицію,  що  надійшла  до  проєкту  освітньо-професійної  програми «Середня
освіта (Фізична культура)» другого (магістерського) рівня вищої освіти враховано.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
громадського обговорення проєкту 

освітньо-професійної програми 
«Середня освіта (фізична культура) 

та методика спортивно-масової роботи»
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Редакція проєкту програми Пропозиціі ̈ до проєкту програми Автор
Інформація про врахування

пропозиціи ̆ та зауважень
Про  затвердження  освітньо-
професійної програми 
«Середня  освіта  (Фізична
культура)» другого
(магістерського)  рівня за
спеціальністю  014 Середня
освіта (Фізична культура) галузі
знань 01 Освіта/Педагогіка

Додати до  освітньо-професійної
програми освітній  компонент
пов'язаний  з  інклюзією  у
фізичному вихованні

Шевченко Олександр
Володимирович – 
начальник  Кіровоградського
обласного  відділення  (філія)
Комітету з фізичного виховання
та спорту Міністерства освіти і
науки України

Пропозиція врахована


