
Пропозиції та зміни, що вносяться  

в ОП «Середня освіта (Фізична культура)» другого (магістерського) рівня, 2022  

 

№ 

з/п 
Пропозиція 

Автор  

(хто вносить) 

Дата 

внесе

ння 

Запроваджені зміни 
Документ, дата 

затвердження 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Внести зміни в шаблон та зміст ОП 

відповідно до рішень та наказів ДДПУ:  

Наказу ДДПУ №13 від 13.01.22  
«Щодо вдосконал. ОП» (за результатами  

акредитац.  експертиз); Рішення вч. ради, 

прот. №6  від 27.01. 22. «Про внесення змін 

в Тимчас. стандарт ДДПУ для спец.014 СО 

(за предм. спец. маг. рівня)»;  Наказу ДДПУ 

від 28.01.22 «Щодо затвердження  

переліку обов’язкових дисциплін»; 

за результатами проведених 

акредитаційних експертиз ОП маг.рівня;  

згідно рекомендацій НМВ; ПЛАПК: 

  

1. Переглянути крайню дату 

розгляду/перегляду та затвердження ОП 

вченою радою ДДПУ  - червень 2022р.  

(тобто до початку вступної компанії). 

- додати до ОП таблицю пропозицій та 

внесення змін  

 - розширити коло рецензентів 

- оновити перелік норм. документів, на 

підставі яких оновлюється ОП. 

Гарант ОП – 

Холодний О.І. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

З 

28.01.

2022р  

1. Визначено крайньою датою 

перегляду та затвердження ОП 

вченою радою ДДПУ  - 23 червня 

2022р.; 

  - додано до ОП Таблицю 

пропозицій та внесення змін;  

 - розширено коло рецензентів:  

1.Мелешко Л.А. - директор 

Билбасівського опорного ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів Слов'янської міської ради 

Донецької області; 

2. Єфремов В.С. - вчитель фізичної 

культури вищої категорії ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 4 Слов’янської міської ради 

Донецької області) 

3. Шевченко О.В. – канд. пед. наук, 

доцент, завідувачка кафедри теорії і 

методики фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. 

- оновлено перелік нормативних 

документів, на підставі яких 

Протокол 

засідання кафедри 

теоретичних, 

методичних основ 

фізичного 

виховання і 

реабілітації № 7 

від 23.06.2022р.  



- освітню кваліфікацію доповнити 

професійною  - за умови  врахування в 

ОП Професійного стандарту 

- Передумови  вступу подати згідно з 

Правилами вступу 2022 року. 

1. Компетентності (ЗК, СК) та ПРН 

розділити на ті,  що  визначаються 

Стандартом ВО спец-ті та угоджуються з  

Проф. стандартом, та ті, що  формуються 

розробниками ОП самостійно відповідно 

до предметної спеціальності.  

2. Додати в ОП «Матрицю  

відповідності компетентностей та 

результатів навчання дескрипторам НРК 

(знання, уміння, комунікація, 

автономність)»  (після  К та ПРН).  

3. У структурі обов’язкової частини 

ОП передбачити розподіл ОК на цикли 

загальної та професійної підготовки. 

4. У змісті ОП передбачити не менше 

30 кредитів ЄКТС на практичну 

підготовку (включно з кваліф. роботою) 

або відповідно до вимог Стандарту спец.  

5. Передбачити на магістерському 

рівні формою атестації  кваліфікаційну 

роботу (КР), підготовка якої має 

відбуватися упродовж періоду навч. 

(1,2,3с.)  

6. Внести зміни в перелік  та обсяг 
загальноуніверситетських дисциплін, що є 

обов’язковими до вивч. всіма спец. галузі 01 

Освіта/ Педагогіка (в обсязі  не менше 18 

кредитів), та спрямовані на забезпечення 

 оновлюється ОП. 

- Кваліфікацію доповнено 

професійною з  врахуванням 

Професійного стандарту: 

Вчитель фізичної культури закладу 

загальної середньої освіти  

- Передумови  вступу подано згідно з 

Правилами вступу 2022 року – 

вступне фахове випробування в ЗВО 

та мотиваційний лист 

2. Компетентності (ЗК, СК) та ПРН 

розподілено на:  
 ті,  що  визначаються Тимчасовим 

стандартом ДДПУ та Проф. 

Стандартом вчителя ЗЗСО: ЗК 1, 2, 

3, 4, 5, 6; СК 1, 2, 3, 4, 5, 6; ПРН 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

та ті, що  формуються розробниками 

ОП самостійно – ЗК 7, 8, 9, 10; СК 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Та ПРН 10, 

11, 12, 13, 14, 15.  

3. Додано в ОП «Матрицю  

відповідності компетентностей та 

програмних результатів навчання 

ОП дескрипторам НРК (знання, 

уміння, комунікація, автономність)»  

(після  К та ПРН).  

4. У структурі обов’язкової 

частини ОП виначено цикли 

загальної та професійної 

підготовки. 

5. У змісті ОП передбачено 30 



загальної і псих.-пед. складової підготовки за 

другим (маг.) рівнем  
Загальна підготовка: 

ОК 1. Філософія освіти і науки (3 кр) 

ОК 2. Сучасні інформаційні технології (для 

професійної діяльності) (3 кр.) 

ОК 3. Іноземна мова  (для проф. діяльності) 

(3 кр.) 

Професійна підготовка  

ОК 4. Психологія педагогічної діяльності  

вчителя (3 кр.) 

ОК 5. Професійний імідж вчителя  (3 кр) 

ОК 6. Управління закладами освіти  (за 

типом закладу) (3 кр.) 

А також  

ОК 8. Методика навчання ______ (за предм. 

спец.)   

7. З метою забезпечення якісної підгтовки 

КР включити 

 ОК 7. Методологія наук. дослідж. (3 кр.) 

8. Вибіркову частину забезпечити в 

обсязі не менше 25% (22,5 кр.), де 

передбачити відображення моделі вибору 

вибіркових компонентів (ВК) 

9. Орієнтовні переліки пропонованих 

вибіркових дисциплін подати у 

Додатках. 

10. Курсові роботи не планувати. 

 

кред. на практичну підготовку 

(включно з кваліф. роботою):  
– виробнича (пед.) практична підготовка 

(практика в ЗЗСО) - 15 кред. (3 сем., 10 

тижнів). 

6. Визначено на маг. рівні 

формою атестації  кваліфікаційну 

роботу (КР), підготовка якої буде 

відбуватись упродовж періоду навч. 

15 кред. (1,2,3 сем.)  - 10  тижнів. 

7. Внесено зміни в перелік  та обсяг 

загальноуніверситетських дисциплін, що 

є обов’язковими до вивч. та спрямовані 

на забезпечення заг. та псих.-пед. 

складової підготовки за другим (маг.) 

рівнем  

Загальна підготовка: 

ОК 1. Філософія освіти і науки (3 кр) 

ОК 2. Сучасні інформаційні технології 

(для проф. діяльності) (3 кр.) 

ОК 3. Іноземна мова  (для проф. 

діяльності) (3 кр.) 

Професійна підготовка  

ОК 4. Психологія педагогічної 

діяльності  вчителя (3 кр.) 

ОК 5. Професійний імідж вчителя  (3 кр) 

ОК 6. Управління закладами освіти  (за 

типом закладу) (3 кр.) 

А також:  

ОК 8. Теорія і методика фізичної 

культури у закладах освіти. 

8. З метою забезпечення якісної 

підготовки КР включено: 

 ОК 7. Методологія наук. (пед.) дослідж. 

(3 кр.) 



9. Вибіркову частину забезпечено в 

обсязі не менше 25%  - (22,5 кр.), та 

відображено модель вибору вибіркових 

компонентів (ВК) – Дисципліни 

широкого вибору та Дисципліни 

фахового вибору (поодинокого). 

10. Орієнтовні переліки 

запропонованих вибіркових 

дисциплін подано у Додатках: А – 

ДШВ; Б. – ДФВ. 
11. Курсові роботи не 

плануються, оскільки запроваджено 

кваліфікаційна робота. 

2.  Про залучення до складу робочої групи 

ОП стейкхолдерів  

 

 

Гарант ОП  

Холодний О.І. 

12.05.

2022р 

До складу робочої групи ОП 

залучено стейкхолдерів:  

1. Новіков О.І. - директор 

Краматорської ЗОШ I-III ступенів № 

Краматорської міської ради 

Донецької області; 

2. Гончарова О. - здобувачка ОП 

«Середня освіта (Фізична культура)» 1 

курс, денної  форми навч.;                                         

3. Юлдашев А. - випускник спец-ті 

«Середня освіта (Фізична культура)», 

2017 рік вип.; 

4. Аверін А.І. - старший вчитель 

фізичної культури вищої категорії ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 11 Слов’янської міської 

ради Донецької області. 

Протокол 

засідання 

кафедри 

теоретичних, 

методичних основ 

фізичного 

виховання і 

реабілітації № 6 

від 12.05.2022р. 

3.  Про залучення у якості рецензента 

науково-педагогічного працівника з 

іншого ЗВО з відповідною ОП 

професійною кваліфікацією. 

Член робочої групи  

Мусхаріна Ю.Ю. 

12.05.

2022р 

Залучено у якості рецензента 

науково-педагогічного працівника з 

іншого ЗВО з відповідною ОП 

професійною кваліфікацією - 

Протокол 

засідання 

кафедри 

теоретичних, 

методичних основ 



Шевченко О.В. – канд. пед. наук, 

доцент, завідувачка кафедри теорії і 

методики фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. 

- оновлено перелік нормативних 

документів, на підставі яких 

оновлюється ОП. 

фізичного 

виховання і 

реабілітації № 6 

від 12.05.2022р. 

4. При викладанні дисциплін фахового 

компоненту звернути особливу увагу на 

проблемах інклюзивної освіти 

Директор 

Миколаївського 

закладу загальної 

середньої освіти  

І-ІІІ ст. №2 

Миколаївської міської 

ради Куліш Л.В. 

23.06.

2022р 

1) Збільшено кількість 

програмних результатів навчання – 

ПРН 15 Оцінювати фізичні здібності 

і функціональний стан школярів, 

адекватно добирати ефективні 

психолого-педагогічні засоби і 

методи фізичного виховання з 

урахуванням індивідуальних 

особливостей особистості та 

інклюзивної освіти; 

2) Рекомендовано НПП 

розширити зміст дисциплін 

«Психолого-педагогічна діяльність 

вчителя», «Теорія і методика 

фізичної культури у закладах 

освіти», «Педагогіка фізичної 

культури», «Сучасні фізкультурно-

оздоровчі технології» щодо 

інклюзивної освіти  

Протокол 

засідання кафедри 

теоретичних, 

методичних основ 

фізичного 

виховання і 

реабілітації № 7 

від 23.06.2022р. 

5. Впроваджувати в освітній процес нові 

методики навчання відповідно до програми з 

фізичної культури Нової української школи, 

враховуючи забезпечення варіативних 

програм навчання та індивідуальної освітньої 

Директор 

Билбасівської 

опорного ЗЗСО 

Мелешко Л.А. 

23.06.

2022р 

Рекомендовано збагатити 

наповнення матеріалу дисципліни 

«Теорія і методика фізичної 

культури у закладах освіти» згідно 

Протокол 

засідання кафедри 

теоретичних, 

методичних основ 



траєкторії здобувачів ЗЗСО. державних програм фізичної 

культури НУШ.  

фізичного 

виховання і 

реабілітації № 7 

від 23.06.2022р. 

6. При наповненні матеріалу освітніх 

компонентів сконцентрувати увагу на тих 

програмних результатах, які будуть мати 

найбільше фахове навантаження в майбутній 

професійній діяльності здобувачів вищої 

освіти, готовності до професійної діяльності 

в умовах НУШ 

Доцент кафедри 

ТМОФВіР 

Іванченко Л.П. 

23.06.

2022р 

Уточнено зміст ПРН 10 Вміти 

професійно організувати, здійснити 

та скорегувати процес фізичного 

виховання, спортивно-масової, 

оздоровчої, самостійної, 

позашкільної та дистанційної 

роботи, згідно вимог Нової 

української школи. 

Протокол 

засідання кафедри 

теоретичних, 

методичних основ 

фізичного 

виховання і 

реабілітації № 7 

від 23.06.2022р. 

7. Про підвищення рівня володіння 

інформаційними технологіями та 

комунікаційної активності з метою 

ефективного проведення уроків фізичної 

культури у дистанційному форматі  

Старший вчитель 

фізичної культури 

вищої категорії ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 11 

Слов’янської міської 

ради Донецької області 

Аверін А.І. 

02.06.

2022р 

 

1) Рекомендовано НПП 

доповнити  зміст дисципліни 

«Сучасні інформаційні технології 

(для професійної діяльності)» 

матеріалом щодо  особливостей 

проведення дистанційних уроків 

фізичної культури. 

2) Уточнено формулювання та 

сутність ПРН 10 Вміти професійно 

організувати, здійснити та 

скорегувати процес фізичного 

виховання, спортивно-масової, 

оздоровчої, самостійної, 

позашкільної та дистанційної 

роботи. 

3)  До переліку вибіркових 

дисциплін додано освітній 

компонент «Дистанційна освіта при 

організації занять фізичною 

культурою» 

Протокол 

засідання кафедри 

теоретичних, 

методичних основ 

фізичного 

виховання і 

реабілітації № 7 

від 23.06.2022р. 

8. Про збільшення впровадження тренінгів Здобувачка 1 к. 23.06. Науково-педагогічним працівникам, Протокол 



та майстер класів із цікавих для 

здобувачів питань освітнього процесу та 

професійної підготовки 

магістерського РВО 

Гончарова О. 

2022р що забезпечують освітній процес на 

ОП рекомендовано запропонованих 

заходів з відповідним анонсуванням та 

оприлюдненням у соц.мережах та сайті 

ДДПУ. 

засідання кафедри 

теоретичних, 

методичних основ 

фізичного 

виховання і 

реабілітації № 7 

від 23.06.2022р. 
9. Про поглиблення знань з профілактики 

захворювань і можливих травм  під час 

занять фізичною культурою. 

Випускниця ОП 

«Середня освіта 

(Фізична культура)» 

2020р. 

Савченко Н. 

10.06.

2022р 

До переліку дисциплін фахового вибору 

додано освітні компоненти: «Медико-

педагогічний контроль при 

організації занять фізичною 

культурою», «Методологія керування 

фізичним здоров’ям людини», 

«Парамедичні технології у фізичній 

культурі». 

Протокол 

засідання кафедри 

теоретичних, 

методичних основ 

фізичного 

виховання і 

реабілітації № 7 

від 23.06.2022р. 

 

Завідувач кафедри   теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації              І.А.Федь  

 

Гарант освітньої програми    «Середня освіта (Фізична культура)»                                            О.І.Холодний  


