
Пропозиції стейкхолдерів до змін в освітньо-професійній програмі  

Середня освіта (Фізична культура)  

другого (магістерського) рівня вищої освіти     

із терміном навчання 1 рік і 10 місяців 

за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура)  

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 
 

 

1 Я випускник магістратури 

факультету фізичної культури 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура). Наразі працюю 

за спеціальністю в Криворізькому 

державному педагогічному 

університеті на кафедрі фізичної 

культури. У моїй професійній 

діяльності в повній мірі знадобились 

абсолютно всі загальні та спеціальні 

компетентності, освоєння яких 

передбачала освітня програма. Тому 

загалом якістю освітнього процесу 

на факультеті я повністю 

задоволений, єдиним побажанням 

вважаю за доцільне ввести на 

другому (магістерському) рівня 

вищої освіти  практичну складову за 

обраним видом спорту, так як це 

було на бакалавраті. 

Макарчук Богдан -  

вчитель фізичної 

культури 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет 

В освітньо-професійну 

програму Середня освіта 

(Фізична культура) другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти та навчальний план для 

студентів 2020 та 2021 років 

вступу введена дисципліна 

«Спортивно-педагогічне 

вдосконалення». 

2 Доброго дня! Хочу подякувати за 

можливість долучитися до 

перегляду освітньо-професійних 

програм та, користуючись нагодою,  

професорсько-викладацькому 

складу факультету за професійний 

підхід у підготовці майбутніх 

фахівців нашої галузі. Повністю 

задоволений як самим процесом 

навчання, так і сформованими 

фаховими вміннями та навичками. 

Якщо це буде доречно – вважаю за 

потрібне збільшити складову саме 

практичної підготовки, адже це 

дасть можливість студентам надалі 

вдосконалювати свою професійну 

майстерність. 

Шаркевич Ростислав – 

спортивний аналітик 

випускник факультету 

В освітньо-професійну 

програму Середня освіта 

(Фізична культура) другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти та навчальний план для 

студентів 2020 та 2021 років 

вступу введена дисципліна 

«Спортивно-педагогічне 

вдосконалення». 

3 Доброго дня! Я є магістрантом 

освітньої програми «Середня освіта 

(Фізична культура)». Дуже 

подобаються навчальні дисципліни, 

які нам викладають, стиль та методи 

викладання. Трішки не звичним є 

формат дистанційного навчання, але 

всі ніби адаптувались.  

Під час навчання здобув звання 

майстра спорту зі спортивної 

акробатики і хотілося б 

продовжувати займатись 

професійним зростанням в 

обраному виді спорту в 

магістратурі, проте навчальний план 

Горенич Владислав – 

магістрант 

спеціальності 014 

Середня освіта 

(Фізична культура) 

В освітньо-професійну 

програму Середня освіта 

(Фізична культура) другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти та навчальний план для 

студентів 2020 та 2021 років 

вступу введена дисципліна 

«Спортивно-педагогічне 

вдосконалення».  



підготовки не передбачає такого 

освітнього компоненту. Тому моє 

побажання з приводу вдосконалення 

освітньої програми – запровадити 

навчально-практичну дисципліну 

«Спортивно-педагогічне 

вдосконалення», адже це сприятиме 

не лише професійному зростанню 

спортсмена, а й сприятиме фахівцю 

у майбутній фаховій діяльності. 

Дякую за увагу! 

4 Доброго дня! Дякую за можливість 

участі в обговоренні освітніх 

програм. Я навчаюсь за освітньо-

професійною програмою із 

терміном навчання 1 рік і 10 місяців 

та є учасником  футбольного клубу 

«Епіцентр», який приймає участь у 

другій лізі України з футболу. Тому, 

на мою думку, було б доречно 

ввести дисципліну спортивно-

педагогічне вдосконалення, адже під 

час навчання в магістратурі не 

повинно припинятись спортивно-

професійне зростання. Дякую. 

Морозов Ростислав – 

магістрант 

спеціальності 014 

Середня освіта 

(Фізична культура) 

В освітньо-професійну 

програму Середня освіта 

(Фізична культура) другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти та навчальний план для 

студентів 2020 та 2021 років 

вступу введена дисципліна 

«Спортивно-педагогічне 

вдосконалення». 

 


