ЗМІСТ
1.

ВСТУП

5

2.
3.

ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
ПОЗНАЧЕННЯ

6

4.

ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ

10

5.

ОБСЯГ ПРОГРАМИ

10

6.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

10

7.

ВИМОГИ ДО ВИПУСКУ

10

8.

ФОРМА НАВЧАННЯ

10

9.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ

10

10.

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

11

10.1 Загальна характеристика
10.2 Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти
10.3 Перелік компетентностей випускника
10.4 Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання
10.5 Форма атестації здобувачів вищої освіти
10.6 Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
10.7 Перелік нормативних документів, на яких базується програма
Додаток А Освітня складова освітньо-професійної програми
Додаток Б Анотації дисциплін ОПП та структурно-логічна схема їх
викладання

9

11
12
14
15
16
18
19
20
23

1. ВСТУП
Кременчуцький
національний
університет
імені
Михайла
Остроградського розробляє освітньо-професійну програму за спеціальністю
спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) для підготовки
бакалаврів до виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю до
розробки Стандарту вищої освіти за відповідним рівнем вищої освіти з
названої спеціальності.
Освітньо-професійна програма використовується під час:
– акредитації та інспектування освітньої діяльності за спеціальністю
та спеціалізацією;
– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і
практик;
– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення
кваліфікації;
– професійної орієнтації здобувачів фаху.
Освітньо-професійна програма враховує вимоги Закону України «Про
вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 і встановлює:
– обсяг та термін навчання бакалаврів;
– загальні компетентності;
– спеціальні (фахові) компетентності;
– перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування
компетентностей освітньої програми;
– вимоги до структури навчальних дисциплін.
Освітньо-професійна програма використовується для:
– складання навчальних планів та робочих навчальних планів;
– формування індивідуальних планів студентів;
– формування програм навчальних дисциплін, практик;
– визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики;
– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки фахівців;
– атестації бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична
культура).
Користувачі освітньо-професійної програми:
– здобувачі вищої освіти, які навчаються в КрНУ;
– науково–педагогічні працівники, які здійснюють підготовку бакалаврів
спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура);
– Екзаменаційна комісія спеціальності 014 Середня освіта (Фізична
культура);
– Приймальна комісія КрНУ.
Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри КрНУ, що
здійснюють підготовку фахівців ступеня бакалавра спеціальності 014 Середня
освіта (Фізична культура).

2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
У програмі терміни вживаються в такому значенні:
1) автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати
завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї
діяльності;
2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми
та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на
предмет відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги
стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення
заявлених у програмі результатів навчання;
3) атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами
вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам
стандартів вищої освіти;
4) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських
якостей, морально–етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у
вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за
певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж
рівень повної загальної середньої освіти;
5) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною
особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на
провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить
наукову, науково–технічну, інноваційну та/або методичну діяльність,
забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти,
післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей;
6) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає
групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна
підготовка;
7) випускна атестаційна робота – це кваліфікаційна робота, що має на
меті виконання досліджень та виробничих завдань, спрямованих на
організацію технологічного процесу (технічну підготовку, забезпечення
функціонування, контроль) та управління (планування, облік, аналіз,
регулювання) організацією та власне технологічним процесом. Програми
випускних атестаційних робіт зазвичай регламентовано певними професійними
функціями й завданнями згідно з освітніми стандартами відповідних рівнів
підготовки
8) дисциплінарні компетенції – деталізовані компетенції як результат
декомпозиції компетенцій фахівця спеціальності (спеціалізації) певного рівня
вищої освіти;
9) Европейська кредитна трансферно–накопичувальна система (ЕКТС)
– система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в
Европейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання,
підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для
досягнення визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах
ЕКТС;
10) засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому
порядку, та призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого
рівня сформованості компетенцій студента при контрольних заходах;
11) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому
навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття
відповідного ступеня і кваліфікації;
12) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які
забезпечують реалізацію певної компетенції;
13) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є
основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються
на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні);\
14) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного
рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо
навчання та/або професійної діяльності;
15) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань
різних рівнів з урахуванням коефіцієнта пріоритетності(запланованого рівня
сформованості компетенцій);
16) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання,
у яких системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних
досягнень науки і культури, опора для самоосвіти і самонавчання (підручники;
навчальні посібники, навчально–наочні посібники, навчально–методичні
посібники, хрестоматії, словники, енциклопедії, довідники тощо);
17) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки
кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є
типовими для кваліфікацій даного рівня;
18) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який
отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа
досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами;
19) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до
виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння,
уміння, цінності, інші особисті якості;
20) компетенція (юридична дефініція ринку праці) – коло повноважень
фахівця (професійні обов’язки, завдання та їх складові);
21) комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання
інформації, узгодження дій, спільної діяльності;
22) кредит Европейської кредитної трансферно–накопичувальної
системи (далі – кредит ЕКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених
(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЕКТС становить 30
годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання
становить, як правило, 60 кредитів ЕКТС;
23) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого

спрямовано на організацію технологічного процесу (наприклад. технічну
підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та управління ним
(планування, облік, аналіз, регулювання);
24) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до
супроводження навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних
занять, що містить, в тому числі інформацію щодо засобів та процедури
контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел
інформації;
25) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом
запланованого рівня сформованості компетенцій за видами навчальних занять;
26) навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає
підсумковому контролю;
27) навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація самостійного
смислового значення (поняття, явища, відношення, алгоритми);
28) об’єкт діагностики – компетенції, опанування якими забезпечуються
навчальною дисципліною;
29) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої
освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій
установі) через систему науково–методичних і педагогічних заходів та
спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь
та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування
гармонійно розвиненої особистості;
30) освітня (освітньо-професійна) програма – система освітніх
компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що
визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією
програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення,
кількість кредитів ЕКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також
очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти
здобувач відповідного ступеня вищої освіти;
31) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що
провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і
задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб;
32) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня
сформованості дисциплінарних компетенцій;
33) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального
матеріалу під час проведення аудиторного навчального заняття (опитування
студентів на лекціях, перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних
робіт, тестування тощо);
34) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст
навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється
кафедрою, яка закріплена наказом ректора для викладання дисципліни;
35) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») –
сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у
процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо–науковою
програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти;
36) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) –

компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які
набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання;
37) рівень сформованості дисциплінарної компетенції – частка
правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної
кількості запитань або суттєвих операцій еталону рішень. Визначається під час
поточного контролю. Рівень сформованості дисциплінарних компетенцій,
установлюється за результатами виконання комплексної контрольної роботи;
38) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що
розроблений на основі програми дисципліни відповідно до річного
навчального плану (містить розподіл загального часу на засвоєння окремих
навчальних елементів і модулів за видами навчальних занять та формами
навчання);
39) самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних
елементів та змістових модулів, опанування запланованих компетенцій,
виконання індивідуальних завдань, підготовки до контрольних заходів;
40) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим
навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньопрофесійну чи освітньо–наукову програму підготовки здобувачів вищої та
післядипломної освіти;
41) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється
професійна підготовка;
42) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та
результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ
за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності;
43) стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до
кадрового,
навчально–методичного,
матеріально–технічного
та
інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу
й наукової установи;
44) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та
розв’язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні
(інтелектуально–творчі) та практичні (на основі майстерності з використанням
методів, матеріалів, інструкцій та інструментів);
45) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок,
інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до
стандартів вищої освіти.
3. ПОЗНАЧЕННЯ
АВ – автономія і відповідальність;
З – знання;
КЗ – загальні компетентності;
КС – спеціальні компетентності;
К – комунікація;
НРК – Національна рамка кваліфікацій;
РН – результати навчання.

4. ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ
Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї
повної загальної середньої освіти.
5. ОБСЯГ ПРОГРАМИ
Обсяг освітньо-професійної програми підготовки бакалавра становить
240 кредитів ЕКТС.
6. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Регламентується тимчасовим положенням про оцінювання знань та
визначення рейтингу студентів у кредитній системі організації освітнього
процесу
7. ВИМОГИ ДО ВИПУСКУ
Завершене навчання за освітньо-професійною програмою обсягом 240
кредитів ЕКТС, успішно складена підсумкова атестація.
Денна, заочна.

8. ФОРМА НАВЧАННЯ

9. ТЕРМІН НАВЧАННЯ
Термін навчання за денною та заочною формами навчання становить 3
роки 10 місяців.

10. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
10.1. Загальна характеристика
FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень, HPK
Рівень вищої
– 6 рівень / Бакалавр
освіти
Ступінь вищої
Бакалавр
освіти
01 Освіта/Педагогіка
Галузь знань
014 Середня освіта (Фізична культура)
Спеціальність
Освітня
кваліфікація
Професійна (і)
кваліфікація(ї)
(тільки для
регульованих
професій)

Бакалавр з середньої освіти

Кваліфікація в
дипломі

Освітня кваліфікація – «Бакалавр з середньої освіти»
Професійна кваліфікація – 3340 Педагог з професійного
навчання
Об’єкти вивчення та діяльності: загальнотеоретичні та
професійні знання, вміння та навички для виконання
професійних функцій та типових завдань діяльності у
сфері фізичного виховання з різними категоріями
населення.
підготовка
висококваліфікованого
Цілі
навчання:
фахівця з фізичного виховання, здатного вирішувати
завдання, пов’язані з навчально-методичною, плановою (в
т.ч. прогнозною), аналітичною діяльністю та управлінням
фізичним вихованням у навчальних закладах різного
освітнього рівня, в установах та організаціях усіх форм
власності.
Теоретичний зміст предметної області: інтеграція фахової
підготовки в галузі фізичного виховання, практичне
застосування педагогічного інструментарію в діяльності з
підвищення фізичного стану осіб, що представляють різні
категорії населення.
Методи, методики та технології: способи організації та
технології проведення занять фізичними вправами різного
спрямування; методики дослідження фізичного стану осіб,
педагогічні дослідження серед представників різних
верств населення.
Інструменти або обладнання: педагогічні дослідження;
функціональна діагностика; Глобальна мережа;
метрологічні системи у фізичній культурі та спорті.

Опис
предметної
області

3340 Педагог з професійного навчання

Академічні
права
випускників

Працевлаштування
випускників

Бакалавр з з середньої освіти може продовжити
навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7
рівня EQF LLL та 7 рівня HPK
Первинні посади, пов’язані з плановою (в т.ч.
прогнозною) аналітичною, педагогічною діяльністю та
управлінням фізичним вихованням у закладах освіти, на
підприємствах, в установах та організаціях усіх форм
власності, зокрема, на посадах: педагог з професійного
навчання, вчитель фізичної культури загальноосвітніх
навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів; вчитель основ
здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ
ступенів, асистент вчителя, асистент педагога-валеолога,
інструктор-методист з туризму, викладач-стажист.

10.2. Обсяг кредитів ЕКТС, необхідний для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти
Освітньо-професійна програма (ОПП) передбачає такі цикли підготовки,
що забезпечує освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки бакалавра з
середньої освіти:
I. Цикл загальної підготовки , що включає цикли дисциплін гуманітарної
та соціально-економічної підготовки (ГСЕ), цикл дисциплін математичної та
природничо-наукової підготовки (ПН);
II. Цикл професійної підготовки, що включає цикли дисциплін
професійної
підготовки (ДПП); вибiркові навчальні дисципліни, що
включають професійно орієнтовані дисципліни за вибором навчального
закладу (варіант А – ВПОА, варіант Б – ВПОБ), дисципліни вільного вибору
студента (СПО); практична підготовка (ПП). Всього 240 кредитів ЕКТС, у
т.ч. за циклами:
Цикли підготовки
Розподіл навчального
часу за циклами
(кредитів ECTS)
I. Цикл загальної підготовки
51
1.1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально21
економічної підготовки
1. 2. Цикл дисциплін математичної та
30
природничо-наукової підготовки
II. Цикл професійної підготовки
189
2.1. Цикл дисциплін професійної підготовки
74,5
2. Вибiркові навчальні дисципліни
96,5
2.2. Професійно орієнтовані дисципліни
78,5
2.3. Дисципліни вільного вибору студента
18
2.4. Практична підготовка
18
Освітня частина програми забезпечує отримання освітнього рівня
бакалавра за спеціальністю. Навчальні програми дисциплін за професійним

спрямуванням фізичної культури орієнтовані на поєднання теоретичних знань
з практичними навичками і вміннями, до них включено останні досягнення
відповідної наукової галузі. Система знань у вигляді переліку всіх дисциплін з
загальною кількістю навчальних кредитів їх вивчення, а також розподіл змісту
освітньої складової за циклами підготовки наданий у Додатку А.
Орієнтовний зміст всіх дисциплін у вигляді анотацій, що складаються зі
змістовних модулів та поєднані у структурно-логічну схему, наведені у
Додатку Б.
Надання кваліфікації «Бакалавр з середньої освіти (Фізична культура)»
забезпечується також практичною підготовкою: туристичний похід тривалістю
1 тиждень (1,5 кредити ECTS); ознайомча практика 1 тиждень (1,5 кредити
ECTS); перша педагогічна практика тривалістю 5 тижнів (7,5 кредитів ECTS);
друга педагогічна практика в ЗОШ тривалістю 3 тижні (4,5 кредити ECTS).
Вибіркова частина ОПП підготовки бакалавра складається з предметів
самостійного вибору Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського та вибору студента.
Університет має право у встановленому порядку змінювати назви
навчальних дисциплін.
Відбір вступників для навчання у Кременчуцькому національному
університеті імені Михайла Остроградського за програмами освітнього рівня
«бакалавр» зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)
здійснюється серед осіб без обмеження віку, які здобули повну загальну
середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
відповідно до Правил прийому, що розробляться щорічно і узгоджуються з
умовами прийому на освітній ступінь бакалавра до вищих навчальних закладів
України відповідним наказом Міністерства освіти і науки. Відбір вступників
для навчання за програмами освітнього рівня «бакалавр» здійснюється за
результатами зовнішнього незалежного тестування та творчого конкурсу.
Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної
підготовки, при відборі абітурієнтів ставляться вимоги щодо їх здібностей і
підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених
відповідним стандартом освіти. Зокрема, особи, що беруть участь у конкурсі,
подають документи згідно до Правил прийому в обсязі відповідної програми.
Для успішного засвоєння освітньої програми бакалавра абітурієнти
повинні мати повну загальну середню освіту та здібності до оволодіння
знаннями, уміннями й навичками в галузі фізичного виховання.

10.3. Перелік компетентностей випускника

Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності
(КЗ)

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності
(КС)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми в сфері фізичної культури та виховання або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
КЗ 1. Здатність застосовувати знання та уміння до розв’язання практичних завдань у сфері фізичного виховання і спорту.
КЗ 2. Уміння та навички абстрактного і конкретного мислення, здатність до творчої і результативної праці.
КЗ 3. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації отриманої з різних джерел.
КЗ 4. Навички презентації наукового та практичного матеріалу.
КЗ 5. Здатність до самопізнання своєї особистості й самооцінки своєї діяльності.
КЗ 6. Здатність до здійснення професійної діяльності з урахуванням
вимог безпеки спортивних рухів, безпеки життєдіяльності та гігієни праці.
КЗ 7. Здатність до усвідомлення рівня власної професійної діяльності,
спеціальних, методичних і комунікативних спроможностей, потенціалу,
тобто адекватне уявлення про свої соціально-професійні характеристики, здатність до критики та самокритики.
КЗ 8. Здатність працювати в команді.
КЗ 9. Здатність до письмової й усної комунікації державною мовою,
володіння культурою мови.
КЗ 10. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей та в міжнародному середовищі, висловитись на фахові теми або теми особистих
інтересів іноземною мовою.
КЗ 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
КС 1. Здатність до формування системи знань щодо категорій
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, фізіологічних основ
фізичного виховання і спорту, дисциплін циклу професійної та практичної підготовки та сучасних тенденцій у цій галузі знань, опанування методологічного апарату організації педагогічної діяльності з
організації фізичного виховання.
КС 2. Здатність до ефективного опанування нормативними документами, науково-методичними матеріалами з забезпечення управління у
сфері фізичного виховання та спорту.
КС 3. Здатність до оволодіння сучасною методологією наукових досліджень в галузі фізичного виховання і спорту.
КС 4. Здатність до формування системи знань щодо категорій масового
спорту та оздоровчої фізичної культури.
КС 5. Здатність до розуміння вправи як основного засобу фізичного
виховання.
КС 6. Здатність застосовувати різні форми організації занять фізичними
вправами.
КС 7. Здатність до розуміння механізму формування рухових вмінь і
навичок.
КС 8. Здатність до оволодіння навичками роботи з різними віковими та
соціальними групами населення.
КС 9. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних та професійних дисциплін в процесах отримання та опрацювання інформації, її практичного застосування в
професійній діяльності.
КС 10. Уміння використовувати спеціальне та допоміжне тренажерне
обладнання.

10.4.Нормативний зміст підготовки здобувачів
сформульований у термінах результатів навчання

вищої

освіти,

Результати навчання:

РНП 1. Володіти системою знань про фізичну культуру в процесі
фізичного виховання.
РНП 2. Знати цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби фізкультуррно-оздоровчої роботи у школі, дитячому закладі освіти, сім’ї,
сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів,
організа-цій, їх вплив на особистість дитини, підлітка.
РНП 3. Знати культурні, спортивні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота.
РНП 4. Знати медико-біологічні основи фізичної культури і спорту, основи реабілітації людини, мати наукове уявлення про здоровий спосіб
життя.
РНП 5. Знати основні закономірності фізичного розвитку, становлення
особистості, педагогіку, теорію та методику фізичного виховання, методику туристсько-екскурсійної діяльності.
РНП 6. Знати етичні та правові норми, що регулюють взаємини людини і суспільства, оточуючого середовища, і враховувати це під час розробки фізкультурно-оздоровчих, екскурсійно-туристичних і соціальних проектів.
Когнітивні уміння РНК 1. Здатність використовувати професійно-профільні знання й
практичні навички при формуванні планів та програм з фізичного
та навички з
виховання.
предметної
РНК 2. Здатність розуміти можливості сучасних наукових методів пізобласті (РНК)
нання природи, суспільства, особистості і володіти ними на рівні, необхідному для вирішення завдань, що постають у процесі виконання професійних функцій.
РНК 3. Здатність володіти культурою мислення, знати його загальні
закони, вміти у письмовій чи усній формі логічно оформити свої думки.
РНК 4. Уміння володіти методологічними прийомами наукових
досліджень, застосовувати прикладні методики аналізу фізичних
станів, використовувати сучасні методи системного наукового аналізу.
РНК 5. Уміння на науковій основі організовувати свою працю,
володіти комп’ютерними методами збирання, зберігання та обробки
(редагування) інформації, що застосовується у сфері його професійної
діяльності.
РНК 6. Уміння використовувати різні методи розв’язання завдань під
час визначення оптимальних співвідношень параметрів різних функціональних систем організму;
РНК 7. Уміння продовжувати навчання та здійснювати професійну діяльність в іншомовному оточенні.
Знання з
предметної
області (РНП)

Практичні
навички з
предметної
області (РНПН)

РНПН 1. Планування багаторічного процесу фізичного виховання та
окремих занять
РНПН 2. Уміння здійснювати навчання руховій дії в процесі заняття
фізичними вправами
РНПН 3. Володіння методиками розвитку та удосконалення фізичних
якостей.
РНПН 4. Володіння прийомами контролю та самоконтролю.
РНПН 5. Володіння основними методами дослідження фізичного
стану.

Загальні вміння та РНЗ. 1. Уміння кооперувати з колегами, колективом, ознайомлюватися
навички (РНЗ)
з методами управління; організовувати роботу виконавців, знаходити і
приймати управлінські рішення,
РНЗ. 2. Знати основи педагогічної майстерності, вміти в умовах розвитку науки і мінливої соціальної практики робити переоцінку нагромадженого досвіду, аналіз своїх можливостей, здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітянські технології.
РНЗ. 3. Розуміти сутність та соціальне значення своєї майбутньої професії, основні проблеми конкретної галузі діяльності, бачити їх взаємозв’язок у цілісній системі знань.
РНЗ. 4. Знати основні положення Законів України про освіту, про
фізичну культуру і спорт, Конвенції про права дитини, інші законодавчі
і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання,
основи трудового законодавства.
РНЗ. 5. Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.

10.5. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Форма атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до
фахового іспиту з
теорії і методики
фізичного
виховання та
спорту

Складання фахового іспиту з теорії і методики фізичного виховання та
спорту.
Складання кваліфікаційного іспиту з медико-біологічних основ
фізичного виховання.
Фаховий іспит з теорії і методики фізичного виховання та спорту
передбачає виконання певних атестаційних завдань, є адекватною
формою кваліфікаційних випробувань, яка об'єктивно і надійно
визначає рівень освітньої та професійної підготовки випускників
вищих навчальних закладів, оцінює ступінь досягнення кінцевих
цілей освітньо-професійної підготовки студентів відповідно до
об'єктивних критеріїв.
Фаховий іспит базується на застосуванні знань з професійноорієнтованих дисциплін, а саме – теорії і методики фізичного
виховання, загальної теорії підготовки спортсменів, олімпійського і
професійного спорту.
Студент-випускник бакалаврату під час державного іспиту
повинен продемонструвати глибокі знання методик навчання та
тренування; способів організації занять фізичними вправами; вільно
володіти термінологічним апаратом галузі; знати основи безпеки
спортивних
рухів;уміти
користуватися
спортивним
та
дослідницьким інвентарем та обладнанням; уміти застосовувати
отримані теоретичні знання і практичні навички під час викладання
фізичної культури у середніх навчально-виховних закладах.

Вимоги до
кваліфікаційного
іспиту з медикобіологічних основ
фізичного
виховання

Кваліфікаційний іспит з медико-біологічних основ фізичного
виховання базується на застосуванні знань з дисциплін
математичної та природничо-наукової підготовки, а саме –
фізіології людини, анатомії людини, спортивної фізіології, основ
здорового способу життя для викладання фізичної культури у
середніх навчально-виховних закладах.
Студент-випускник бакалаврату під час кваліфікаційного іспиту
повинен продемонструвати глибокі знання методів оцінки
фізичного розвитку, фізичного здоров’я, фізичної підготовленості,
біологічного віку, адаптаційного потенціалу, функціонального
стану, які застосовуються в спортивній практиці; анатомічних
особливостей опорно-рухового апарату; знати індекси оцінки
параметрів тіла тощо.
На іспиті студент повинен продемонструвати отримані знання
стосовно оцінки адекватності рухової активності, енергоспоживання
та
енерговитрат,
фізіологічних
параметрів
тренованості,
адекватності навантаження та ступеня втоми, методів медикобіологічного контролю.

Атестація якості підготовки бакалавра зі спеціальності 014 Середня освіта
(Фізична культура) щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої
підготовки вимогам освітньої програми здійснюється після виконання
студентами у повному обсязі навчального плану державною екзаменаційною
комісією Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського.
Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних
компетентностей випускників, передбачених даною освітньо-професійною
програмою, з використанням загальнодержавних методів комплексної
діагностики.
Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з середньої освіти» здійснює державна
екзаменаційна комісія.
Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки випускників
вищих навчальних закладів встановлюється згідно з чинним законодавством.

10.6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти
Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма є системою
освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності,
що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією
програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення,
кількість кредитів Европейської кредитно-трансферної системи (ECTS),
необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня
вищої освіти.
Якість вищої освіти, здобутої особою, відображає її компетентність,
відповідно до стандартів вищої освіти, а якість освітньої діяльності в
університеті також визначається як відповідність стандартам вищої освіти.
Система внутрішнього забезпечення якості в КрНУ передбачає здійснення
таких процедур і заходів:
1. Визначення засад і процедур забезпечення якості вищої освіти.
2. Реалізація стратегії постійного підвищення якості вищої освіти,
яка передбачає:
– проведення політики зарахування у студенти;
– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
– створення нового покоління навчально-методичних матеріалів, які
містять навчальні завдання, що орієнтують студента на досягнення кінцевого
результату з вивчення кожної дисципліни за переліком сформованих у
дисципліні компетенцій;
– втілення політики постійного аналізу успіхів випускників
університету;
– упровадження політики активної участі у процесі підготовки фахівців
двох соціально-суспільних інститутів держави, якими є середня школа та
вітчизняна економіка (перша – постачальник абітурієнтів для вищої школи,
друга – замовник її випускників);
– періодичне оцінювання здобувачів вищої освіти кожної з програм,
науково-педагогічних працівників університету та регулярне оприлюднення
результатів цих оцінювань на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах
факультетів і навчально-наукових інститутів;
– підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
– наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу за
всіма формами навчання, самостійної роботи студентів за кожною освітньою
програмою;
– наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім
процесом та всіма іншими напрямами діяльності університету;
– публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та
кваліфікації, умови вступу та навчання за цими програмами;
– ефективність системи запобігання та виявлення академічного плагіату
у наукових працях працівників університету і здобувачів вищої освіти.

Додаток А
ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Освітньо-професійна програма (ОПП) передбачає такі цикли підготовки,
що забезпечує освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки бакалавра з середньої
освіти:
I. Цикл загальної підготовки , що включає цикли дисциплін гуманітарної
та соціально-економічної підготовки (ГСЕ), цикл дисциплін математичної та
природничо-наукової підготовки (ПН);
II. Цикл професійної підготовки, що включає цикли дисциплін професійної
підготовки (ДПП); вибiркові навчальні дисципліни, що включають професійно
орієнтовані дисципліни за вибором навчального закладу (варіант А – ВПОА,
варіант Б – ВПОБ), дисципліни вільного вибору студента (СПО); практична
підготовка (ПП).
Освітня частина програми забезпечує отримання освітнього рівня
бакалавра за спеціальністю. Навчальні програми дисциплін за професійним
спрямуванням фізичної культури орієнтовані на поєднання теоретичних знань з
практичними навичками і вміннями, до них включено останні досягнення
відповідної наукової галузі. Університет має право у встановленому порядку
змінювати назви навчальних дисциплін.
Орієнтовний розподіл змісту освітньої складової за циклами підготовки
наданий у таблиці А.1.
Таблиця А.1 Розподіл змісту освітньої складової ОПП
Дисціпліни навчального плану освітнього процесу
1

ГСЕ 1.
ГСЕ 2.
ГСЕ 3.
ГСЕ 4.
ГСЕ 5.
ПН 1.
ПН 2.
ПН 3.
ПН 4.
ПН 5.
ПН 6.
ПН 7.
ПН 8.
ДПП 1.
ДПП 2.

Компетентності

Кредитів
ЄКТС
3

2
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Українознавство
КЗ 3, КЗ 4, КС 2, КС 9
3,0
Правознавство
КЗ 7, КС 2
3,0
Українська мова (за професійним
КЗ 4, КЗ 9
спрямуванням)
3,0
Іноземна мова
КЗ 3, КЗ 7, КС 10
9,0
Філософія
КЗ 2, КЗ 3, КЗ 5, КЗ 7, КС 1
3,0
1. 2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки
Анатомія людини
КЗ 1, КС 4, КС 8
6,0
Фізіологія людини
КЗ 1, КЗ 11, КС 4, КС 8
6,0
Педагогічна валеологія
КЗ 1, КС 4, КС 8
3,0
Біохімія
КЗ 1, КЗ 3, КС 3, КС 4,КС 9
3,0
Гігієна
КЗ 6, КС 1,
3,0
Екологія
КЗ 6
3,0
Інформатика та програмування
КЗ 3, КЗ 4, КС 3
3,0
Безпека життєдіяльності, цивільний
КЗ 6, КС 2, КС 10
захист
3,0
1.3. Цикл дисциплін професійної підготовки
Вступ до спеціальності
КЗ 1, КЗ 7, КС 1, КС 4, КС 6
4,0
КЗ 1, КС 3, КС 4, КС 5,
Теорія і методика фізичного виховання КС 7, КС 8
12,0

Продовження таб. А.1

ДПП 4.

1
Теорія і методика викладання
обраного виду спорту
Загальна теорія підготовки
спортсменів

ДПП 5.

Олімпійський і професійний спорт

ДПП 6.
ДПП 7.
ДПП 8.

Ритміка і хореографія
Основи здорового способу життя
Фізична реабілітація
Основи раціонального та
оздоровчого харчування
Масаж
КЗ 5, КЗ 11, КС 1
Біомеханіка
КЗ 1, КЗ 3, КС 7
Психологія
КЗ 2, КЗ 5, КЗ 8, КС 3
Педагогіка
КЗ 2, КЗ 11, КС 1, КС 3
Психологія здоров’я
КЗ 2, КЗ 3, КЗ 5, КС 9
2. ВИБIРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Професійно орієнтовані дисципліни
Варіант А
Гімнастика та методика її викладання КЗ 1, КС 5, КС 7, КС10
Легка атлетика та методика її
КЗ 1, КС 5, КС 6, КС 7,
викладання
КС 10
Спортивні ігри та методика їх
КЗ 1, КЗ 8, КС 5, КС 6,
викладання
КС 7, КС 10
Плавання та методика його
КЗ 1, КС 5, КС 6, КС 7,
викладання
КС 10
Теорія і методика викладання
КЗ 1, КС 5, КС 10
атлетизму
КЗ 1, КС 5, КС 6, КС 7,
Оздоровчі заняття на воді
КС10
КЗ 1, КС 5, КС 6, КС 7,
Оздоровчий танцювальний фітнес
КС 10
Історія фізичної культури
КЗ 3, КС 2, КС 9
Валеологія рухової активності та
КЗ 1, КС 4, КС 8
оздоровчий фітнес
Педагогічні методи досліджень у
КЗ 2, КЗ 11, КС 1, КС 3
фізичній культурі та спорті
Теорія і методика викладання
КЗ 1, КЗ 4, КЗ 8, КС 6
рухливих ігор і забав
Нові технології у фізичному
КЗ 3, КЗ 4, КС 3
вихованні
Психологія спорту
КЗ 2, КЗ 5, КЗ 8, КС 3
Загальна теорія спорту для всіх
КЗ 6, КС 2, КС 4, КС 8
КЗ 1, КЗ 11, КС 1, КС 4,
Спортивна фізіологія
КС8
Варіант Б
Методика фізичного виховання в
КЗ 1, КЗ 6, КС 1, КС 7,
СМГ
КС 9

ДПП 3.

ДПП 9.
ДПП 10.
ДПП 11.
ДПП 12.
ДПП 13.
ДПП 14.

ВПОА 1.
ВПОА 2.
ВПОА 3.
ВПОА 4.
ВПОА 5.
ВПОА 6.
ВПОА 7.
ВПОА 8.
ВПОА 9.
ВПОА 10.
ВПОА 11.
ВПОА 12.
ВПОА 13.
ВПОА 14.
ВПОА 15.
ВПОБ 1.

2
КЗ 1, КС 5, КС 6, КС 7
КЗ 1, КС 5, КС 6, КС 7,
КС 10
КЗ 1, КС 5, КС 6, КС 7,
КС 10
КЗ 1, КЗ 2, КС 5, КС 6,
КС 8
КЗ 5, КС 2, КС 4, КС 8
КЗ 6, КС 8, КС 10
КЗ 1, КС 8

3
7,5
8,5
6,0
4,0
3,0
7,5
3,0
5,0
3,0
4,0
4,0
3,0

6,0
7,5
10,5
6,0
4,0
3,0
6,0
3,0
5,0
4,0
3,0
7,5
4,0
3,0
6,0

6,0
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ВПОБ 2.
ВПОБ 3.
ВПОБ 4.
ВПОБ 5.
ВПОБ 6.
ВПОБ 7.
ВПОБ 8.

1
Управління підготовкою юних
спортсменів
Фізіологія ЦНС та ВНД
Моніторінг і оцінка результатів
дослідження в валеології
Нетрадиційні види рухової активності
Основи медичних знань
Параолімпійський спортивний рух

Спортивні споруди і обладнання
Профілактика спортивного
ВПОБ 9. травматизму
ВПОБ 10. Біологія
ВПОБ 11. Економіка фізичного виховання
ВПОБ 12.
ВПОБ 13.
ВПОБ 14.
ВПОБ 15.
СПО 1.
СПО 2.
СПО 3.
СПО 4.
СПО 5.
ПП 1.
ПП 2.
ПП 3.
ПП 4.

Педагогічна майстерність
Педагогіка фізичного виховання
Метрологічний контроль
Адаптивне фізичне виховання
2.2. Дисципліни вільного вибору
Рекреаційні заняття у фізичному
вихованні
Відновлювальні засоби у фізичній
культурі та спорті

Ідеомоторне та психорегулююче
тренування
3. Практична підготовка
Ознайомча практика
Педагогічна практика в
загальноосвітній школі
Педагогічна практика в
загальноосвітній школі
Туристичний похід
Атестація

КЗ 1, КЗ 11, КС 4, КС 8
КЗ 3, КЗ 4, КС 3, КС 4
КЗ 1, КС 8, КС 10
КЗ 1, КЗ 11, КС 9
КЗ 7, КС 1, КС 2, КС4,
КС 8
КЗ 6, КС 10
КЗ 6, КЗ 7, КЗ 11, КС9

КЗ 1, КЗ 11, КС 4
КЗ 3, КС 1, КС 2
КЗ 2, КЗ 5, КЗ 11, КС 1,
КС3
КЗ 2, КЗ 11, КС 1, КС 3
КЗ 1, КЗ 3, КЗ 4, КС 3
КЗ 1, КС 5, КС 7
студента
КЗ 1, КЗ 3, КЗ 4, КС 3

Організація масової фізичної культури
Основи туризму та орієнтування

2
КЗ 1, КЗ 6, КС 1, КС 9

КЗ 1, КЗ 3, КС 5, КС 7
КЗ 1, КЗ 3, КЗ 5, КЗ 8,
КС 4, КС 8,
КЗ 1, КЗ 8, КС 1, КС 5,
КС 6, КС 7, КС 10
КЗ 2, КЗ 5, КЗ 8, КС 3

3
7,5
10,5
6,0
4,0
3,0
6,0
3,0
5,0
4,0
3,0
7,5
4,0
3,0
6,0

6,0
6,0
3,0
3,0
6,0

КЗ 1, КЗ 6, КС 2
КЗ 1, КЗ 6, КЗ 7, КС 2,
КС 5, КС 6, КС 7, КС 9
КЗ 1, КЗ 6, КЗ 7, КС 2,
КС 5, КС 6, КС 7, КС 9
КЗ 6, КЗ 8, КС 1,КС 9

1,5
7,5
4,5
1,5
3,0

Додаток Б

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ОПП
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ЇХ ВИКЛАДАННЯ

1.1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки
ГСЕ 1. Українознавство
Мета: ознайомити студентів з особливостями загальних закономірностей
функціонування культури, її основними поняттями, категоріями, значення в
суспільному розвиткові індивіда, а також засвоєння ним найвидатніших
досягнень українського мистецтва, сприяти розумінню специфіки та
неповторності української культури, її значення і місця у світовій спадщині.
Предмет: функціонування культури, специфіка української культури, її
значення і місця у світовій спадщині.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Культура первісного суспільства, стародавніх
цивілізацій, античного світу, середньовіччя
Культурологія як навчальний предмет. Найдавніші пам’ятки культури на
території. Первісна культура. Народне мистецтво і фольклор. Античність і
культура України. Українське народне образотворче мистецтво. Середньовічна
культура. Українська скульптура.
ЗМ 2. Основні тенденції розвитку європейської та української культури
ХІІІ – ХХ ст.
Європейське Відродження та українська культура. Українська музична
культура. Доба бароко та її особливості в Україні. Українська архітектура.
Епоха Просвітительства в Європі та в Україні. Українське малярство.
Українська культура в контексті ідейно-естетичних шукань ХІХ ст. Український
театр. Українська культура в загально європейському контексті ХХ ст.
Українське кіномистецтво.
ГСЕ 2. Правознавство
Мета: досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і
сутності державно-правових відносин та категорій, підготовка їх до можливого
застосування цих знань в практичній діяльності, формування належного,
якісного рівня правосвідомості та правової культури.
Предмет: сутність державно-правових відносин та категорій, окремі
галузі права України.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Теорія держави і права. Конституційне право
України.
Теорія держави. Основні теорії походження держави. Поняття та основні
ознаки держави. Поняття, ознаки та структура механізму держави. Теорія права.
Поняття та ознаки права. Поняття та елементи системи права. Класифікація
принципів права. Основні функції права.
Конституційне право України. Поняття, система та джерела

конституційного права. Поняття і основні властивості Конституції. Загальні
засади конституційного ладу України та його гарантії. Правовий статус людини
і громадянина. Поняття громадянства. Кабінет міністрів України як вищий
орган у системі органів виконавчої влади. Система органів місцевого
самоврядування в Україні.
ЗМ 2. Загальна характеристика окремих галузей права України
Кримінальне право України. Поняття та предмет правового регулювання
кримінального права України. Поняття та ознаки злочину. Поняття
кримінальної відповідальності та її підстави.
Цивільне право України. Поняття, система та джерела цивільного права
України. Загальні положення зобов’язального права. Цивільно-правові
договори: поняття, форми, види. Цивільно-правова відповідальність. Основи
спадкового права України.
Трудове право України. Поняття та предмет правового регулювання
трудового права України. Трудовий договір: поняття, сторони, зміст, форма.
Порядок прийняття на роботу. Дисциплінарна відповідальність та матеріальна
відповідальність. Індивідуальні і колективні трудові спори.
Сімейне право України. Поняття сімейного права України. Поняття
шлюбу. Умови і порядок одруження. Шлюбний договір: поняття та порядок
укладення. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя. Права та обов’язки
батьків і дітей.
ГСЕ 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
Мета: коригування знань студентів у тих практичних аспектах
української мови, які постійно „працюють” у їхній галузі фахових знань
(терміновживання, культура усного та писемного мовлення офіційно-ділового
та наукового стилів тощо); підвищення загального мовного рівня студентів.
Предмет: стилі та норми української мови, культура писемного
мовлення.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Суспільне значення української мови, її правовий
статус.Стилі сучасної української літературної мови. Особливості наукової та
офіційно-ділової лексики сучасної української мови.
ЗМ 2. Норми української мови у професійному мовленні. Морфологічні
норми сучасної української літературної мови у професійному мовленні.
Лексичні та стилістичні норми сучасної української літературної мови у
професійному мовленні. Синтаксичні норми української літературної мови у
професійному мовленні.
ЗМ 3. Культура мовлення як компонент професійної культури
спеціаліста. Складання й редагування наукових та офіційно-ділових
професійних текстів. Поняття культури мовлення. Культура писемного
мовлення (технічні правила оформлення рукописних та машинописних текстів).
„Сучасний документ. Норми, правила, варіанти”. Укладання й редагування
документів. Культура усного ділового мовлення.

ГСЕ 4. Іноземна мова
«Німецька мова»
Мета:
вивчення
мови
на
професійному,
побутовому
та
культурологічному рівнях; практичне володіння німецькою мовою на
автономному рівні, необхідному для ділового та професійного спілкування,
реалізація на письмі комунікативних намірів, пов’язаних з виробничими
умовами фаху; досягнення студентами рівня знань, відповідних до вимог
дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість інструментального
застосування іноземної мови.
Предмет: реалізація усно та письмово комунікативних намірів,
пов’язаних з виробничими умовами фаху на рівні, необхідному для ділового та
професійного спілкування іноземною мовою.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Лексико-граматичний комплекс. Значення
спорту для молоді. Жінки та спорт. Моя майбутня професія і спорт. Олімпійські
ігри.
ЗМ 2. Лексико-граматичний комплекс.Історія олімпійського кубка.
Умовний спосіб. Підрядні речення в німецькій мові.
«Англійська мова»
Мета:.
вивчення
мови
на
професійному,
побутовому
та
культурологічному рівнях; практичне володіння німецькою мовою на
автономному рівні, необхідному для ділового та професійного спілкування,
реалізація на письмі комунікативних намірів, пов’язаних з виробничими
умовами фаху; досягнення студентами рівня знань, відповідних до вимог
дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість інструментального
застосування іноземної мови.
Предмет: реалізація усно та письмово комунікативних намірів,
пов’язаних з виробничими умовами фаху на рівні, необхідному для ділового та
професійного спілкування іноземною мовою.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Лексико-граматичний комплекс1. Елементи
спілкування. English as a means of international communication. Множина
іменників. Biography, Family. Pronouns. Person’s character and Appearance.Degrees
of comparison of Adjectives and Adverbs.
ЗМ 2. Лексико-граматичний комплекс 2.Time, dates. Numbers. The Present
Indefeinite Tense. Seasons, Weather. The Past Indefinite Tense. House. Flat. The
Future Indefinite Tense.
ЗМ 3. Лексико-граматичний комплекс 3. Готель. У місті. На пошті.
Телефон. У магазині.
ЗМ 4. Лексико-граматичний комплекс 4. Моя майбутня професія і спорт.
Олімпійські ігри.
ГСЕ 5. Філософія
Мета:. відобразити стан суспільства і його становище у світлі
постіндустріальної епохи та відповідного рівня досягнення науки. Вона є
теоретичною моделлю інформаційної цивілізації, яка формується, взаємодії її з

навколишнім світом та космічним середовищем, сприяє знаходженню
розв’язання глобальних проблем людства, осмисленню глибоких інтеграційних
процесів у світовому співтоваристві, правильному розумінню низки актуальних
проблем.
Предмет: свідомість та світогляд як духовно-практичний феномен
людини, теоретичні моделі пізнання і науки.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Філософія як світоглядне самовизначення
людини. Філософія в структурі світоглядного самовизначення людини.
Світогляд як духовно-практичний феномен в житті людини. Онтологія як
філософське вчення про буття. Особливості людського буття.
ЗМ 2.Розгляд основних життєвих та наукових проблем з точки зору
філософії.Людина у філософії. Феномен особистості. Його формування.
Філософське осмислення культури та цивілізації. Свідомість як спосіб існування
й відтворення буття. Теорія пізнання і наука. Філософське осмислення історії та
її сенсу.
1. 2. Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки
ПН 1. Анатомія людини
Мета: Ознайомити студентів з формою й будовою тіла людини, органів
усіх систем у зв’язку з їх функцією, топографією і розвитком в процесі
онтогенезу, сформувати уявлення про закономірні морфофункціональні зміни
органів, які відбуваються в часі й просторі та за дії на організм занять з фізичної
культури й спорту та інших чинників.
Предмет: будова тіла людини, органів усіх систем у зв’язку з їх функцією,
топографією і розвитком в процесі онтогенезу.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Опорно-рухова система. Вступ до анатомії.
Історія розвитку. Методи дослідження. Предмет i завдання курсу. Остеологія:
Будова та розвиток кісток. Скелет кінцівок. Сполучення кісток. Загальні поняття
про сполучення кісток. Міологія. М’язи голови і тулуба. Вчення про м’язи
(міологія). М’язи кінцівок. М’язи плечового поясу и вільної верхньої кінцівки у
зв’язку з їхніми функціями.
ЗМ 2. Нервова, ендокринна системи та органи чуття. Центральна нервова
система (неврологія). Вчення про центральну нервову систему (неврологія).
Периферична нервова система. Периферична нервова система: спинно- та
черепномозкові нерви. Вегетативна нервова система. Ендокринна система.
Органи чуття. Орган слуху і смаку. Вестибулярний апарат.
ЗМ 3. Спланхнологія. Серцево-судинна система. Лімфатична система та
органи кровотворення. Вчення про серцево-судинну систему (ангіологія).
Дихальна система та шкіра. Травна система. Вчення про внутрішні органи
(спланхнологія). Сечова система. Чоловіча та жіноча статева система.

ПН 2. Фізіологія людини
Мета: програма визначає обсяг знань і навичок, які повинні одержати
студенти. Рекомендована послідовність вивчення окремих тем пояснюється
особливою значущістю розуміння нервових регуляторних механізмів при
вивченні любої із систем органів.
Предмет: нервові регуляторні механізми систем органів тіла людини.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Вступ. Предмет, методи і основні етапи
розвитку фізіології. Фізіологія на сучасному етапі розвитку науки. Значення
фізіології як науки. Загальна фізіологія збудження. Фізіологія системи крові.
Функціональна характеристика крові. Склад і властивості крові. Фізіологія
серцево-судинної системи. Загальні властивості серцевого м’яза. Робота серця.
Зовнішні прояви діяльності серця. Рух крові по судинах. Нейрогуморальна
регуляція кровообігу.
ЗМ 2. Фізіологія дихання. Значення дихання. Фізіологія травлення.
Значення травлення і методи дослідження і класифікація травних процесів.
Секреторна функція кишечнику. Обмін речовин і енергії. Обмін речовин.
Фізіологія ендокринних залоз. Виділення. Організм людини в сучасних умовах.
Фактори ризику. Гіпокінезія. Аліментарні фактори. Емоційний стрес.
Ксенобіотики.
ЗМ 3. Загальна фізіологія нервової системи. Проведення збудження і
гальмування і центральній нервовій системі. Фізіологія центральної нервової
системи. Спинний мозок. Функціональне значення відділів головного мозку.
Ретикулярна формація і лімбічна система мозку. Вегетативна нервова система.
Кора великих півкуль головного мозку. Фізіологія вищої нервової діяльності.
Функціональна система організму і її роль в організації акту поведінки. Вища
нервова діяльність. Дві сигнальні системи діяльності та їх єдність. Пам’ять, її
види, механізми пам’яті. Нейрофізіологічна організація психічної діяльності.
ЗМ 4. Фізіологія аналізаторів. Слуховий, нюховий, смаковий аналізатори.
Внутрішні аналізатори. Характеристика внутрішніх аналізаторів. Фізіологія
рухового аналізатора. Структурна організація м’язів. Механізм м’язового
скорочення. Сила і робота м’язів. Ієрархічний принцип регуляції роботи м’язів.
ПН 3. Педагогічна валеологія
Мета: сформувати у студентів глибоке розуміння необхідності підтримки
здорового способу життя, допомогти здобути глибокі знання в області
педагогічної, медичної та психологічної валеології, навчити їх практично
застосовувати набуті вміння і навички в своїй педагогічній діяльності з метою
профілактики захворювань, рекреації та оптимізації здоров’я особистості,
орієнтації її на здоровий спосіб життя; формування у дітей свідомого та
відповідального ставлення до індивідуального здоров’я та здоров’я нації.
Предмет: освітнє середовище і здоров’я, профілактика захворювань,
рекреація та оптимізація здоров’я особистості.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Валеологія – наука про індивідуальне здоров’я
людин. Валеологія як наука. Людина та її здоров'я з позиції системного підходу.

Діагностика індивідуального здоров’я. Прогнозування здоров’я. Основні
принципи формування здоров'я.
ЗМ 2. Ендоекологія здоров’я. Біологічний потенціал здоров’я: спадковість,
конституція та адаптація. Генетика та конституція: здоров’я та хвороби.
Ендокринна основа конституції людини. Валеологічні аспекти репродуктивного
здоров’я. Генетична, сексуальна і психологічна сумісність. Статева культура.
Психічне здоров’я. Основи фізичного оздоровчого тренування.
ЗМ 3. Екологічна валеологія. Основи підтримки здорового стану хребта.
Гіпоксичне тренування, гіпобарична гіпоксія в медичній практиці. Порушення
постави і остеохондроз : причини і профілактика.
ЗМ 4. Методика викладання валеології . Сенс життя людини. Валеологія
сім’ї. Стилі виховання і здоров’я дітей. Освітнє середовище і здоров’я.
Характеристика умов виховання і навчання дітей у віці з 3 до 18 років як
провокація хронічних захворювань і депресій. Основи методики викладання
валеології. Психовалеологічні аспекти. рекреаційної роботи в школі. Функції
валеолога в школі. Методи валеологічного виховання, впровадження здорового
способу життя дітей.
ПН 4. Біохімія
Мета: вивчення хімічного складу живих організмів і хімічних процесів,
що відбуваються у живих організмах та лежать в основі їх життєдіяльності,
обмін речовин і пов’язаний із ним обмін енергії.
Предмет: хімічний склад живих організмів і хімічних процесів, що
відбуваються у живих організмах, обмін речовин і обмін енергії.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Біохімія як наука. Історія розвитку біохімії.
Хімічний склад живих організмів. Білки. Нуклеїнові кислоти. Ферменти. Хімія
вуглеводів. Хімія ліпідів. Вітаміни. Гормони
ЗМ 2. Загальні поняття про обмін речовин і енергії в організмі. Біологічне
окиснення. Обмін вуглеводів. Обмін ліпідів (жирів). Обмін білків. Обмін
нуклеїнових кислот. Водно-сольовий обмін. Інтеграція та регуляція процесів
життєдіяльності
ПН 5. Гігієна
Мета: дати основні теоретичні поняття про гігієнічні чинники
навколишнього середовища, сформувати практичні навички використання
гігієнічних знань для збереження здоров’я і збільшення тривалості життя.
Предмет: гігієнічні чинники навколишнього середовища, гігієна окремих
видів спорту.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Основи комунальної гігієни. Предмет “Гігієна”, її
завдання, методи дослідження та історія розвитку. Гігієна повітряного
середовища. Гігієна води та водопостачання, гігієна ґрунту та очищення
населених місць.
ЗМ 2. Гігієна харчування.Гігієна харчування. Кількісна і якісна оцінка
раціону. Особливості і харчування спортсменів у різні періоди тренувань і

змагань.
ЗМ 3. Гігієнічне забезпечення фізичної культури і спорту. Гігієна житла і
населених місць. Гігієна спортивних споруд. Особиста гігієна, здоровий спосіб
життя. Загартовування. Біологічні чинники навколишнього середовища. Гігієна
фізичної культури і спорту. Гігієна окремих видів спорту.
ПН 6. Екологія
Мета: сформувати комплексне уявлення студентів про поняття та закони
екології, про основні напрямками розвитку екології, як науки, показати зв’язок
екології з іншими дисциплінами.
Предмет: екосистема та біосфера, навколишнє середовище.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Основи загальної екології. Екологія в системі
природничих наук, її науковий та прикладний аспекти. Навколишнє середовище
та екологічні фактори. Основні положення популяційної екології. Вчення про
біоценоз. Вчення про екосистему та біосферу. Концепція екосистеми.
ЗМ 2. Вплив діяльності людини на довкілля та охорона навколишнього
природного середовища. Екологія і практична діяльність людини. Поняття
забруднення довкілля. Природно-заповідний фонд України. Правове
регулювання охорони навколишнього середовища в Україні та міжнародне
співробітництво
ПН 7. Інформатика та програмування
Мета: студенти повинні опанувати використанням сучасних
інформаційних технологій у своїй професійній діяльності.
Предмет: інформаційні технології, будова IBM-сумісного комп’ютера,
системне та сервісне програмне забезпечення.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Основи інформатики, будова IBM-сумісного
комп’ютера, системне та сервісне програмне забезпечення. Основні терміни
інформатики. Мета та завдання дисципліни. Будова IBM-сумісного комп’ютера.
Операційна система Windows. Сервісне програмне забезпечення. Робота з
програмами Windows.
ЗМ 2. Використання інформаційних технологій у професійній діяльності.
Обробка текстової інформації. Текстовий редактор Word for Windows.
Створення презентацій засобами Power Point for Windows. Табличний процесор
Excel for Windows. Проведення обчислень в Excel for Windows. Локальні
комп'ютерні мережі. Функції локальних комп'ютерних мереж. Глобальна
комп'ютерна мережа Internet. Електронна пошта. Internet Explorer.
ПН 8. Безпека життєдіяльності, цивільний захист
Мета: формування знань і навичок щодо заходів і способів захисту
людей в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, шляхів підвищення безпеки
життєдіяльності. Теоретична і практична підготовка студентів з метою
організації захисту працюючих у народному господарстві; вивчення шляхів і

способів підвищення організації і проведення рятувальних та інших
невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, наслідків стихійних лих і в
осередках ураження, пов'язаних з дією зброї масового ураження.
Предмет: способи захисту людей в умовах виникнення надзвичайних
ситуацій, шляхи підвищення безпеки життєдіяльності.
Змістовні модулі: Безпека в системі «людина – життєве середовище».
Шкідливі та небезпечні чинники життєвого середовища. Антропогенні
катастрофи (аварії). Умови життєдіяльності. Психофізіологічні аспекти безпеки
життєдіяльності. Узагальнена модель забезпечення безпеки життєдіяльності
людини. Якісний і кількісний аналіз рівня ризиків. Класифікація та
характеристика типових видів надзвичайних ситуацій. Основні правові та
нормативні акти з безпеки життєдіяльності людини в Україні. Державне
управління та нагляд за безпекою життєдіяльності. Забезпечення захисту людей
у надзвичайних ситуаціях. Перша долікарська допомога при кризових станах
потерпілого.
1.3. Цикл дисциплін професійної підготовки
ДПП 1. Вступ до спеціальності
Мета: теоретичне знайомство студентів з майбутньою спеціальністю, її
місцем у суспільному виробництві та засобами її оволодіння.
Предмет: майбутня спеціальність, її місце у суспільному виробництві.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Фізична культура як суспільне явище та сфера
діяльності. Соціальна сутність фізичної культури та її роль в сучасному
суспільстві. Міжнародний спортивний рух і фізкультурно-спортивний рух в
Україні.
ЗМ 2. Професійна діяльність в галузі фізичної культури.Професійна
діяльність фахівця фізичної культури. Професійна діяльність тренера-викладача
та фахівця з фізичної реабілітації. Професійна діяльність вчителя валеології.
ЗМ 3. Система вищої освіти та кадрове забезпечення галузі фізичної
культури.Система вищої освіти та кадрове забезпечення. Морально-етичні
засади професії вчителя фізичної культури і валеології. Організація навчального
процесу в вищих навчальних закладах. Основи науково-дослідної роботи
студентів.
ДПП 2. Теорія і методика фізичного виховання
Мета: формування у студентів глибоких знань і умінь, необхідних для
успішної практичної діяльності з фізичного виховання, набуття практичних
навичок, проведення занять з різними віковими і соціальними верствами
населення, впровадження здорового способу життя і раціональної організації
вільного часу різних верств населення.
Предмет: загальні закономірності управління процесом фізичного
виховання.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Загальні основи теорії фізичного

виховання.Теорія і методика фізичного виховання як навчальна і наукова
дисципліна. Національна система фізичного виховання в Україні. Мета,
завдання, закономірності та принципи фізичного виховання. Засоби фізичного
виховання. Методи фізичного виховання. Рухові дії як предмет навчання.
ЗМ 2. Загальна характеристика фізичних якостей людини. Загальна
характеристика рухових якостей людини. Основи методики розвитку силових
якостей. Основи методики розвитку прудкості (швидкості). Основи методики
розвитку витривалості. Основи методики розвитку гнучкості. Основи методики
розвитку спритності. Використання методу колового тренування при вихованні
фізичних якостей та при вдосконаленні техніки виконання фізичних вправ.
Основні закономірності процесу навчання. Структура процесу навчання.
ЗМ 3. Урок фізичної культури - основна форма організації фізичного
виховання школярів. Характерні риси, зміст і побудова уроку. Визначення
завдань уроку. Організація діяльності учнів на уроці. Оцінка діяльності учнів на
уроках. Загальні вимоги до уроку. Планування і контроль роботи з фізичного
виховання школярів. Контроль навчального процесу.
ЗМ 4. Форми фізичного виховання протягом навчального дня.Форми
фізичного виховання протягом навчального дня. Позакласні заняття фізичними
вправами. Підготовка учнів до самостійних занять фізичними вправами.
Фізичне виховання учнів поза школою Учитель фізичної культури – організатор
розумного способу життя.
ДПП 3. Теорія і методика викладання обраного виду спорту
Мета: формування базових професійно-педагогічних знань, вмінь та
навичок, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку тренера з
обраного виду спорту.
Предмет: базові професійно-педагогічні знання, вміння та навички з
обраного виду спорту.
Змістовні модулі: 1. Вступ в дисципліну ТіМОВС зі спеціалізації
«атлетичних видів спорту».Вступ в дисципліну з спеціалізації „атлетичних
видів спорту”. Гігієна і профілактика травматизму на заняттях атлетичних видів
спорту. Історія зародження і розвитку атлетичних видів спорту. Класифікація,
систематика, термінологія в атлетичних видів спорту.
2. Планування, облік та змагальна діяльність в атлетичних видах спорту.
Організація та проведення змагань з силових видів спорту. Планування, облік та
контроль спортивного тренування силових видах спорту .
ДПП 4. Загальна теорія підготовки спортсменів
Мета: формування у студентів системи фундаментальних знань, яка
визначає рівень професійної діяльності в галузі фізичного виховання і спорту,
вимагає високої професійної підготовленості фахівців з питань теорії і методики
спортивного тренування.
Предмет: система фундаментальних знань професійної діяльності в
галузі фізичного виховання і спорту.

Змістовні модулі: ЗМ 1. Основні поняття, засоби, методи, принципи
удосконалення спортивного тренування. Основні поняття і напрямки
удосконалення спортивного тренування. Основи методики відбору у спорті.
Засоби і методи спортивної підготовки. Принципи підготовки спортсменів та
напрями вдосконалення системи підготовки спортсменів.
ЗМ 2. Фактори, що визначають рівень спортивних досягнень, їхня
структура і взаємозв'язок. Технічна і тактична підготовка спортсменів.
Психічна підготовка спортсменів. Змагальна діяльність у спорті. Види
спортивних змагань. Регламентація і способи проведення змагань. Побудова
тренувальних занять: мікро, мезо та макроциклів. Багаторічне планування
підготовки спортсменів.
ДПП 5. Олімпійський і професійний спорт
Мета: полягає в набутті теоретичних знань з історії виникнення
олімпійського спорту та розвитку професійних видів спорту, сучасного стану
професійного та олімпійського спорту в світі та в Україні. Дослідженні шляхів
професіоналізації олімпійського спорту. Вивчення основних економічних та
правових взаємовідносин між спортсменами та роботодавцями в професійному
спорті, організації та систем проведення змагань в різних професійних видах
спорту.
Предмет: історія виникнення олімпійського спорту та розвиток
професійних видів спорту, сучасний стан професійного та олімпійського спорту
в світі та в Україні.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Олімпійський та професійний спорт, як складова
частина спортивного руху та життя суспільства. Предмет, зміст і основні
поняття предмету, передумови виникнення і історія розвитку олімпійського та
професійного спорту, функції олімпійського та професійного спорту в
суспільстві, структура та хартія олімпійського спорту, організаційна структура і
керівництво професійним спортом.
ЗМ 2. Економічні та правові аспекти розвитку олімпійського та
професійного спорту. Організаційна структура і керівництво професійним
спортом, економічні аспекти розвитку олімпійського та професійного спорту,
економічний аналіз діяльності професійних ліг з різних видів спорту, правові
аспекти і основи трудових відносин в професійному спорті, загальні основи
методики відбору в різних видах професійного спорту, підготовка і система
змагань у професійному спорті, олімпійський та професійний спорт на
сучасному етапі і перспективи його становлення в Україні.
ДПП 6. Ритміка і хореографія
Мета: формування системи знань і умінь майбутнього фахівця щодо
проведення різноманітних видів вправ під музичний супровід, збагачення уроків
фізичного виховання естетичним змістом, навчання школярів виразних, точних і
гарних рухів.
Предмет: техніка виконання та методика проведення різноманітних видів

вправ під музичний супровід.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Основи методики розвитку та техніка
виконання рухів. Розвиток музичної пам’яті, координації рухів шляхом
відтворення ритмічного малюнку рухами. Спеціальні гімнастичні кроки: м’який,
високий, гострий, пружній і приставний. Спеціальні хореографічні позиції рук
та ніг: І Виконання спеціальних танцювальних вправ у поєднанні з музичним
супроводом: крок польки вперед; бокові й поперемінні кроки польки вправо і
вліво; крок польки з поворотами; крок галопом; крок мазурки; «шаркаючий»
крок; боковий крок «припадання».
Техніка виконання та методика навчання елементам українського танцю
(«Бігунець»; «Голубець»; присядка (для хлопців), припадання (для дівчат);
«Вихилялочка»). Вдосконалення техніки виконання та методииа навчання
елементам українського танцю. Техніка виконання та методика навчання
елементам російського танцю («Каблучний» крок. Трійний притоп. Дрібний
крок. Перемінний крок. Припадання.). Вдосконалення техніки виконання та
методики навчання елементам російського танцю. Техніка виконання елементів
молдавського національного танцю ( Основні кроки. Підскоки та біг. Лодочка.).
Вдосконалення техніки виконання та методики навчання елементам
молдавського танцю. Основні вправи для розвитку рівноваги: динамічні,
статичні, змішані. Техніка виконання та методика навчання елементам
білоруського танцю. Стрибки з переступанням на місці. Підскоки з просуванням
назад.
ЗМ 2. Техніка виконання та методика навчання вправ з предметами.
Техніка виконання та методика навчання вправ з м’ячем. Техніка виконання та
методика навчання вправ з мотузкою. Способи утримування мотузки;
покачування та махи (однією та двома руками); оберти мотузкою (вперед, назад
та навхрест); кидки та ловля; «вітрячок» (поперечний та горизонтальний).
Техніка виконання та методика навчання вправ з обручем.
ЗМ 3. Техніка виконання та послідовне вивчення танцювальних комплексів
під музичний супровід. Техніка виконання та послідовне вивчення базового
танцювального комплексу під музичний супровід. Техніка виконання та
послідовність вивчення колістенічних вправ та танцювального комплексу в
стилі «Фанк». Техніка виконання та послідовність вивчення танцювального
комплексу в латиноамериканському стилі. Техніка виконання та послідовне
вивчення сучасного танцювального комплексу під музичний супровід.
ДПП 7. Основи здорового способу життя
Мета: сформувати у студентів глибоке розуміння необхідності підтримки
здорового способу життя, розуміння визначальної ролі здорового способу життя
та формування індивідуальної поведінки на засадах свідомого та
відповідального ставлення до індивідуального здоров’я та здоров’я нації.
Предмет: індивідуальна поведінка на засадах свідомого та
відповідального ставлення до індивідуального здоров’я та здоров’я нації.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Сучасне розуміння здоров’я людини. Визначення
поняття
«здоров’я».
Характеристика
типів
здоров’я:
примітивний,

постпримітивний, квазімодерний, модерний, посмодерний. Аналіз показників
фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я. Знання та уміння
соціального педагога для успішного впровадження соціальних проектів,
спрямованих на формування здорового способу життя.
ЗМ 2. Теоретичні засади формування здорового способу життя.
Здоровий спосіб життя та його критерії (рівень життя, якість та стиль життя).
Складові здорового способу життя. Напрями формування здорового способу
життя. Історія діяльності з формування здорового способу життя. Аналіз
діяльності щодо формування здорового способу життя на сучасному етапі.
ЗМ 3. Технологія проведення тренінгів по формуванню здорового способу
життя. Визначення поняття «тренінг» та його головних елементів.
Класифікація тренінгу. Роль ведучого у проведенні тренінгу.
ЗМ 4. Професійна компетентність соціального педагога. Соціальнопедагогічні заходи, спрямовані на надання допомоги ВІЛ-інфікованим клієнтам.
Соціально-педагогічні заходи, спрямовані на надання допомоги наркозалежним
і залежним від психотропних речовин клієнтам. Соціально-педагогічні заходи,
спрямовані на надання допомоги втягнутим у ранню проституцію
клієнтам. Особливості впливу ЗМІ на поведінку людини. Тютюн, алкоголь
наркотики в молодіжному середовищі: вживання, залежність, ефективна
профілактика. Характеристика причин шкідливих звичок. Профілактика алко- та
наркозалежності серед молоді. Роль сім’ї у формуванні здорового способу
життя дітей та молоді. Складові формування здорового способу життя дитини в
сім’ї. Законодавство України щодо формування здорового способу життя.
Законодавство України щодо формування здорового способу життя у
молодіжному середовищі. Загальні підходи до визначення політики сприяння
здоров‘ю та здоровому способу життя в законодавстві України.
ДПП 8. Фізична реабілітація
Мета: формування системи спеціальних знань з основ реабілітації,
фізіотерапії. Формування умінь щодо організації та проведення реабілітації,
фізіотерапії при різноманітних захворюваннях.
Предмет: організація та проведення реабілітації, фізіотерапії при
різноманітних захворюваннях.
Змістовні
модулі:
ЗМ1.
Теоретичні
основи
реабілітації,
фізіотерапії. Реабілітація: основні поняття та завдання, мета і принципи. Види,
етапи і періоди реабілітації Загальнi засади фізіотерапії.
ЗМ 2. Медичні аспекти організації та проведення реабілітації,
фізіотерапії. Загальні основи фізичної реабілітації. Лікувальна фізична культура в
системі фізичної реабілітації. Основи лікувального масажу.
ЗМ 3. Особливості організації та проведення різних видів реабілітації
Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи. Фізична
реабілітація при захворюваннях органів дихання, травлення, нирок та
порушеннях обміну речовин. Фізична реабілітація в хірургії, травматології та
ортопедії. Фізична реабілітація при оперативних втручаннях на органах грудної
і черевної порожнин. Фізична реабілітація в травматології та ортопедії. Фізична

реабілітація при захворюваннях і травмах нервової системи. Фізична
реабілітація при захворюваннях та травмах центральної нервової системи.
Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах периферичної нервової
системи. Фізична реабілітація в педіатрії та акушерсько-гінекологічній практиці
Особливості фізичного виховання немовлят. Фізична реабілітація хворих дітей
різного віку. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації в
акушерстві та гінекології.
ДПП 9. Основи раціонального та оздоровчого харчування
Мета: ознайомлення студентів з основами здорового харчування, з
загальними
вимогами
до
раціонального
харчування,
принципами
збалансованного харчування.
Предмет: харчування та харчова поведінка, фізіологічні основи
перетравлювання і засвоєння їжи.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Роль харчування в процесах життєдіяльності
організму. Теоретичні основи харчування. Рекомендовані норми енерговитрат
для різних верств населення. Фізіологічні основи перетравлювання і засвоєння
їжи. Основи харчової поведінки (механізми голоду і насичення). Основні
компоненти харчування, їх властивості: білки, жири, вуглеводи, баластні
речовини. Ожиріння та його вплив на здоров’я людини.
ЗМ 2. Нехарчові компоненти: вітаміни і провітаміни, мінеральні сполуки,
їх значення в харчуванні людей. Вода і питний режим. Зв’язок мінерального та
водного обмінів. Харчові фітокоректори. Засоби застосування лікарственних
рослин та приготування лікарських форм. Харчування людей різних вікових
груп.
ЗМ 3. Оздоровче, лікувальне й дієтичне харчування. Сокотерапія.
Мінеральна вода у лікувальному харчуванні. Сучасні системи та технології
оздоровчого харчування. Використання голодування з метою поліпшення
здоров’я.
ЗМ 4. Харчові отруєння й захворювання, пов’язані з продуктами
харчування. Гігієна готування та зберігання їжи. Холістичний підхід щодо
питання харчування. Філософский аспект. Харчування і релігія. Розробка
індивідуальної системи харчування.
ДПП 10. Масаж
Мета: навчити студентів початковим навичкам мистецтва масажу.
Завдання курсу: вивчити окремі види масажу та механізми їх дії на організм;
розглянути найбільш розповсюджені захворювання, з якими стикається у своїй
практиці масажист та принципи їх лікування; визначити значення профілактики
захворювання для збереження здоров’я та працездатності.
Предмет: види масажу та механізми їх дії на організм.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Основні принципи та прийоми класичного
масажу Основні принципи класичного масажу. Історія розвитку масажу.
Загальне поняття про масаж і його фізіологічну дію. Гігієнічні основи та

методика проведення масажу. Показання та протипоказання до проведення
масажу. Класифікація масажу. Фізіологічні основи масажу. Прийоми масажу:
основні та допоміжні.
ЗМ 2. Техніка загального та спортивного масажу. Масаж голови,
обличчя, шиї. Масаж тулуба. Масаж кінцівок. Загальний та спортивний масаж.
Види спортивного масажу: тренувальний масаж; попередній масаж;
відновлювальний масаж. Масаж при спортивних травмах та захворюваннях.
Самомасаж: методика та техніка виконання.
ДПП 11. Біомеханіка
Мета: ознайомити студентів з загальними основами біомеханіки як науки
про рухи людини, дати необхідні відомості для біомеханічного обґрунтування
фізичних вправ, вивчити особливості рухового апарату людини як біомеханічної
системи, визначити біомеханічні характеристики руху людини, знати основні
загальні закономірності будови рухового апарату та виконання рухів з позицій
біомеханіки.
Предмет: особливості рухового апарату людини як біомеханічної
системи.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Методи дослідження біомеханічної системи
Предмет і методи біомеханіки. Завдання біомеханіки. Об’єкт пізнання
біомеханіки. Область застосування біомеханіки. Задачі біомеханіки. Теорія і
методи біомеханіки. Зародження та основні напрямки розвитку біомеханіки.
Біомеханічні методи вивчення та реєстрація рухів. Постановка завдання і
методика дослідження. Реєстрація кінематичних та динамічних характеристик
руху та аналіз рухової діяльності. Методи вимірювань і реєстрації в біомеханіці.
Біомеханічний аналіз рухової діяльності. Системи координат, соматична
система координат. Біокінематичні та біодинамічні (часові, просторові та
просторово-часові) характеристики руху тіла. Біостатичні характеристики руху
тіла. Положення рівноваги. Руховий апарат як біомеханічна система. Руховий
апарат як біомеханічна система. Біокінематичні пари та ланцюги.
ЗМ 2. Біодинаміка. Біодинаміка м’язів. Особливості режимів руху
біомеханічної системи, будова м’яза, механічні властивості м’язів, прояв
активності та види роботи м’язів, групова взаємодія м’язів, особливості режимів
руху біомеханічної системи.Система рухів у фізичних вправах та керування
ними. Структура системи рухів, координація рухів, керування системою рухів,
зміна системи рухів при навчанні і тренуванні. Вплив будови тіла, віку та статі
на структуру руху. Біомеханічне обґрунтування фізичних вправ.
Соматотипологія та моторика людини, зміна рухової діяльності з віком, статеві
особливості структури рухів
ДПП 12. Психологія
Мета: визначення основних категорій особистості, якостей та
властивостей, які є джерелом її розвитку і формування, висвітлитлення
найбільш загальних закономірностей, механізмів виникнення, функціонування і

розвитку психіки, а також вправляння у психотехнічних прийомах та базової
особистісної психодіагностики.
Предмет: механізми виникнення, функціонування і розвитку психіки.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Вступ до психології. Особистість, соціальні
групи, діяльність Предмет психології та її завдання. Методи психології.
Розвиток психіки і свідомості. Соціальні групи. Психологічний аналіз
діяльності. Мова і мовлення. Спілкування.
ЗМ 2. Психічні процеси та індивідуально-психологічні особливості
особистості.Відчуття та сприймання. Увага. Поняття про увагу. Уява. Пам’ять.
Мислення. Емоційна сфера особистості. Мотиваційна сфера особистості.
Вольова сфера особистості. Рівні психічного розвитку. Індивідуальнопсихологічні особливості особистості. Задатки і здібності.
ДПП 13. Педагогіка
Мета: забезпечити формування у студентів комплексних професійних
педагогічних знань, уміння синтезувати матеріал для успішного розв'язання
педагогічних задач, аналізу педагогічних ситуацій, вибору засобів взаємодії у
педагогічному процесі.
Предмет: система методів і засобів виховання, форми організації
виховного процессу.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Загальні основи педагогіки. Предмет та завдання
педагогіки Основи наукових досліджень у педагогіці. Поняття про методологію
педагогіки. Система освіти в Україні. Основи порівняльної педагогіки. Розвиток
і формування особистості дитини. Вікова періодизація.
ЗМ 2. Дидактика - теорія освіти і навчання. Предмет і завдання
дидактики. Діяльність вчителя як складова навчального процессу. Зміст освіти в
національній школі. Методи й засоби навчання. Форми організації навчання.
Урок як основна форма організації навчання. Основи педагогічного контролю у
школі.
ЗМ 3. Теорія виховання. Виховання як цілеспрямована система
формування особистості. Зміст та характеристика основних напрямів виховання.
Система методів і засобів виховання. Форми організації виховного процессу.
Діяльність дитячих та юнацьких організацій в Україні. Особистість і колектив.
Класний керівник у школі: специфіка роботи та основні функції.
ДПП 14. Психологія здоров’я
Мета:
вивчення
основ
практичну
психопрофілактичну
та
психокорекційну роботу з різними групами населення щодо оцінки, збереження,
зміцнення та розвитку всіх рівнів здоров’я.
Предмет: практична психопрофілактична та психокорекційна робота з
різними групами населення.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Здоров’я як системна категорія. Психологія
здоров’я як наука. Визначення психології здоров’я та задачі науки. Історія
становлення психології здоров’я як самостійної галузі психології. Внесок

В.М.Бєхтєрєва, Дж.Матараццо, М.М.Амосова, Д.Енджела, В.А.Ананьєва,
Г.Л.Апанасенко, В.П.Войтенко та ін. у розвиток психології здоров’я. Зв’язок
психології здоров’я з іншими науками. Співвідношення психогігієни,
психопрофілактики та психології здоров’я. Рівні та фактори здоров’я людини.
Групи психологічних факторів здоров’я. Незалежні фактори: обумовлюючі,
когнітивні, фактори соціального середовища, демографічні змінні. Поведінкові
фактори здоров’я: копінг, зловживання речовинами, дотримання правил
збереження здоров’я. Мотивуючі фактори здоров’я: стресори, існування в
хворобливому стані. Методики оцінки та самооцінки стану здоров’я. Здоров’я
як соціальний феномен. Соціальний рівень індивідуального здоров’я. Показники
соціального здоров’я. Вікові особливості стану здоров’я. Моделі пояснення
гендерних відмінностей у стані здоров’я.
Здоров’я та соціальні інститути. Основи сексуального здоров’я.
Психологічні аспекти ВІЛ/СНІДу. Самооцінка соціального здоров’я.
Ставлення до здоров’я, його компоненти. Здоровий
спосіб
життя.
Компоненти і мотиви здорового способу життя.
ЗМ 2. Прикладні аспекти здоров’я людини. Поняття про психічне здоров’я.
Критерії оцінки психічного здоров’я: властивості особистості, переважаючі
психічні стани, адекватність психічного відображення, гармонійність
особистості. Розумова працездатність як показник психічного здоров’я.
Психологічна стійкість особистості. Емоційна стійкість особистості.
Психологічні типи як форми психічного здоров’я
Психічне здоров’я студентів. Психогігієна розумової праці та режиму дня.
Психічна саморегуляція та здоров’я. Методики дослідження психічного
здоров’я, визначення нервово-психічної адаптації. Концепція психологічного
забезпечення професійного здоров’я. Професійне самовизначення. Фактори
впливу на процес професійного самовизначення. Професійна підготовка.
Психолого-педагогічні принципи успішності професійної підготовки.
Професійна адаптація. Стрес у професійній діяльності. Типові стресори
професійної діяльності.
2. Вибiркові навчальні дисципліни
2.1. Професійно орієнтовані дисципліни
Варіант А
ВПОА 1. Гімнастика та методика її викладання
Мета: оволодіння студентами тенікою та методикою навчання
традиційних та новітніх різновидів гімнастики; набуття вміння використовувати
отримані знання у практиці роботи освітніх навчальних закладів.
Предмет: методика навчання традиційним та новітнім різновидам
гімнастики.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Гімнастика в системі фізичного виховання, її
основні засоби та класифікація видів. Гімнастика в системі фізичного
виховання. Класифікація видів гімнастики. Історія розвитку гімнастики.

Створення національних систем гімнастики («Німецька», «Швецька»,
«Французька», «Сокільська» та системи гімнастики П.Ф. Лесгафта). Сучасна
гімнастика в Україні. Методика проведення стройових вправ. Методика
проведення загально-розвиваючих вправ.
ЗМ 2. Основні засоби гімнастики. Методика проведення стройових та
загально-розвиваючих вправ. Методика проведення стройових вправ. Методика
проведення загально-розвиваючих вправ (ЗРВ). Методика проведення ЗРВ з
предметами. ЗРВ з гімнастичними палицями. Виробнича гімнастика.
ЗМ 3. Акробатичні вправи та вправи на гімнастичних снарядах.
Акробатичні вправи (техніка виконання). Вправи на гімнастичних снарядах,
методика навчання, страховка і допомога. Загальна та спеціальна фізична
підготовка. Гімнастична термінологія, її значення та вимоги до використання.
ЗМ 4. Організація та методика проведення уроку гімнастики в школі.
Методичні особливості проведення уроку гімнастики в школі. Структура уроку.
Заходи попередження травматизму на заняттях гімнастикою.
ЗМ 5. Організація і проведення змагань з гімнастики. Правила суддівства
Організація суддівства і проведення змагань з гімнастики.
ВПОА 2. Легка атлетика та методика її викладання
Мета: забезпечення студентів необхідними теоретичними знаннями,
ознайомлення з основами техніки і методики навчання легкоатлетичних вправ,
обґрунтування раціональних режимів занять і тренувань.
Предмет: техніка і методика навчання легкоатлетичним вправам.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Теорія легкої атлетики, спортивна ходьба.
Визначення і зміст легкої атлетики, класифікація і характеристика
легкоатлетичних вправ. Спортивні легкоатлетичні споруди, їх застосування та
експлуатація. Спортивна ходьба.
ЗМ 2. Біг на середні та довгі дистанції. Спринтерський біг. Коротка
історична довідка про стаєрський біг як вид легкої атлетики. Правила змагань,
характерні риси та методика навчання. Основи техніки та методика навчання
бігу на середні та довгі дистанції. Основи техніки та методика навчання
високого старту та стартового прискорення. Коротка історична довідка про
спринтерський біг як вид легкої атлетики, правила змагань, характерні риси та
методика навчання. Характеристика бігу, особливості техніки, методика
навчання та правила змагань. Основи техніки та методика .
ЗМ 3. Стрибок у довжину. Різновиди стрибків у довжину. Основи техніки
стрибків. Правила змагань зі стрибків. Вивчення техніки стрибка у довжину в
цілому.
ЗМ 4. Легкоатлетичні метання. Різновиди метань. Основи техніки
метань. Правила змагань. Характеристика різновидів легкоатлетичних метань.
ЗМ 5. Кросова підготовка. Коротка історична довідка про кросовий біг як
вид легкої атлетики. Правила змагань, характерні риси та методика навчання.
Характеристика бігу по пересічній місцевості, особливості техніки, методика
навчання та правила змагань. Вивчення кросового бігу в цілому.
ЗМ 6. Види підготовки у легкій атлетиці. Особливості занять легкою
атлетикою зі школярами. Основи підготовки легкоатлета. Фізичні якості та види

підготовки у легкій атлетиці. Фізична, технічна, тактична, морально-вольова та
теоретична підготовки. Особливості занять легкою атлетикою зі школярами.
ЗМ 7. Естафетний біг. Естафетний біг. Рівень досягнень у цьому виді
легкої атлетики. Характеристика бігу, особливості техніки, методика навчання
та правила змагань. Основи техніки та методика навчання естафетного бігу.
Вивчення естафетного бігу в цілому.
ЗМ 8. Біг з бар’єрами. Історія розвитку бар’єрного бігу. Характерні риси
та методика навчання. Основи техніки бар’єрного бігу. Методика навчання.
Вивчення бар’єрного бігу.
ЗМ 9. Штовхання ядра. Метання спису. Основи техніки штовхання ядра.
Правила змагань. Характеристика різновидів способів штовхання ядра, техніка
виконання. Методика навчання. Основи техніки метання спису. Правила
змагань. Характеристика метання спису, техніка виконання метання. Методика
навчання.
ЗМ 10. Потрійний стрибок. Основи техніки потрійного стрибка. Правила
змагань. Характеристика потрійного стрибка як легкоатлетичної вправи. Основи
техніки потрійного стрибка. Методика навчання.
ВПОА 3. Спортивні ігри та методика їх викладання
Мета: сформувати цілісну систему знань про особливості та методику
застосування рухливих ігор з різними віковими групами школярів, вміння
диференціювати ігри за формою організації учнів і впроваджувати на шкільних
спортивно-оздоровчих святах, набуття знань, умінь і навичок для проведення
навчально-тренувальної роботи з баскетболу, волейболу, футболу, тенісу,
оволодіння необхідним об’ємом знань, умінь і навичок для самостійного
проводення навчальної і позакласної роботу в школі.
Предмет: особливості та методика застосування рухливих ігор з різними
віковими групами школярів, система знань, умінь і навичок, необхідних для
оволодіння техніко-тактичними діями, методикою навчання, інструкторськосуддівською підготовкою з окремих видів рухливих ігор.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Основи навчально-тренувальної роботи з
баскетболу. 1.1. Характеристика спортивної гри. Історія розвитку гри, етапи
розвитку. Характеристика техніка гри. Загальні положення техніки гри.
Класифікація техніки. Методика вивчення і оволодіння практичними
навичками. 1.2. Фізично-технічна підготовка . Загальна і спеціальна фізична
підготовка. Поняття фізичним якостям. Технічна підготовка. Методика
навчання технічним прийомам. ЗМ 3. Тактична підготовка.Тактична
підготовка. Основні положення, класифікація, тактика гри. Організація та
проведення змагань. Інструкторсько - суддівська підготовка .
ЗМ 2. Основи навчально-тренувальної роботи з волейболу. 1.1.
Характеристика спортивної гри. Історія розвитку гри, етапи розвитку.
Характеристика техніка гри. Загальні положення техніки гри. Класифікація
техніки. Методика вивчення і оволодіння практичними навичками. 1.2. Фізичнотехнічна підготовка . Загальна і спеціальна фізична підготовка. Поняття
фізичним якостям. Технічна підготовка. Методика навчання технічним
прийомам. ЗМ 3. Тактична підготовка.Тактична підготовка. Основні положення,

класифікація, тактика гри. Організація та проведення змагань. Інструкторсько суддівська підготовка .
ЗМ 3. Основи навчально-тренувальної роботи з
футболу. 1.1.
Характеристика спортивної гри . Історія розвитку гри, етапи розвитку.
Характеристика техніка гри. Загальні положення техніки гри. Класифікація
техніки. Методика вивчення і оволодіння практичними навичками. 1.2. Фізичнотехнічна підготовка . Загальна і спеціальна фізична підготовка. Поняття
фізичним якостям. Технічна підготовка. Методика навчання технічним
прийомам. ЗМ 3. Тактична підготовка.Тактична підготовка. Основні положення,
класифікація, тактика гри. Організація та проведення змагань. Інструкторсько суддівська підготовка .
ЗМ 4. Основи навчально-тренувальної роботи тенісу. 1.1.
Характеристика спортивної гри. Історія розвитку гри, етапи розвитку.
Характеристика техніка гри. Загальні положення техніки гри. Класифікація
техніки. Методика вивчення і оволодіння практичними навичками. 1.2. Фізичнотехнічна підготовка . Загальна і спеціальна фізична підготовка. Поняття
фізичним якостям. Технічна підготовка. Методика навчання технічним
прийомам. 1.3. Тактична підготовка. Тактична підготовка. Основні положення,
класифікація, тактика гри. Організація та проведення змагань. Інструкторсько суддівська підготовка .
ВПОА 4. Плавання та методика його викладання
Мета: практичне і теоретичне опанування студентами знаннями та
вміннями, професійно-педагогічними навичками, необхідними для самостійної
організаторської, тренерсько-педагогічної, наукової та виховної роботи в усіх
підрозділах сфери діяльності фахівця з фізичного виховання з розділу плавання,
а також використання оздоровчої та виховної цінності цього виду спорту.
Предмет: техніка і методика навчання плаванню.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Основи спортивного та прикладного плавання
(теоретичний блок). Теоретичні основи плавання. Плавання як фізична дія,
навчальний предмет, основні напрямки в розвитку плавання. Особливості
плавання як засобу фізичного виховання. Оздоровче значення плавання. Основи
техніки плавання спортивними способами. Поняття про техніку плавання.
Історія та сучасний стан спортивного плавання. Правила проведення змагань зі
спортивного плавання. Склад суддівської колегії. Вимоги правил змагань до
плавання. Вимоги правил змагань до виконання стартів та поворотів. Дистанції
спортивного плавання. Основи прикладного плавання та першої допомоги
потерпілим на воді. Плавання в екстремальних умовах (плавання у одязі та
роздягання у воді; плавання у водоростях; плавання під час сильних хвиль;
плавання у воді, вкритою палаючою рідиною). Способи надання допомоги
потопаючому. Правила поведінки на воді.
ЗМ 2. Основи спортивного плавання (практичний блок). Техніка плавання
спортивними способами.
ЗМ 3. Методика навчання техніці спортивних та прикладних способів
плавання (практичний блок). Етап адаптації у воді в процесі навчання плаванню.
Навчання техніці плавання спортивними способами. Навчання техніці плавання

прикладними способами. Навчання техніці транспортування потерпілого на воді
ЗМ 4. Основи побудови навчально-тренувального процесу з плавання.
Принципи організації навчального процесу з плавання. Засоби і методи навчання
у плаванні. Плавання в системі фізичного виховання. Організація занять з
плавання у дошкільних установах, загальноосвітніх школах, дитячих оздоровчих
таборах; вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації. Оздоровче плавання,
кондиційне тренування, плавання в системі фізичної реабілітації. Основи
спортивного тренування з плавання.
ВПОА 5. Теорія і методика викладання атлетизму
Мета: розвиток та покращення функціональних можливостей організму
студентів, підвищення рівня фізичного розвитку, а також опанування
практичними навичками організації та проведення навчально-тренувального
процесу та змагань з атлетизму.
Предмет: техніка і методика навчання атлетизму.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Атлетизм. Сучасний стан. Перспективи
розвитку. Історія розвитку атлетизму. Етапи становлення, як виду спорту.
Атлетична гімнастика на межі ХІХ та ХХ століть, її поширення у країнах
Європи, світу. Створення Міжнародної федерації бодібілдінгу, проведення
чемпіонатів Європи, світу. Розвиток бодібілдінгу та силового триборства в
нашій країні, досягнення та видатні імена в цих видах спорту. Загальна та
спеціальна підготовка в атлетизмі. Техніка безпеки на заняттях атлетизмом.
Розвиток силових якостей та м’язевої маси. Метод короткочасних
максимальних напружень. Метод багаторазових близькограничних напружень.
Метод багаторазових легких та середніх напружень. Техніка безпеки на
заняттях з атлетичної гімнастики. Профілактика травматизму. Особливості
програм і методик в атлетичній гімнастиці. Особливості у навчальній програмі з
атлетичної гімнастики. Регламентована кількість навчального процесу.
Подовжені перерви у навчанні, зумовлені канікулами. Поєднання вправ на
витривалість з вправами силового напрямку. Спортивні ігри і атлетична
гімнастика. Плавання і атлетична гімнастика.
ЗМ 2. Засоби відновлення та контороль за фізичною підготовленістю
спортсмена. Контроль за фізичною підготовленістю спортсмена. Заходи і
профілактика травматизму. Педагогічні засоби: раціональне планування
процесу, розробки системи планування, варіювання інтервалів відпочинку,
прискорення відновлення (зміна видів праці), психопрофілактика (музика,
сауна, масаж, гідромасаж), стретчинг (посмішка, дихання, рухи тіла); гігієна
атлетичних занять: догляд за шкірою тіла, стан зубів і порожнини рота, гігієна
одягу і взуття, догляд за руками і ногами. Засоби відновлення, підвищення
працездатності, гігієна занять з атлетизму. Правила та методика суддівства
змагань. Організація проведення змагань. Розподіл учасників за віком і
особистою масою. Етапи проведення змагань. Переможці змагань.
ЗМ 3. Методика викладання в атлетичній гімнастиці. Початковий курс
занять. Основний курс. Розвиток максимальної сили. Розвиток силової
витривалості. Спортивно-педагогічний контроль силових якостей. Складання
комплексів вправ для різних типів будови тіла.

ВПОА 6. Оздоровчі заняття на воді
Мета: озброїти студентів знаннями про методику використання
оздоровчих вправ на воді та застосування у практичній діяльності, формування
базових професійно-педагогічних знань, умінь та навичок, що забезпечують
теоретичну і практичну підготовку.
Предмет: методика використання оздоровчих вправ на воді.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Заняття у воді в системі оздоровлення людини .
Вплив плавання на організм людини. Фізичні якості води (в’язкість,
звукопроникність, світлопроникність, плавучість тіла, опір). Види плавання.
Методика проведення занять. Заходи безпеки під час проведення занять.
Надання першої допомоги постраждалим на воді. Надання першої допомоги
потопаючому. Способи рятування.
ЗМ 2. Оздоровче плавання як засіб профілактики та лікування різних
захворювань. Заняття у воді при різних захворюваннях. Програма вправ при
захворюваннях серцево-судинної системи, дихальної системи, захворюваннях
та порушеннях нервової системи, хворобах обміну речовин; плавання в
ортопедії та травматології. Заняття у воді із немовлятами та дітьми
дошкільного віку. Особливості проведення занять у воді з дітьми. Правила
поведінки і техніка безпеки під час проведення занять у воді.
ВПОА 7. Оздоровчий танцювальний фітнес
Мета: сформувати професійно-педагогічні знання, уміння та навички, що
забезпечують теоретичну і практичну підготовку тренера-інструктора з фітнесу
вивчити техніку виконання і методику навчання спеціальних вправ з аеробіки;
сприяти розвитку творчості в самостійному складанні комплексів з різновидів
фітнесу.
Предмет: техніка виконання і методика навчання спеціальним вправам з
аеробіки та різновидів фітнесу.
Змістовні модулі: ЗМ1. Особливості вправ оздоровчого фітнесу.
Характеристика і класифікація вправ оздоровчого фітнесу. Короткий словник
найбільш використовуваних термінів Коротка характеристика вправ
хореографії. Методичні особливості вправ оздоровчого фітнесу. Класифікація
засобів хореографії, вживаних на заняттях з спортивно-музичної підготовки.
Основи навчання вправ в оздоровчому фітнесі. Основні положення рук і ніг при
виконанні вправ хореографії. Рухи вільної пластики в оздоровчому фітнесі.
ЗМ2. Танцювальні вправи при виконанні комплексів вправ ритміки.
Музичні ігри – один із засобів курсу спортивно- музичних дисциплін. Основи
музичної грамоти. Взаємозв’язок вправ і музики на заняттях з оздоровчого
фітнесу. Історія походження ритмічної гімнастики. Класифікація оздоровчих
видів гімнастики Призначення вправ оздоровчого фітнесу. Завдання і зміст
вправ оздоровчого фітнесу. Вплив аеробних фізичних навантажень. Форми та
засоби оздоровчого фітнесу. Режим занять та ефективність дії оздоровчого
фітнесу. Урок як основна форма занять оздоровчим фітнесом.
ЗМ3. Методичні особливості виконання вправ ритмічної гімнастики на

уроці. Методичні рекомендації по виконанню вправ ритмічної гімнастики.
Послідовність виконання загальнорозвиваючих вправ ритмічної гімнастики.
Основні термінологічні поняття аеробіки. Загальні особливості навчальння
вправ аеробіки. Складання комплексів, підбір музики та вправ в оздоровчому
фітнесі. Композиційний план заняття з оздоровчого фітнесу. Фізична підготовка
при виконання вправ оздоровчого фітнесу. Лікарський контроль і самоконтроль
на заняттях з спортивно-музичної підготовки.
ВПОА 8. Історія фізичної культури
Мета: озброєння студентів знаннями про походження і поширення у
світі засобів, форм і методів, ідей, теорій і систем фізичного виховання і спорту,
існуючих у різні періоди людського суспільства.
Предмет: становлення і розвиток фізичної культури і спорту в
зарубіжних країнах і в Україні зі стародавнього часу і до сьогодні.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Всесвітня історія фізичної культури і спорту.
Вступ, значення, зміст та завдання предмету. Основний термінологічний апарат
та його еволюція. Теорії походження фізичних вправ та ігор. Фізична
культура Стародавнього світу. Зародження педагогічних теорій фізичного
виховання. Фізичне виховання в житті Стародавньої Греції. Фізична
культура Стародавнього Риму. Зміст грецької (античної) гімнастики. Фізична
культура епохи середньовіччя та періоду виникнення феодалізму. Лицарська
система фізичного виховання. Теоретичні основи фізичного виховання нового
часу.
ЗМ 2. Нові тенденції і напрямки розвитку фізичної культури і спорту в
окремих країнах. Місце фізичного виховання у школах нового типу Національні
системи фізичного виховання на початку XIX ст. Німецька система гімнастики.
Шведська система гімнастики. Французька система гімнастики. Особливості
розвитку спорту нового часу. Формування шкільного фізичного виховання
нового часу, заснованого на спортивній та ігровій діяльності. Англійська
система фізичного виховання.
ЗМ 3. Історія фізичної культури та спорту в Україні. Витоки фізичної
культури в Україні. Зародження фізичної культури на українських землях у
період первіснообщинного ладу. Фізична культура землеробсько-скотарських
племен трипільської культури. Фізична культура та спорт в Україні у ХІХХХ століття. Розвиток спорту в Західній Україні. Україна в олімпійському
русі.
Перші
олімпійські
старти
українських спортсменів. Виступи
спортсменів України в Олімпійських іграх (1952-1992рр.).
ВПОА 9. Валеологія рухової активності та оздоровчий фітнес
Мета: сформувати професійно-педагогічні знання, уміння та навички, що
забезпечують теоретичну і практичну підготовку фахівця; сприяти розвитку
творчості в самостійному складанні комплексів з різновидів фітнесу; прищепити
студентам професійно-педагогічні навички в проведенні учбових і позакласних
занять з оздоровчого фітнесу в школі і ДЮСШ.

Предмет: фізіологічна характеристика фізичних вправ, статичних зусиль,
видів спорту, валеологічна характеристика станів організму, які виникають при
м’язовій діяльності.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Валеологічні основи фізичних вправ.
Фізіологічний зміст адаптації. Поняття про оптимум, максимум і мінімум
рухової активності. Валеологічне значення фізичних вправ. Фізіологічна
класифікація фізичних вправ. Фізіологічна характеристика циклічної роботи
різної інтенсивності Фізіологічна характеристика роботи максимальної та
субмаксимальної інтенсивності. Фізіологічна характеристика роботи великої та
помірної інтенсивності. Фізіологічна характеристика фізичних вправ з
нециклічною структурою рухів. Фізіологічна характеристика статичних зусиль.
Фізіологічна характеристика видів спорту з стереотипною нециклічною
структурою рухів. Фізіологічна характеристика нестандартних фізичних вправ.
Втома і відновні процеси при м’язовій роботі. Фізіологічний зміст втоми.
Фізіологія відновних процесів.
ЗМ 2. Валеологічна характеристика стану тренованості. Фізіологічні
основи розвитку тренованості. Валеологічні показники тренованості.
Валеологічні характеристика перетренованості та перенапруги. Основні
закономірності керування рухами. Поняття про керування рухами. Фізіологічна
основа, умови і фази утворення рухової навички. Фізіологічні основи розвитку
швидкості. Фізіологічне обґрунтування основних форм занять фізичним
вихованням у школі. Фізіологічні основи уроку фізичного виховання.
Фізіологічна ефективність уроку фізичного виховання. Фізіологічне
обґрунтування позаурочних форм фізичного виховання.
ЗМ 3. Вікові та фізіологічні зміни діяльності різних систем організму
людей. Фізіологічні особливості організму жінок, людей середнього та похилого
віку у зв’язку із заняттями спортом. Вікові зміни діяльності різних систем
організму людей середнього та похилого віку. Особливості занять фізичними
вправами з людьми середнього та похилого віку. Особливості розвитку жінок.
Особливості занять фізичними вправами в різні періоди біологічного циклу.
Характеристика основних морфофізіологічних критеріїв початкового відбору.
Основні критерії початкового відбору в різні види спорту.
ВПОА 10. Педагогічні методи досліджень у фізичній культурі та спорті
Мета: самостійно організовувати і проводити дослідження, правильно
підбирати групу; визначати актуальність роботи, об’єкт, суб’єкт, предмет,
теоретичне і практичне значення роботи; розробляти гіпотезу дослідження;
визначати мету і завдання роботи; вибирати методи дослідження;
опрацьовувати отримані результати за допомогою математичних методів;
графічно оформлювати отримані результати; впроваджувати у практику
отримані результати.
Предмет: організація проведення дослідження у фізичній культурі та
спорті.
Змістовні модулі: ЗМ1. Дослідження та його етапи. Підготовка до
дослідження. Добір досліджуваних. Вибір методів дослідження. Методи
отримання ретроспективної інформації. Методи збирання поточної інформації.

Контрольні випробування — метод збирання поточної інформації. Анкетування
як один з методів дослідження. Методи математичної обробки. Організація умов
проведення дослідження.
ЗМ2. Проведення дослідження . Педагогічний експеримент та особливості
його проведення. Педагогічні спостереження та особливості їх проведення.
ЗМ3. Літературно-графічне оформлення результатів дослідження.
Визначення і оцінювання підготовленості у різних категорій населення.
Методика визначення і оцінювання сили. Методика визначення і оцінювання
гнучкості. Методика визначення і оцінювання швидкості. Методика визначення
і оцінювання спритності. Методика визначення і оцінювання витривалості.
Програми визначення і оцінювання підготовленості різних категорій населення.
ВПОА 11. Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав
Мета: сформувати цілісну систему знань про особливості та методику
застосування рухливих та національних ігор з різними віковими групами
школярів; вміти диференціювати ігри за формою організації учнів і
впроваджувати українські національні ігри на шкільних спортивно-оздоровчих
святах .
Предмет: техніка і методика застосування рухливих та національних ігор
з різними віковими групами школярів.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Основи теорії рухливих ігор. Соціальна сутність
гри та її роль у сучасному суспільстві. Соціальна сутність гри. Виникнення та
розвиток гри. Основні задачі рухливих ігор та їх значення. Педагогічні вимоги
до організації та проведення рухливих ігор. Характеристика рухливої гри.
Структура рухливих ігор. Види рухливих ігор, які використовуються у роботі з
дітьми. Класифікація рухливих ігор. Педагогічні та організаційні здібності
викладача при проведенні рухливих ігор. Методика проведення рухливих ігор
та естафет. Особливості застосування рухливих ігор у педагогічному процесі.
Ускладнення та варіанти проведення рухливих ігор. Керівництво ігровою
діяльністю дітей. Способи організації, які використовуються на заняттях з
фізичної культури. Методика ігор у зв'язку з віковими відмінностями дітей
шкільного віку. Педагогічні завдання під час проведення рухливих ігор. Вікові
та фізіологічні відмінності дітей різного віку. Місце рухливих ігор та естафет на
заняттях з фізичної культури.
ЗМ 2. Формування організаторських та практичних навиків у проведенні
ігор та естафет на уроках фізичної культури в школі. Оволодіння практичними
та організаторськими навиками у проведенні ігор та естафет з дітьми
молодшого шкільного віку. Оволодіння практичними та організаторськими
навиками у проведенні ігор та естафет зі школярами 5-9 класів.
ЗМ 3. Формування організаторських та практичних навиків для
проведення ігор та естафет з елементами спорту. Оволодіння практичними та
організаторськими навиками у проведенні ігор та естафет для розвитку
фізичних якостей. Ігри для розвитку сили. Ігри та естафети для розвитку
швидкості. Оволодіння практичними та організаторськими навиками у
проведенні ігор та естафет з елементами спортивних ігор. Ігри та естафети з

елементами волейболу, баскетболу, футболу.
ВПОА 12. Нові технології у фізичному вихованні
Мета: формування базових професійно-педагогічних знань, умінь та
навичок, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку викладача
фізичного виховання.
Предмет: засоби інформатизації тренерської діяльності.
Змістовні модулі: ЗМ І Загальні питання, термінологія та застосування
нових технологій у фізичному вихованні. Вступ до дисципліни «Нові технології
у фізичному вихованні». Кваліфікаційні вимоги до фахівців з рекреації і
оздоровчої фізичної культури. Структура й зміст фітнес-програм. Фактори, від
яких залежить тренувальний ефект, побудова тренувальних програм,
класифікація вправ, структура фітнес-програм, оздоровчі види гімнастики
ЗМ 2 Комп'ютерні програм, що використовуються у фізичному вихованні.
Види комп'ютерних програм, що використовуються у фізичному вихованні.
Оцінка фізичного стану осіб що займаються. Умови проведення тестування.
Устаткування для оцінки фізичної підготовленості. Попередній інструктаж при
тестуванні. Основні показання до припинення процедури тестування.
Проведення тестів. Обробка даних вимірювань з використанням комп'ютерних
програм. Сучасні засоби інформатизації тренерської діяльності, Основи
планування і комп'ютерної обробки результатів педагогічних, психологічних і
медико-біологічних досліджень за допомогою сучасних інформаційних
технологій. Забезпечення умінь і навиків роботи з комп'ютерною технікою з
використанням сучасних інформаційних технологій. Освоєння способів і засобів
здобуття, аналізу і узагальнення результатів тренерської діяльності, їх
математико-статистической обробки.
ВПОА 13. Психологія спорту
Мета: поглиблення знань в галузі психологічних аспектів і діяльності
вчителя фізичного виховання, тренера, спортсменів; аналіз психологічних
параметрів тренованості й мобілізаційної готовності спортсмена, психологічні
фактори які пов’язані з організацією й проведенням змагань; ознайомлення з
загальними спеціальними прийомами аутогенного тренування спортсменів,
системою емоційно вольової підготовки молоді, майбутніх спортсменів.
Предмет: психологічні параметри тренованості й мобілізаційної
готовності спортсмена, психологічні фактори, пов’язані з організацією й
проведенням змагань.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Вступ до психології фізичного виховання.
Психологічні особливості особистості спортсменів.Психологія спортивної
діяльності. Психологія спортивних досягнень. Діагностика мотивації успіху та
страху. Невдачі у спортивній діяльності. Психологічні особливості особистості
тренера. Значення рівня домагань у спортивних досягненнях. Розвиток систем
організму
спортсмену.
Темперамент
як
індивідуально-психологічна
особливість. Вивчення стану нервової системи за допомогою буквених тестів.

ЗМ 2. Механізми ефективної взаємодії в межах спортивної діяльності.
Аутогенне тренування в діяльності тренера та спортсменів. Емоційна, вольова та
психомоторна сфера особливості. увага, сприймання, память, мислення.
Формування колективу на заняттях з фізичної культури. Виявлення
взаємовідношень у колективі спортсменів, формування згуртованості в команді.
Психологія конфліктів. форми впливу фахівця на вихованця. Стилі поведінки
особистості в конфліктних ситуаціях. Спілкування в діяльності спортсмена та
загальна характеристика педагогічного спілкування
ВПОА 14. Загальна теорія спорту для всіх
Мета: вивчення закономірностей, прийомів та принципів відновлення
працездатності та «життєвих сил» людини, формування здорового способу
життя, подовження творчого довголіття, профілактика окремих захворювань,
збереження та зміцнення здоров’я, поліпшення якості життя засобами рухової
активності.
Предмет: система емпіричних та теоретичних знань про сутність,
закономірності функціонування і розвитку спорту для всіх.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Вихідні поняття спорту для всіх. Організаційна
структура системи спорту для всіх в Україні. Правова і програмно-нормативна
база розвитку системи спорту для всіх.
ЗМ 2. Основні прийоми роботи менеджера спорту для всіх. Організація і
методика масової фізичної культури і спорту у виробничій і соціальнопобутовій сферах суспільства. Зміст рухової активності рекреаційної
спрямованості для різних вікових та соціальних груп. Прийоми залучення
населення до рухової активності.Розрахунок оптимального навантаження та
оцінка адекватності реакції організму на тренувальний вплив за методиками
ВООЗ.
ВПОА 15. Спортивна фізіологія
Мета: вивчити основні закономірності протікання фізіологічних процесів у
організмі людини під час її занять різними видами спорту, а також позитивний та
негативний вплив фізичних навантажень різної інтенсивності (від гіпо- до
гіпердинамії) на організм здорової або хворої людини з метою оптимізації рухової
активності для збереження і зміцнення здоров’я, підвищення рівня
функціонального стану, росту спортивних досягнень.
Предмет: рухова активність для збереження і зміцнення здоров’я,
підвищення рівня функціонального стану, росту спортивних досягнень.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Спортивна фізіологія. Введення у фізіологію
фізичних вправ. сутність руху. Фізіологічна класифікація фізичних вправ.
Динаміка фізіологічних станів організму при спортивній діяльності. Довгочасна
фізіологічна адаптація до тренувальних навантажень. Структура та функції
скелетного м’язу. Скелетний м’яз та фізичне навантаження. Характеристика
повільно скоротливих та швидко скоротливих волокон. Типи волокон та м’язове
навантаження. Типи м’язового скорочення. Нервово-м’язова адаптація до
силової підготовки. Чинники, що необхідні для виконання руху. Енергетичні

системи. Гормональна регуляція м’язової діяльності. Причини виникнення
стомлення. Проміжні продукти метаболізму та стомлення. Кардіореспіраторна
система та м’язове навантаження. Реакції серцево-судинної системи на фізичне
навантаження. Легенева вентиляція при фізичному навантаженні. Адаптація
серцево-судинної системи до м’язової діяльності. Адаптаційні реакції дихальної
системи на тренувальне навантаження. Обсяг тренувальних навантажень.
Засоби, що підвищують м’язову діяльність. Вплив чинників навколишнього
середовища на м’язову діяльність. заняття м’язовою діяльністю особливих
категорій населення. Вплив високої температури навколишнього середовища на
м’язу діяльність. Виконання м’язової діяльності в умовах зниженої температури
навколишнього середовища. Розвиток і молодий спортсмен. Процес старіння та
літній спортсмен.
ЗМ 2. Спортивна медицина. Лікарський контроль під час занять фізичною
культурою та спортом. Сучасні уявлення про спортивну медицину. Основні
завдання і зміст лікарського контролю. Методика комплексного лікарського
обстеження. Визначення та оцінка фізичного розвитку людини. Дослідження та
оцінка функціонального стану серцево-судинної, дихальної та вегетативної
нервової систем за допомогою функціональних проб. Аналіз результатів
комплексного лікарського обстеження. Лікарський висновок.Визначення та
оцінка загальної фізичної працездатності та аеробної продуктивності.
Толерантність до фізичних навантажень. Кількісна оцінка рівня фізичного
здоров’я людини. Складання індивідуальних фізкультурно-оздоровчих режимів.
Оцінка впливу фізичних навантажень різної інтенсивності на організм людини.
Загальна характеристика впливу фізичних навантажень різної інтенсивності на
організм. Передпатологічні стани, захворювання та ушкодження, які виникають
при нераціональних заняттях фізичною культурою та спортом. Засоби
відновлення і стимуляції при оздоровчому та спортивному тренуванні. Загальні
основи фізичної реабілітації.
Варіант Б
ВПОБ 1. Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах
Мета: ознайомити студентів із виховною, оздоровчою, лікувальною і
реабілітаційною спрямованістю занять в спеціальних медичних групах (СМГ).
Предмет: фізичне виховання з особами, які мають відхилення в стані
здоров’я.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Організація фізичного виховання з особами, які
мають відхилення в стані здоров’я. Здоров’я і хвороба, як основні категорії, що
визначають стан організму. Лікарсько-педагогічний контроль і самоконтроль на
заняттях в СМГ. Використання дихальних вправ у дітей, віднесених до СМГ.
Фізичне виховання дітей в СМГ при захворюваннях органів дихання.
Особливості фізичного виховання учнів при серцево-судинній патології.
ЗМ 2. Фізичне виховання школярів з різними нозологіями. Фізичне
виховання школярів з порушенням постави та при сколіозах. Фізичне виховання
дітей при захворюваннях обміну речовин. Фізичне виховання учнів при

патології органів травлення. Фізичне виховання учнів при патології органів
сечовидільної системи. Використання фізичних вправ при неврозах. Фізичне
виховання учнів при порушенні органу зору.
ВПОБ 2. Управління підготовкою юних спортсменів
Мета: набуття необхідних знань і умінь для самостійної роботи у
спортивній школі, а також засвоєння теоретичного курсу, що включає знання з:
проблем побудови процесу підготовки юних спортсменів, системи підготовки
юних спортсменів.
Предмет: методики навчання і тренування юних спортсменів; методики
виховної роботи з юними спортсменами.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Вступ в теорію і методику дитячо-юнацького
спорту. Теорія і методика дитячо-юнацького спорту як наукова і навчальна
дисципліна. Проблема побудови процесу підготовки юних спортсменів.
ЗМ 2. Система підготовки юних спортсменів. Мета, елементи системи
підготовки юних спортсменів. Управління системою підготовки юних
спортсменів. Етапи, мета і завдання підготовки юних спортсменів.
ЗМ 3. Методика навчання і тренування юних спортсменів. Засоби і
методи підготовки юних спортсменів. Особливості методики розвитку рухових
здібностей у юних спортсменів. Особливості методики навчання юних
спортсменів. Структура тренувального процесу юних спортсменів. Система
тренувальних навантажень юних спортсменів. Програмування і організація
навчально-тренувального процесу юних спортсменів. Система змагань юних
спортсменів.
ЗМ 4. Методика виховної роботи з юними спортсменами. Мета і завдання
виховної роботи з юними спортсменами. Планування і облік ефективності
виховної роботи в спортивній школі.
ВПОБ 3. Фізіологія ЦНС та ВНД
Мета: набуття необхідних знань і умінь, а також засвоєння теоретичного
курсу, що включає знання особливої значущості і розуміння нервових
регуляторних механізмів при вивченні любої із систем органів.
Предмет: функціональні системи організму, центральна нервова система,
нервові регуляторні механізми різних систем органів людини.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Предмет, методи і основні етапи розвитку
фізіології. Предмет, методи і основні етапи розвитку фізіології. Фізіологія на
сучасному етапі розвитку науки. Значення фізіології як науки. Загальна
фізіологія збудження. Фізіологія системи крові. Функціональна характеристика
крові. Зсідання крові. Значення крові. Склад і властивості крові. Фізіологія
серцево-судинної системи. Загальні властивості серцевого м’яза. Робота серця.
Зовнішні прояви діяльності серця. Рух крові по судинах. Кров’яний тиск як
фактор, який забезпечує рух крові по судинах. Нейрогуморальна регуляція
кровообігу.
ЗМ 2. Загальна фізіологія нервової системи. Проведення збудження і
гальмування і центральній нервовій системі. Фізіологія центральної нервової

системи. Спинний мозок. Функціональне значення відділів головного мозку.
Ретикулярна формація і лімбічна система мозку. Вегетативна нервова система.
Кора великих півкуль головного мозку. Фізіологія вищої нервової діяльності.
Функціональна система організму і її роль в організації акту поведінки. Вища
нервова діяльність. Дві сигнальні системи діяльності та їх єдність. Пам’ять, її
види, механізми пам’яті. Нейрофізіологічна організація психічної діяльності.
ЗМ 3. Фізіологія аналізаторів. Слуховий, нюховий, смаковий аналізатори.
Внутрішні аналізатори. Характеристика внутрішніх аналізаторів. Фізіологія
рухового аналізатора. Структурна організація м’язів. Механізм м’язового
скорочення. Сила і робота м’язів. Ієрархічний принцип регуляції роботи м’язів.
ЗМ 4. Фізіологія систем органів. Фізіологія дихання. Значення дихання.
Фізіологія травлення. Значення травлення і методи дослідження і класифікація
травних процесів. Секреторна функція кишечнику. Обмін речовин і енергії.
Обмін речовин. Фізіологія ендокринних залоз. Виділення. Організм людини в
сучасних умовах. Фактори ризику. Гіпокінезія. Аліментарні фактори.
Емоційний стрес. Ксенобіотики.
ВПОБ 4. Моніторінг і оцінка результатів дослідження в валеології
Мета: набуття необхідних умінь, а також засвоєння теоретичного курсу,
що включає формування професійних знань та навичок діагностики і
моніторингу стану здоров’я.
Предмет: процесс діагностики і моніторингу стану здоров’я.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Основи діагностики здоров’я. Вступ до
дисципліни «Діагностика і моніторинг стану здоров’я». Поняття про здоров’я та
його критерії.
ЗМ 2. Діагностика фізичного компоненту здоров’я. Інтегральна оцінка
компоненти фізичного здоров’я та адаптації. Методи дослідження стану
окремих органів і систем.
ЗМ 3. Діагностика і моніторинг стану здоров’я при фізичних
навантаженнях. Діагностика здоров’я при фізичних навантаженнях. Динамічне
спостереження за станом здоров’я при фізичних навантаженнях
ВПОБ 5. Нетрадиційні види рухової активності
Мета: сформувати цілісну систему знань щодо нетрадиційних,
національних, не олімпійських видів спорту, ефективних оздоровчих систем
фізичного виховання народів світу.
Предмет: оздоровчі системи фізичного виховання народів світу,
нетрадиційні, національні, не олімпійські види спорту.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Загальна характеристика нетрадиційних видів
спорту. Єдина спортивна класифікація України. Характеристика історичного
походження нетрадиційних видів спорту. Положення про єдину спортивну
класифікацію України. Загальні положення, мета та завдання ЄСКУ. Перелік
спортивних звань та розрядів. Не олімпійські види спору. Види спорту з яких
створено федерації на Україні. Вимоги та умови присвоєння звань та розрядів.

Порядок присвоєння спортивних звань та розрядів. Характеристика класифікації
змагань. Залікові класифікаційні книжки та облік спортсменів. Порядок
вручення, носіння і зберігання нагрудних знаків та посвідчень до спортивних
звань і розрядів.
ЗМ 2. Характеристика сучасних не олімпійських видів спорту.
Нетрадиційні види спорту різних верств населення. Заняття дітей та юнаків
НВС. НВС з людьми середнього та похилого віку. Ігрові види спорту.
Єдиноборства. Силові види спорту. Нетрадиційні види спорту естетичного
характеру. Спортивно-оздоровчі види спорту. Рекреаційні види спорту.
Гімнастично-хореографічні, атлетично-показові види спорту. Національні та
сучасні види спорту. Технічно-прикладні види спорту. Екстремальні види
спорту. Національні види спорту.
ВПОБ 6. Основи медичних знань
Мета: підготовка педагога до надання першої медичної допомоги при
невідкладних станах та проведення освітньої і виховної роботи з питань
охорони й зміцнення здоров’я дітей.
Предмет: медична допомога при невідкладних станах та особливості
проведення освітньої і виховної роботи з питань охорони й зміцнення здоров’я
дітей.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Анатомо-фізіологічні основи та патогенетичне
обґрунтування основних принципів догляду за хворими. Анатомо-фізіологічні
основи медичних знань. Загальне поняття про будову організму людини.
Організм як єдине ціле. Загальний догляд за дорослими людьми. Значення
догляду за хворими. Методика визначення пульсу, дихання, артеріального
тиску, їх оцінка. Загальний догляд за хворими та здоровими дітьми. Особливості
догляду за здоровими дітьми. Особливості обстеження хворих дітей.
Використання лікарських препаратів. Шляхи введення медичних препаратів в
організм людини. Методика проведення підшкірної та внутрішньом’язової
ін’єкцій. Введення лікарських препаратів за допомогою шприц-тюбика.
Зберігання сильнодіючих та отруйних речовин.
ЗМ 2. Соматичні та інфекційні захворювання, їх перебіг, лікування та
надання невідкладної допомоги. Методи обстеження хворих. Основні методи
обстеження хворих. Перша медична допомога при захворюваннях серцевосудинної та дихальної систем. Основні симптоми при захворюваннях серцевосудинної системи. Перша медична допомога при стенокардії, інфаркті міокарда,
гіпертонічній кризі. Основні симптоми при захворюваннях органів дихання.
Перша медична медична допомога при запаленні легенів, бронхіальній астмі,
плевриті. Перша медична допомога при захворюваннях травної, сечостатевої та
ендокринної систем. Основні симптоми при захворюваннях шлунковокишкового тракту. Загальні принципи надання першої мед. допомоги при
гострих отруєннях. Радіаційні ураження, променева хвороба. Основи
епідеміології. Імунітет. Щеплення. Кишкові інфекції. Інфекції дихальних
шляхів. Дитячі інфекції. Осередки особливо небезпечних інфекцій. Загальна
характеристика дитячих інфекцій. Характеристика особливо небезпечних

інфекцій: холера чума, натуральна віспа.
ЗМ 3. Захворювання, які потребують хірургічного лікування, їх перебіг
догляд за хворими та надання невідкладної допомоги. Хірургічна інфекція.
Загальне поняття про хірургічну інфекцію. Асептика і антисептика.
Профілактика та особливості догляду за хворими з бешихою і тромбофлебітом.
Десмургія. Загальні правила накладання пов’язок. Перев’язочний матеріал.
Види пов’язок. Тверді пов’язки. Знеболення та реанімація. Загальне знеболення
та його види. Місцеве знеболення. Реанімаційні заходи. Методика проведення.
Кровотечі. Переливання крові. Кровотечі: визначення, види, характеристика
кровотеч. Групи крові та резус-фактор. Синдром тривалого здавлення.
Травматичний шок. Рани: коротка характеристика, види, перша допомога.
Перелом кісток: види, ознаки. Особливості переломів у дітей. Опіки.
Відмороження. Утоплення. Опіки: види, ступені опіків, перша медична
допомога. Відмороження: симптоми, ступені відмороження, перша медична
допомога. Перша медична допомога при утопленні. Ушкодження голови, шиї,
хребта, грудної клітини, живота і тазу. Ушкодження черепа та головного мозку:
ознаки, ускладнення, перша медична допомога. Щелепно-лицеві ушкодження.
Пошкодження хребта: ознаки. Закриті та відкриті ушкодження грудної клітини
та органів грудної порожнини. Закриті та відкриті ушкодження органів черевної
порожнини. Комбіновані та сполучені ушкодження.
ВПОБ 7. Параолімпійський спортивний рух
Мета: сприяння формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі
фізичного виховання та спорту, компетентних в особливостях проведення
Параолімпійських, Дефлімпійських та Спеціальних Олімпіадах.
Предмет: діяльність організаційних структур параолімпійського
спортивного руху.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Спорт людей з обмеженими можливостями в
системі міжнародного олімпійського рухую. Ґенеза спорту людей з обмеженими
можливостями. Основні
поняття
та
терміни.
Історичні
джерела
параолімпійського
руху. Періодизація розвитку Параолімпійських ігор.
Програма Параолімпійських Ігор. Формування та діяльність організаційних
структур параолімпійського спортивного руху. Виникнення спортивних
організацій людей з обмеженими можливостями. Діяльність керівних
організацій параолімпійського спорту в Україні та Світі. Міжнародний
параолімпійський комітет. Нозології інвалідів, які беруть участь в
Параолімпійських іграх. Організації, які відповідають за спортивну роботу
з інвалідами різних нозологій. Міжнародні організації людей з обмеженими
можливостями.
ЗМ 2. Організаційні та методичні основи сучасного параолімпійського
спортивного руху. Особливості проведення сучасних Параолімпіад. Сучасні
параолімпійські види спорту. Класифікація спортсменів у параолімпіадах.
Функціональні параолімпійські класифікації. Підготовка та організація
Параолімпійських
Ігор.
Проведення
масових
змагань
спортсменів
параолімпійських нозологій. Дефлімпійські Ігри. Загальна характеристика
дефлімпійського спорту. Спеціальні Олімпіади. Особливості організації та

проведення змагань за програмами Спеціальних Олімпіад.
ВПОБ 8. Спортивні споруди і обладнання
Мета: ознайомлення студентів з існуючими спортспорудами та
обладнанням.
Предмет: процес проектування, будівництва, обліку і експлуатації
фізкультурно-спортивних і спортивних споруд.
Змістовні модулі: Основи проектування фізкультурно-спортивних
споруд. Основи будівництва, обліку і експлуатації фізкультурно-спортивних
споруд. Основи проектування, будівництва, обліку і експлуатації спортивних
споруд. Основні розміри, розмітка і обладнання майданчиків для спортивних
ігор. Основні розміри, розмітка і обладнання спортивних споруд для легкої
атлетики. Спортивні споруди для водних видів спорту.
ВПОБ 9. Профілактика спортивного травматизму
Мета: освоїти найзагальніші положення спортивної травматології, засоби
та методи профілактики травматизму серед тих, хто займається фізичною
культурою і спортом, особливості травм і післятравматичних захворювань серед
спортсменів окремих видів спорту, методи аналізу та попередження умов, що
призводять до травм.
Предмет: засоби та методи профілактики травматизму серед тих, хто
займається фізичною культурою і спортом.
Змістовні модулі: Спортивний травматизм, структура, статистика.
Причини і механізми спортивних травм. Класифікація й ознаки спортивних
травм. Травми і захворювання кістково-хрящової системи та суглобів. Травми і
захворювання м’язової системи. Травми і захворювання кровоносної системи.
Методи профілактики. Травми і захворювання нервової системи. Травми і
захворювання, характерні для окремих видів спорту. Особливості травм у
спортсменок. Особливості перебігу спортивних травм. Надання долікарської
допомоги при спортивних травмах. Система реабілітації спортсменів, які
перенесли травму. Адаптивна фізична культура. Профілактика спортивного
травматизму (організація і методи тренування і занять). Профілактика
спортивного травматизму (санітарно-гігієнічні вимоги до занять і змагань).
Профілактика спортивного травматизму (індивідуальні засоби захисту
спортсменів). Сучасні вимоги до аналізу випадків спортивних травм.
ВПОБ 10. Біологія
Мета: сформувати цілісне уявлення про будову та функції організму
людини.
Предмет: будова та функції організму людини.
Змістовні модулі: Науковий метод пізнання. Основні поняття. Тканини.
Опорно-рухова система. Внутрішнє середовище організму. Імунітет. Серцевосудинна система. Дихальна система.Травна система. Обмін речовин та

перетворення енергії. Видільна система. Шкіра. Статева система. Розмноження,
онтогенез. Нейрогуморальна регуляція функцій. Сенсорні системи. Вища
нервова діяльність. Екологічна фізіологія. Фізіологія праці та спорту. Основи
гігієни людини.
ВПОБ 11. Економіка фізичного виховання
Мета: здобути загальні та спеціальні економічні знання, навчитися
компетентно приймати рішення, обговорювати і оцінювати отримані
результати, а також сформувати економічну культуру, щоб швидше
адаптуватися в умовах ринкової економіки.
Предмет: фізична культура і спорт як галузь народного господарства.
Змістовні модулі: Фізична культура і спорт як галузь народного
господарства. Продукт галузі «Фізична культура і спорт». Попит і пропозиція на
ринку галузі. Оплата праці працівників галузі “Фізична культура і спорт».
Особливості праці. Нормування праці. Матеріальне стимулювання праці
працівників фізичної культури та спорту. Оподатковування доходів фізичних
осіб. Матеріально-технічна база галузі «Фізична культура і спорт».
Фінансування фізичної культури і спорту. Організація звіту та звітності. Ринок
галузі «Фізична культура і спорт». Об’єкти ринкових відносин у сфері фізичної
культури і спорту. Економічна ефективність сфери фізичної культури і спорту.
Поняття економічної ефективності сфери фізичної культури і спорту та її
критерії. Економічні результати діяльності у сфері фізичної культури і спорту та
показники ефективності.
ВПОБ 12. Педагогічна майстерність
Мета: сприяти розумінню студентами педагогічної майстерності як
комплексу властивостей особистості, що забезпечує високий рівень
самоорганізації професійної діяльності, також у створенні умов для
накопичення досвіду оптимального поєднання базової освіти з навчанням
мистецтву, спілкування, формуванні практичних умінь і навичок майстерності,
викладання, педагогічної культури та ерудиції.
Предмет: педагогічна творчість вчителя як основа формування творчої
особистості.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Теоретико-методологічні основи педагогічної
майстерності. Методологія і методи наукового формування педагогічної
майстерності. Педагогічна творчість вчителя як основа формування творчої
особистості школяра.
ЗМ 2. Педагогічна техніка і майстерність. Культура педагогічної
взаємодії. Педагогічна техніка як складова педагогічної майстерності.
Педагогічне мовлення. Елементи акторської майстерності в педагогічній
діяльності. Майстерність спілкування. Психолого-педагогічні умови майстерної
взаємодії. в педагогічному спілкуванні. Конфлікти в педагогічній взаємодії.
Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди.
ЗМ 3. Характеристика навчально-виховного процесу в сучасній вищій
школі. Педагогічна діяльність та особистість викладача вищого закладу освіти.

Форми організації навчально-виховного процесу в сучасній школі.
Педагогічний досвід у формуванні майстерності викладача школи. Навчальновиховний процес формування педагогічної майстерності викладача вищої
школи.
ВПОБ 13. Педагогіка фізичного виховання
Мета: формування системи знань з основного понятійного апарату теорії
і методики фізичного виховання; виховання педагогічного мислення; розвиток
професійної самосвідомості майбутніх фахівців; формування навичок творчого
підходу до виконання педагогічних дій у нестандартних педагогічних ситуаціях
Предмет: педагогічний процес як система спеціальних знань та умінь з
методики фізичного виховання з різними верствами населення.
Змістовні модулі: Загальні основи педагогіки фізичного виховання.
Фізична культура і спорт як складові частини освітнього процесу. Актуальні
проблеми фізкультурно-спортивної освіти. Характеристика загальних і
спеціальних завдань процесу навчання у фізичній культурі. Методичні основи
вибору змісту навчальних програм з фізичної культури на основі диференціації
та індивідуалізації процесу навчання. Характеристика методів навчання у
фізичній культурі та їх реалізація. Навчально-тренувальний процес як
специфічний педагогічний процес. Загальна характеристика виховних процесів
у фізичній культурі. Педагогічна діяльність вчителя фізичної культури. Основні
складові праці вчителя фізичної культури і тренера з виду спорту. Педагогічна
майстерність вчителя фізичної культури. Психологічні особливості студентів.
Аналіз і оцінка педагогічного процесу і його діагностика. Педагогічні основи
додаткової освіти в галузі «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».
ВПОБ 14. Метрологічний контроль
Мета: вивчення теоретичного матеріалу з основ спортивної метрології,
вдосконалення практичних навичок вимірювань у спорті, визначення точності
проведених вимірів та оцінювання і проведення відбору спортсменів.
Предмет: процес вимірювань у спорті, визначення точності проведених
вимірів та оцінювання, проведення відбору спортсменів.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Теоретичні основи спортивної метрології.
Спортивна метрологія як предмет. Основи теорії вимірів. Метрологічне
забезпечення вимірів у спорті. Основи теорії тестів. Основи теорії оцінок.
ЗМ 2. Тестовий контроль фізичного стану спортсменів (практикум).
Визначення фізіологічного стану спортсмена на основі тестів ФП-170,
Гарвардського степ-тесту, максимального споживання кисню (МСК).
ЗМ 3. Метрологічні основи контролю за фізичним станом спортсменів.
Контроль спортивної діяльності. Контроль за фізичною підготовленістю
спортсмена. Метрологічні основи добору в спорті. Фізіологічні резерви
організму людини. Генетична та фенотипічна зумовленість зростання
функціональних резервів.

ВПОБ 15. Адаптивне фізичне виховання
Мета: формування конкретних знань із адаптивного фізичного
виховання, що становлять теоретичне підґрунтя використання засобів фізичного
виховання для гармонійного розвитку людей, що мають відхилення у стані
здоров’я й інвалідами із зору, слуху, з порушеннями інтелекту, мовних функцій,
ураженні опорно-рухового апарату
Предмет: фізичне виховання для гармонійного розвитку людей, що
мають відхилення у стані здоров’я.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Основні поняття, терміни й види адаптивного
фізичного виховання. Теорія й методика адаптивного фізичного виховання.
Медико-педагогічний контроль в адаптивному фізичному вихованні.
ЗМ 2. Методи розвитку фізичних якостей у дітей з обмеженими
можливостями. Організація й проведення змагань серед інвалідів.

2.2. Дисципліни вільного вибору

студента

СПО 1. Рекреаційні заняття у фізичному вихованні
Мета: опанування теоретично основними поняттями і термінами
рекреаційної діяльності, усвідомлення сутності системи рекреаційних послуг та
особливостей використання різних видів спорту в рекреаційно-оздоровчій
роботі, засвоєння студентами спеціальних знань та оволодіння методичними
навичками з організації та проведення оздоровчо-рекреаційних занять з особами
різного віку.
Предмет: процес використання засобів, форм і методів фізичної
культури, спрямований на задоволення потреб в активному відпочинку,
відновленні, розвагах та розвитку особистості у вільний і спеціально відведений
час.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Теоретико-методичні основи фізичної рекреації.
Понятійна основа фізичної рекреації. Функції фізичної рекреації. Принципи,
форми і засоби фізкультурно-оздоровчої діяльності. Нормативно-правова база
фізкультурно-оздоровчої діяльності. Характеристика сфери рекреації у фізичній
культурі. Засоби фізичної рекреації. Особливості організації рекреаційнооздоровчої діяльності населення. Раціональне харчування і здоров’я людини.
ЗМ 2. Технологія проведення оздоровчо-рекреаційних занять Розвиток
моторики і фізичної підготовленості людини. Методи визначення рухової
активності. Основи проведення рекреаційно-оздоровчих занять. Оздоровче
тренування із застосуванням циклічних вправ. Програми самостійних
оздоровчих занять із застосуванням циклічних вправ. Використання
рекреаційних ігор в оздоровчій діяльності. Оздоровчі види гімнастики в
рекреаційних заняттях. Організація оздоровчо-рекреаційних занять з різними
групами населення. Форми занять фізичними вправами з дітьми шкільного віку.
Види фізичних вправ для рекреаційних занять з особами зрілого та середнього
віку.

СПО 2. Відновлювальні засоби у фізичній культурі та спорті
Мета: формування знань, умінь і навичок у студентів з використання
відновлювальних процесів і засобів у тренувальній та змагальній діяльності, а
також сформувати у спеціалістів систему знань з основних закономірностей
відновлювальних процесів і засобів, які сприяють підвищенню працездатності в
період відпочинку.
Предмет:
педагогічні,
психологічні,
медико-біологічні
засоби
відновлювання та раціональна тактика їх використання.
Змістовні модулі: Стомлення та її симптоматика; шляхи підвищення
працездатності.
Відновлювальні
процеси
при
м’язовій
діяльності.
Відновлювальні процеси після тренувальних занять та змагань. Шляхи
підвищення ефективності відпочинку.
СПО 3. Організація масової фізичної культури
Мета: формування професійних знань, вмінь і навичок щодо
використання науково-методичних та організаційних умов при створенні
оздоровчих комплексів і проведенні форм оздоровчої фізичної культури з
різними групами населення.
Предмет: процес організації та проведення оздоровчих масових форм
фізичної культури з різними верствами населення.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Методичні особливості організації та
проведення оздоровчих масових форм фізичної культури з різними верствами
населення. Основні напрямки фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями ЗНЗ.
Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в ЗНЗ.
Обов’язкові фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи, особливості
організації та проведення Всеукраїнських ігор. Організація і запровадження
медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів ЗНЗ. Порядок
проведення медико-педагогічного спостереження на заняттях з фізичного
виховання у 1–11-х класах ЗНЗ.
ЗМ 2. Науково-методичні та організаційні основи оздоровчої масової
фізичної культури. Авторські комплекси і програми фізичних вправ оздоровчої
спрямованості. Нові напрями оздоровчої фізичної культури. Змістові різновиди
оздоровчої фізичної культури. Методичні основи оздоровчої фізичної культури.
Характеристика засобів спеціальної оздоровчої спрямованості. Характеристика
фізкультурно-оздоровчих методик і систем (аеробіка, ритмічна гімнастика,
шейпінг, аквааеробіка, дихальна гімнастика та ін.). Наукове обґрунтування
тренажерних засобів у фізкультурно-оздоровчій роботі. Класифікація
тренажерів для фізкультурно-оздоровчої роботи. Методика використання
тренажерних пристроїв для розвитку рухових здібностей школярів. Зміст,
форми та методи організації самостійних занять фізичною культурою.

СПО 4. Основи туризму та орієнтування
Мета: формування конкретних знань та умінь стосовно туристичної
діяльності та уміння організовувати туристичні походи, спортивні змагання.
Предмет: методи проведення туристичних заходів та методика виконання і
навчання спеціальним вправам з орієнтування.
Змістовні модулі: ЗМ 1. Туризм в системі фізичного виховання і спорту,
організація проведення туристичних подорожей. Туризм в системі виховної
роботи з охорони навколишнього середовища. Пропаганда природоохоронних
заходів. Державні заповідники, національні парки, заказники. Виховне,
естетичне і етичне значення пам’ятників історії культури. Участь туристів в
роботі по охороні пам’ятників
ЗМ 2. Вимоги до спорядження, туристичного побуту, орієнтування в
туристичній подорожі. Траса змагань, елементи туристичної техніки. Практика
в організації проведення змагань: вибір місця і планування дистанції змагань по
туристичній техніці. Обладнання дистанції для демонстрації туристичної
техніки: долання завалів, підйоми, траверс і спуск, переправи, транспортування
потерпілого, встановлення намету, розпалювання вогнища. Елементи техніки
орієнтування на місцевості, визначення відстані, робота з компасом, пошук
контрольного пункту в заданому напрямку.
ЗМ 3. Професійна діяльність з туристсько-спортивної роботи,
організація проведення туристичних подорожей. Робота секретаріату і
суддівських бригад.
СПО 5. Ідеомоторне та психорегулююче тренування
Мета: опанувати теоретично і практично м’язово-руховими уявленнями
про ті рухи, які є основними у спортивній діяльності особистості та
комплексами психорегулюючого тренування (ПРТ).
Предмет: процес вивчення м’язово-рухової діяльності на основі
особистого досвіду, пережитих відчуттів і сприйняття кінематичних та
динамічних параметрів рухової діяльності, методи психорегулюючого
тренування.
Змістовні модулі: Ідеомоторика. Фізіологічний механізм ідеомоторного
акту. Спеціальна розминка. Програми ідеомоторного відтворення рухових дій та
ПРТ. Методи, які сприяють засвоєнню ідеомоторного тренування та комплексів
ПРТ. Особливості застосування ідеомоторного тренування у різних видах
спортивної діяльності. Методика складання комплексу ПРТ для спортсменів,
враховуючи специфіку підготовки в різних видах спорту.

Згідно статті 32 п. 1 Закону України «Про вищу освіту» Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського проводить
підготовку бакалаврів за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура).
Діяльність вищого навчального закладу провадиться на принципах:
1) автономії та самоврядування;
2) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника
(засновників), державних органів та органів місцевого самоврядування, до
сфери управління яких належить вищий навчальний заклад, органів
управління вищого навчального закладу та його структурних підрозділів;
3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
4) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних
організацій (крім вищих духовних навчальних закладів).
Спеціальні вимоги до зарахування: Набір на спеціальність 014 Середня
освіта (Фізична культура) освітнього рівня «бакалавр» здійснюється за
результатами зовнішнього незалежного тестування та творчого конкурсу.
Професійні профілі випускників з прикладами: бакалавр з середньої
освіти (випускник) здатний виконувати професійні роботи (за Державним
класифікатором професій ДК 003: 2010):
Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК003:2010:
Код КП
Професійна назва роботи
3340
3340
3340
3340
3340
3340

Асистент педагога-валеолога
Вожатий
Інструктор-методист з туризму
Методист
Педагог з професійного навчання
Викладач-стажист

З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей,
зазначених
у
ОПП,
з
класифікацією
компетентностей
НРК
використовується матриця відповідності визначених ОПП компетентностей
та дескрипторів НРК (Таблиця А 2), а з метою співвіднесення визначених
результатів навчання та компетентностей, зазначених у ОПП,
використовується матриця відповідності визначених ОПП результатів
навчання та компетентностей (Таблиця А 3).
.

Таблиця А 2

Автономія та
відповідальність

Загальні компетентності
КЗ 1. Здатність застосовувати знання та уміння до розв’язання практичних завдань у сфері фізичного виховання і
спорту.
КЗ 2. Уміння та навички абстрактного і конкретного мислення, здатність до творчої і результативної праці.
КЗ 3. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації отриманої з різних джерел.
КЗ 4. Навички презентації наукового та практичного матеріалу.
КЗ 5. Здатність до самопізнання своєї особистості й самооцінки своєї діяльності.
КЗ 6. Здатність до здійснення професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й
природних небезпек, контролювати дотримання вимог безпеки та гігієни праці.
КЗ 7. Здатність до усвідомлення рівня власної професійної діяльності, спеціальних, методичних і комунікативних
спроможностей, потенціалу, тобто адекватне уявлення про свої соціально-професійні характеристики, здатність до
критики та самокритики.
КЗ 8. Здатність працювати в команді.
КЗ 9. Здатність до письмової й усної комунікації державною мовою, володіння культурою мови.
КЗ 10. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей та в міжнародному середовищі, висловитись на фахові
теми або теми особистих інтересів іноземною мовою.
КЗ 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Комунікація

1

Уміння

Класифікація компетентностей за НРК

Знання

Матриця відповідності визначених ОПП компетентностей дескрипторам НРК
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+
+
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+

+
+
+

Продовження Таб. А 2
1

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
КС 1. Здатність до формування системи знань щодо категорій гуманітарних та соціально-економічних дисциплін,
фізіологічних основ фізичного виховання і спорту, дисциплін циклу професійної та практичної підготовки та
сучасних тенденцій у цій галузі знань, опанування методологічного апарату організації педагогічної діяльності з
організації фізичного виховання.
КС 2. Здатність до ефективного опанування нормативними документами, науково-методичними матеріалами з
забезпечення управління у сфері фізичного виховання та спорту.
КС 3. Здатність до оволодіння сучасною методологією наукових досліджень в галузі фізичного виховання і спорту.
КС 4. Здатність до формування системи знань щодо категорій масового спорту та спорту вищих досягнень.
КС 5. Здатність до розуміння вправи як основного засобу спортивного тренування.
КС 6. Здатність застосовувати різні форми організації занять у спортивному тренуванні.
КС 7. Здатність до розуміння різних механізмів формування рухових вмінь і навичок.
КС 8. Здатність до оволодіння навичками роботи з різними віковими групами спортсменів та учнів.
КС 9. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних та
професійних дисциплін в процесах отримання та опрацювання інформації, її практичного застосування в
професійній діяльності.
КС 10. Уміння використовувати спеціальне та допоміжне тренажерне обладнання.
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Таблиця А 3
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КС 10.

КС 7.

КС 6.

КС 5.

КС 4.

КС 3.

+

+
+

+
+

+

КС 2.

КС 1.

КЗ 11.

КЗ 10.

КЗ 9.

КЗ 8.

КЗ 7.

КЗ 6.

КЗ 5.

КЗ 4.

КЗ 3.

КЗ 2.

+
+

КС 9.
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
КС 8

РНП 1.
РНП 2.
РНП 3.
РНП 4.
РНП 5.
РНП 6.
РНК 1.
РНК 2.
РНК 3.
РНК 4.
РНК 5.
РНК 6.
РНК 7.
РНПН 1.
РНПН 2.
РНПН 3.
РНПН 4.
РНПН 5.
РНЗ. 1.
РНЗ. 2.
РНЗ. 3.
РНЗ. 4.
РНЗ. 5.

Компетентності

Загальні компетентності
КЗ 1.

Програмні
результати
навчання

Інтегральна
компетентність

Матриця відповідності визначених ОПП результатів навчання та компетентностей
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