
Звіт за результатами проведеного громадського обговорення проекту: 
«Освітньо-професійної програми з предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) на 2021 рік провадження освітньої діяльності» 

 
№ Пункт / 

підпункт, до 

якого є 

зауваження  / 

пропозиції 

Автор (ри) зауваження / 

пропозиції 
Зміст зауваження / пропозиції Ураховано / відхилено 

     

1 В  

Особливості та 

відмінності 

Ганчар І.Л., д. пед. н., 

професор кафедри ФВ 

НУ«ОМА» 

 

 

 

«Варто звернути увагу, щоб здобувач вищої 

освіти за цією освітньою програмою мав 

можливість навчатися, практикуватися чи 

проводити наукову діяльність поза межами 

України, що значно б розширило придбання 

необхідного досвіду та знань». 

 

Ураховано: 

Особливості програми тепер подано в такому 

формулюванні:  

«1.Мобільність за програмою Еразмус+ - рекомендується, 

але не є обов’язковою; всі студенти беруть участь у 

спеціальних семінарах разом зі студентами-учасниками 

програми Еразмус+. 

2. Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь 

у програмах міжнародної академічної мобільності 

(тривалістю 1 або 2 семестри) через структурні підрозділи 

університету – Українсько-німецький, Українсько-

іспанський, Українсько-польський навчально-наукові 

інститути, які формують необхідний рівень мовної 

компетентності». 

2 Е  

Спеціальні: 

предметні / 

фахові / 

інноваційні 

компетентності 

Зотов М.Л., перший віце-

президент Громадської 

спілки «Одеська обласна 

федерація волейболу» 

 

«Вважаю за необхідне введення 

компетентностей, пов'язаних з розумінням 

організаційної та організаційно-

управлінської структур спортивної та 

фізкультурної діяльності». 

Ураховано: 

В ОП, 
СК8. Здатність самостійно проводити заняття в шкільній 

секції спортивного напряму, здійснювати профілактику 

травматизму. 

СК12. Здатність до організаційної роботи у сфері 

фізкультурно-оздоровчої роботи у навчальних закладах, 

позашкільних закладах учнівської молоді (зі спортивного 

туризму й орієнтування), літніх дитячих оздоровчих 

таборах. 

СК16. Здатність акумулювати і використовувати знання 

організаційного-управлінської діяльності в галузі 

фізичної культури і спорту 

3 F  

Програмні 

результати 

навчання 

Гриневецький С.Р., голова 

Одеської обласної 

державної адміністрації 

«Вважаю важливим при підготовці 

бакалаврів предметної спеціальності 014.11 

Середня освіта (Фізична культура) 

отримання програмних результатів навчання, 

спрямованих на особистісно-гуманну 

Ураховано: 

ПРН3. Розуміти значення культури як форми людського 

існування, цінувати різноманіття та мультикультурність 

світу і керуватися в своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва. 



орієнтацію, що сприятиме залученню 

України до загальносвітових соціально-

економічних і культурних процесів, до 

європейської інтеграції, зокрема в освіті». 

 

ПРН4. Створювати рівноправний і справедливий клімат, 

що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх 

соціально-культурного та економічного контексту. 

ПРН17. Зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і примножувати досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій. 
4 4.2.1.  

Перелік 

компонентів ОП 

Пудзирей В.Г.,  президент 

Громадської організації 

«Одеська міська федерація 

баскетболу»  

«Корисним було б ввести дисципліни, 

пов'язані з інформаційними технологіями та 

користувальницьким досвідом взаємодії з 

програмним застосуванням». 

Ураховано: 

В ОП включено ОК: 

ОП15 «Інформаційні технології у ФК і спорті» 

ВЗ26 «Правове регулювання інформаційної діяльності» 

5 Е  

Спеціальні: 

предметні / 

фахові / 

інноваційні 

компетентності 

F  

Програмні 

результати 

навчання 

Черниш В.І., директор КНП 

«Міська студентська 

поліклініка» Одеської 

міської ради, Заслужений 

лікар України, лікар вищої 

категорії 

«Сподіваємося, що ця освітня програма 

сприятиме вирішенню важливих завдань 

національних пріоритетних проектів у сфері 

охорони здоров’я: підвищення якості 

первинної медико-санітарної допомоги; 

розробка нових інноваційних технологій, що 

дають змогу якісно поліпшити стан здоров'я» 

Ураховано: 

В ОП, 

СК5. Здатність використовувати під час навчання та 

виконання професійних видів робіт основ медичних 

знань, надавати долікарську допомогу особам під час 

виникнення у них невідкладних станів та патологічних 

процесів в організмі. 

СК15. Здатність використовувати під час навчання та 

вирішення професійних завдань базові знання із загальної 

теорії здоров’я та здатність до інтегрування знань про 

принципи, шляхи та умови ведення здорового способу 

життя. 

ПРН30. Вміти забезпечувати охорону життя і здоров’я 

учнів як під час освітнього процесу, так і під час 

позаурочних заходів; володіти основними методами 

захисту персоналу та населення від можливих наслідків 

аварій, катастроф, стихійних лих. 

ПРН31. Знати правила профілактики травматизму та 

надання першої медичної допомоги.  

ПРН32. Знати медико-біологічні та біохімічні основи і 

технологію фізичного виховання представників різних 

вікових груп, санітарно-гігієнічні основи діяльності у 

сфері фізичної культури і спорту. 

ПРН33. Вміти застосовувати прийоми долікарської 

допомоги під час виникнення невідкладних станів в 

процесі занять фізичними вправами. 

 


