
 

Порівняльна таблиця 

громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми 

«Середня освіта: фізична культура» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

вступ 2021 р. 

 

Пропозиції Обґрунтування пропозиції Відповідальний за 

врахування 

пропозиції 

Змінити (конкретизувати )назву 

ОК 02. «Сучасні освітні 

технології» на «Сучасні цифрові 

освітні технології» 

Пропозиції ради стейкхолдерів 

обґрунтовані необхідністю 

повного розкриття ЗК 6. та 

можливістю уникнути 

дублювання з ОК 04. Сучасні 

педагогічні та інноваційні 

технології у фізичному 

вихованні. 

Вчена рада ІДГУ 

Перенести  ОК 08. «Організація та 

методика спортивно-туристичної 

роботи в школі» (4 кредити) до 

вибіркової складової 

Пропозиція робочої групи 

обґрунтована недостатністю 

кредитів у зв’язку із введенням 

нових начальних дисциплін:  ОК. 

«Методика фізичного виховання 

у вищій школі» (5 кредитів) 

Гарант ОПП проф.. 

Максимчук Б.А., 

робоча група 

Запровадити нову обов’язкову ОК. 

«Методика фізичного виховання у 

вищій школі» (5 кредитів) 

Пропозиції ради стейкхолдерів 

обґрунтовані необхідністю більш 

поглибленого набуття ФК 8. та 

формування ПРН 3. ПРН 7. 

Гарант ОПП проф.. 

Максимчук Б.А., 

робоча група 

Зменшення кількості кредитів  

ОК 07.  «Здоров’язбережувальна 

діяльність вчителя фізичної 

культури» до 4. 

Пропозиції ради стейкхолдерів 

обґрунтовані необхідністю 

введення нової ОК «Методика 

фізичного виховання у вищій 

школі»(5 кредитів), яка частково 

включає в освітній контент 

здоров’язберігальні технології  

Гарант ОПП проф.. 

Максимчук Б.А., 

робоча група 

Змінити назву ОК 07.  

«Здоров’язбережувальна 

діяльність вчителя фізичної 

культури» 

На ОК 07.  

«Здоров’язбережувальна 

діяльність вчителя фізичної 

культури з основами домедичної 

допомоги» з метою повного 

відображення у ФК 6. 

Гарант ОПП проф.. 

Максимчук Б.А., 

робоча група 

Доповнити ЗК 3. Знання та 

розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності 

ЗК 3. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності, здатність 

до особистісного та 

професійного розвитку  - для 

Гарант ОПП проф.. 

Максимчук Б.А., 

робоча група 



більш глибокого розкриття 

акмеологічного напряму ОП. 

 

Розширити ФК 3. Здатність 

задовольняти особистісні 

потреби дитини в процесі 

фізкультурної діяльності та 

досягти індивідуалізації 

навчання. 

 

ФК 3. Здатність задовольняти 

особистісні потреби здобувачів 

освіти в процесі фізкультурної 

діяльності та досягти 

індивідуалізації навчання. 

(на підставі затвердження проф.. 

стандарту на групу професій 

«Викладачі закладів вищої 

освіти») 

Гарант ОПП проф.. 

Максимчук Б.А., 

робоча група 

Розширити ФК 5. Здатність 

використовувати сучасні 

фізкультурно-оздоровчі 

технології у фізичному 

вихованні дітей. 

 

Доповнити ФК 5. Здатність 

використовувати сучасні 

фізкультурно-оздоровчі 

технології у фізичному 

вихованні здобувачів освіти 

(на підставі затвердження 

проф.. стандарту на групу 

професій «Викладачі закладів 

вищої освіти») 

 

Гарант ОПП проф.. 

Максимчук Б.А., 

робоча група 

Доповнити ФК 6. Здатність 

використовувати 

здоров’язберігаючі технології 

фізичної культури. 

 

ФК 6. Здатність 

використовувати 

здоров’язберігаючі технології 

фізичної культури та навички 

домедичної допомоги з метою 

більш повного  розкриття у ОК 

7. Здоров’язбережувальна 

діяльність вчителя фізичної 

культури з основами 

домедичної допомоги. 

 

Гарант ОПП проф.. 

Максимчук Б.А., 

робоча група 

Уточнення  ПРН 3. Володіти 

уміннями і навичками 

забезпечення організації 

освітнього процесу в закладі 

середньої освіти з урахуванням 

принципів повної загальної 

середньої освіти, зокрема дитино 

центризму, здоров’язбереження, 

інклюзії, розвивального навчання, 

особистісно-орієнтованого 

підходу, суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, компетентнісного 

підходу тощо. 

За необхідністю впровадження 

ОК. «Методика фізичного 

виховання у вищій школі» 

пропозиції обґрунтовані 

необхідністю розширення ПРН 3. 

Володіти уміннями і навичками 

забезпечення організації 

освітнього процесу в закладах 

освіти з урахуванням принципів 

повної загальної середньої 

освіти, зокрема дитино 

центризму, розвивального 

навчання, та загальних 

принципів здоров’язбереження, 

інклюзії, особистісно-

орієнтованого підходу, суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, 

компетентнісного підходу тощо.  

Гарант ОПП проф.. 

Максимчук Б.А., 

робоча група 



Уточнити ПРН 4. Вміти 

визначити напрямок своєї 

діяльності, її конкретні цілі і 

завдання на кожному етапі 

навчальної, виховної роботи і 

передбачати кінцевий результат; 

володіти методами визначення 

ефективності заходів, 

спрямованих на підвищення 

якості навчальновиховної 

роботи; уміти проектувати 

власну педагогічну систему у 

професійній діяльності. 

 

З метою більш точного 

відображення ЗК 3 у ПРН 4. 

Читати: Вміти визначити 

напрямок своєї діяльності, її 

конкретні цілі і завдання на 

кожному етапі навчальної, 

виховної роботи і передбачати 

кінцевий результат; володіти 

методами визначення 

ефективності заходів, 

спрямованих на підвищення 

якості навчально-виховної 

роботи; уміти проектувати 

власний особистісний і 

професійний розвиток. 

Гарант ОПП проф.. 

Максимчук Б.А., 

робоча група 

Уточнити ПРН 5. 

Демонструвати уміння і навички 

роботи вчителя: надавати 

методичну допомогу вчителям 

за всіма напрямами програм 

навчання і виховання школярів, 

готувати і проводити різні 

форми методичної роботи з 

підвищення кваліфікації: 

семінари, практикуми, тренінги, 

консультації та ін. заходи 

методичного спрямування. 

Організовувати роботу 

методичної ради закладу 

середньої освіти. 

 

ПРН 5. Змінити на: 

Демонструвати уміння і навички 

роботи викладача, вчителя: 

надавати методичну допомогу 

вчителям за всіма напрямами 

програм навчання і виховання 

школярів, готувати і проводити 

різні форми методичної роботи з 

підвищення кваліфікації: 

семінари, практикуми, тренінги, 

консультації та ін. заходи 

методичного спрямування. 

Організовувати методичну 

роботу закладів освіти. 

(на підставі затвердження 

проф.. стандарту на групу 

професій «Викладачі закладів 

вищої освіти») 

 

Гарант ОПП проф.. 

Максимчук Б.А., 

робоча група 

Доповнити ПРН 13. Вміти 

планувати фізичне 

навантаження у відповідності до 

вікових, статевих, 

морфофункціональних та 

психологічних особливостей 

людини і рівня її 

підготовленості. 

 

ПРН 13. Змінити на: Вміти 

планувати фізичне навантаження 

у відповідності до вікових, 

статевих, морфофункціональних 

та психологічних особливостей 

людини і рівня її 

підготовленості, та здійснювати 

етапи домедичної допомоги, 

з метою більш повного  

розкриття у ОК 7. 

Здоров’язбережувальна 

діяльність вчителя фізичної 

культури з основами 

домедичної допомоги. 

 

Гарант ОПП проф.. 

Максимчук Б.А., 

робоча група 

 


