
Наталія СОБКО
24/12/2021

Про громадське обговорення проєкту освітньо-професійної програми 
«Фізична культура і спорт» другого (магістерського) 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 освітньо-професійної програми  «Фізична культура і спорт» другого

(магістерського) 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
Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету  імені
Володимира  Винниченка  (https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-
obgovor/magistr/18_%D0%9E%D0%9F_%D0%A4%D1%96%D0%B7_%D0%BA-
%D1%80%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf).

Зауваження та пропозиціі до проєкту програми приймалися до 24.12.2021 р.
грудня на електронну адресу: sobkonat20@gmail.com. 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 
В обговоренні взяли участь:
1.  Декан  факультету  здоров'я,  психології,  фізичної  культури  та  спорту

Хмельницького національного університету.
2.  Директор  КЗ  «Кіровоградський  обласний  центр  фізичного  здоров'я

населення «Спорт для всіх».
3.  Провідний  фахівець  Кіровоградського  обласного  відділення  Комітету  з

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
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.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
громадського обговорення проєкту освітньої програми «Фізична культура і спорт»

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і
спорт галузі знань 01 Освіта/Педгогіка

Редакція
проєкту

програми

Пропозиції до проєкту
програми 

Автор Інформація про
врахування

пропозицій та
зауважень 

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

1.  На  нашу  думку,  зрозумілішим  для
студентів було б подання структурно-
логічної схеми окремо по семестрах із
зазначенням  відповідної  форми
підсумкового контролю.

Євген Павлюк, доктор 
педагогічних наук, професор, 
декан факультету здоров'я, 
психології, фізичної культури
та спорту Хмельницького 
національного університету

Враховано
Запропонований розподіл 
компонентів освітньо-
професійної програми по 
роках і семестрах 
навчання студентів 
здійснено, форми 
підсумкового контролю 
зазначено.

2. Освітньо-професійна програма, без 
сумніву, є змістовною, проте вважаємо,
що бажано б указати заклади вищої 
освіти в межах України, з якими вже 
укладені угоди про співпрацю в рамках
Національної кредитної мобільності.

Янчук Д. О., директор КЗ 
«Кіровоградський обласний 
центр фізичного здоров'я 
населення «Спорт для всіх»

Враховано
У розділі «Національна 
кредитна мобільність» 
зазначено національних 
партнерів, з якими 
Центральноукраїнський 
державний педагогічний 
університет імені 
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Володимира Винниченка 
заключив угоди про 
співпрацю.

3.  Позитивним,  на  наш  погляд,  є  той
факт,  що  у  освітньо-професійній
програмі  запропонована  дисципліна,
що  викладається  іноземною  мовою  з
професійною  термінологією.  Це
сприятиме  підтриманню  навички
володіння нею.

Перцова  С.  О.,  провідний
фахівець  Кіровоградського
обласного  відділення
Комітету  з  фізичного
виховання  та  спорту
Міністерства  освіти  і  науки
України

Не враховано
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