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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності
014.11 (Середня освіта «Фізична культура»)
1 - Загальна інформація
Повна назва вищого Кременчуцький національний університет імені
навчального закладу та Михайла Остроградського
структурного підрозділу Кафедра здоров’я людини та фізичної культури
Ступінь вищої освіти
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня кваліфікація
Бакалавр з середньої освіти
Освітня
кваліфікація – «Бакалавр з середньої
Кваліфікація в дипломі
освіти» Професійна кваліфікація – 3340 Педагог з
професійного навчання
Предметна спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Офіційна назва освітньої Назва освітньої програми: Середня освіта
програми
(Фізична культура). Освітня програма першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня
«бакалавр»
галузі знань 01 «Освіта»
спеціальності
014
Середня
освіта
(за
предметними спеціальностями)
Тип диплому та обсяг
Диплом бакалавра, одиничний,
240 кредитів ЄКТС,
освітньої програми
термін навчання 3 роки 10 місяців
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Цикл/рівень
та
сьомий
кваліфікаційний
рівень
за
Національною рамкою кваліфікацій (EQF LLL –
Level 6; QF EHEA – First cycle; НРК України – 7).
На базі повної загальної середньої освіти,
Передумови
ступеня
«молодший
бакалавр»
(ОКР
«молодший спеціаліст»)
2 - Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого
в європейський та світовий науково-освітній простір фахівця із середньої
освіти, що може квалiфiковано здiйснювати виховну, реабілітаційну та
фiзкультурно-оздоровчу роботу з рiзним контингентом населення, а також
сприяти гармонiйному розвитку особистостi, формуванню життєвонеобхiдних навичок, розвитку фiзичних якостей, змiцненню здоров’я,
пiдготовцi до активної трудової дiяльностi людини з обмеженими
можливостями здоров’я.
3 - Характеристика освітньої програми

Опис предметної області

Академічні права
випускників

Працевлаштування
випускників

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.
Цілі
навчання:
підготовка
висококваліфікованого 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.
Бакалавр з з середньої освіти може продовжити
навчання за програмою другого циклу FQEHEA, 7 рівня EQF LLL та 8 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 педагогавалеолога, інструктор-методист з туризму,
викладач-стажист, вихователь.

ІІ. 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:
1. Обов’язкові нормативні навчальні дисципліни, що включають цикл
дисциплін загальної підготовки, цикл дисциплін професійної підготовки;
2. Вибiркові навчальні дисципліни, що включають професійно орієнтовані
дисципліни за вибором навчального закладу (варіант А – ВБ, варіант Б – ВБ),
дисципліни вільного вибору студента (СПО);
3. Практична підготовка (ПП).
Всього 240 кредитів ЕКТС, у т.ч. за циклами:
Цикли підготовки
1 Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки
1. 2. Цикл дисциплін професійної підготовки
2. Вибiркові навчальні дисципліни
2.1. Професійно орієнтовані дисципліни

Розподіл навчального
часу за циклами
(кредитів ECTS)
121,5
24
97,5
100,5
76,5

2.2. Дисципліни вільного вибору студента

24

3. 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.
Надання кваліфікації «Бакалавр з середньої освіти (Фізична культура)»
забезпечується також практичною підготовкою: педагогічна практика в ЗОШ
4 тижня (6,0 кредитів ECTS); педагогічна практика в ЗОШ 6 тижнів (9,0 кредитів
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 (за предметними
спеціальностями)» 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.
ІІІ. Перелік компетентностей випускника
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
компетентність 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
Загальні
компетентності 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
Спеціальні
гуманітарних
та
соціально-економічних
дисциплін,
(фахові,
предметні)
фізіологічних основ фізичного виховання і спорту, дисциплін
компетентності 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.

ІІІ. Нормативний зміст підготовки здобувачів
сформульований у термінах результатів навчання

вищої

освіти,

Результати навчання:
Знання з
предметної
області

Когнітивні
уміння та
навички з
предметної
області

РНП 1. Володіти системою знань про фізичну культуру в
процесі фізичного виховання.
РНП 2. Знати цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби
фізкультурно-оздоровчої роботи у школі, дитячому закладі
освіти, сім’ї, сучасний стан і тенденції розвитку дитячих,
підліткових спілок, рухів, організацій, 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.
РНК 1. Здатність використовувати професійно-профільні
знання й практичні навички при формуванні планів та
програм з фізичного виховання.
РНК 2. Здатність розуміти можливості сучасних наукових
методів пізнання 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

Практичні
навички з
предметної
області

Загальні
вміння та
навички

професійну діяльність в іншомовному оточенні.
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.
РНЗ. 1. Уміння кооперувати з колегами, колективом,
ознайомлюватися 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.

ІV. Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форма атестації
здобувачів
вищої освіти

Складання фахового іспиту з теорії і методики фізичного
виховання та спорту
Складання кваліфікаційного іспиту з медико-біологічних
основ фізичного виховання

Вимоги до
фахового іспиту з
теорії і методики
фізичного
виховання та
спорту

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
професійно-орієнтованих 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 навчальновиховних 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 опорнорухового 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 медико-біологічного контролю.

Атестація якості підготовки бакалавра зі спеціальності «014 Середня
освіта (за предметними спеціальностями)» 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.
V. 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 науково-педагогічних
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.
Для виміру (оцінювання) ефективності внутрішньої системи забезпечення
якості вищої освіти встановлено якісні параметри випуску, які прописані в
Системї внутрішнього забезпечення якості в КрНУ.
Зазначені якісні параметри випуску прописані на підставі Європейських
стандартів, які базуються на компетентнісному підході та накладають відповідні
умови на вступника, формуючи політику університету щодо зарахування у

студенти.
IX. Перелік нормативних документів, на яких базується програма
1 Закон України «Про вищу освіту» – http://zakon4.rada.gov.ua
/laws/show/1556-18.
2 Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК
003:2010 // Видавництво «Соцінформ», – К.: 2010.
3 Перелік галузей знань і спеціальностей – http://zakon4.rada.gov.ua
/laws/show/266-2015-п.
4 Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації
–
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.p
df.
5 TUNING − 5 − http://www.unideusto.org/tuningeu/.
6 НРК − http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
7 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341.
8 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 «Перелік
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти».
9 Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти,
схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і
науки України протокол від 29.03.2016 № 3.
10. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти //
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. №600 (у редакції
наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. №1648): Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/proekty%20standartiv%20vishcha
%20osvita/1648.pdf

Пояснювальна записка
Згідно статті 32 п. 1 Закону України «Про вищу освіту» Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського проводить
підготовку бакалаврів за спеціальністю «014 Середня освіта (за предметними
спеціальностями)».
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 (за предметними спеціальностями)» освітнього ступеня «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
3340
3340
3340
3340
3340
3340

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

Таблиця 1

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 Стандартом компетентностей дескрипторам НРК

2

3

4

5

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

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 2
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей
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КС 10.

+
+
+

+

+
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КС 9.

КС 8

+
+
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+
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+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+
+
+

+

+

+
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+

+

+

+

+
+
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КС 7.

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 6.
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
КС 5.

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.

Загальні компетентності
КЗ 1.

Програмні
результати
навчання

Інтегральна
компетентність

Компетентності

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

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:
1. Обов’язкові навчальні дисципліни, що включають цикл дисциплін
загальної підготовки, цикл дисциплін професійної підготовки;
2. Вибiркові навчальні дисципліни, що включають професійно орієнтовані
дисципліни за вибором навчального закладу, дисципліни вільного вибору
студента;
3. Практична підготовка
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.
Розподіл змісту освітньої складової за циклами підготовки наданий у
таблиці А.1.
Таблиця А.1 Розподіл змісту освітньої складової
Дисціпліни навчального плану освітнього процесу
1

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.
ОК 14.

Компетентності

2
1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки
Українознавство
КЗ 4, КЗ 9, КС 2, КС 9
Іноземна мова
КЗ 10, КС 3
Інформатика
КЗ 3, КЗ 4, КС 3
Безпека життєдіяльності, цивільний
КЗ 6, КС 2, КС 10
захист
Філософія
КЗ 2, КЗ 5, КС 1
Правове регулювання суспільних
КЗ 7, КС 2
відносин
1. 2. Цикл дисциплін професійної підготовки
КЗ 1, КЗ 7, КЗ 8, КС 1,
Вступ до спеціальності
КС 4, КС 6
Анатомія, фізіологія людини з основами КЗ 1, КЗ 6, КЗ 11, КС 1,
гігієни
КС 4, КС 8
Загальна теорія здоров’я (загальна та КЗ 1, КС 4, КС 8
педагогічна валеологія)
Біохімія, екологія
КЗ 1, КЗ 6, КС 1
КЗ 1, КС 3, КС 4, КС 5, КС
Теорія і методика фізичного виховання 7, КС 8
Теорія і методика викладання обраного КЗ 1, КС 5, КС 6, КС 7,
виду спорту
КС 10
КЗ 1, КС 5, КС 6, КС 7,
Олімпійський і професійний спорт
КС 10
КЗ 1, КЗ 2, КС 5, КС 6,
Ритміка і хореографія
КС 8

Кредитів
ЄКТС
3

3,0
12,0
3,0
3,0
1,5
1,5

6,0
9,0
6,0
3,0
12,0
7,5
6,0
6,0

ОК 15.

Фізична реабілітація

ОК 16.
ОК 17.
ОК 18.

Основи раціонального харчування
Масаж
Біомеханіка

ОК 19.
ОК 20.

ВБ 1.
ВБ 2.
ВБ 3.
ВБ 4.
ВБ 5.
ВБ 6.
ВБ 7.
ВБ 8.
ВБ 9.
ВБ 10.
ВБ 11.
ВБ 1.
ВБ 2.
ВБ 3.
ВБ 4.
ВБ 5.
ВБ 6.
ВБ 7.
ВБ 8.
ВБ 9.
ВБ 10.
ВБ 11.
ВБ 12.
ВБ 13.
ВБ 14.

КЗ 6, КС 8, КС 10
КЗ 1, КС 8

КЗ 11, КС 1
КЗ 1, КС 7
КЗ 2, КЗ 5, КЗ 8, КС 3,
Психологія, психологія здоров’я
КС 9
Педагогіка
КЗ 2, КЗ 11, КС 1, КС 3
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, КС 5, КС 6, КС 7,
викладання
КС 10
Плавання та методика його викладання КЗ 1, КС 5, КС 6, КС 7,
КС 10
Теорія і методика викладання атлетизму КЗ 1, КС 5, КС 10
Теорія та методика фітнес тренування
КЗ 1, КС 4, КС 8
Історія фізичної культури
КЗ 3, КС 2, КС 9
КЗ 1, КС 5, КС 6, КС 7,
Оздоровчий фітнес
КС 10
Загальна теорія спорту для всіх
КЗ 6, КС 2, КС 4, КС 8
Новітні технології у фізичному
КЗ 3, КЗ 4, КС 3
вихованні
КЗ 1, КЗ 11, КС 1, КС 4,
Спортивна фізіологія
КС8
Варіант Б
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, КС 5, КС 6, КС 7,
викладання
КС 10
Плавання та методика його викладання КЗ 1, КС 5, КС 6, КС 7,
КС 10
Теорія і методика викладання атлетизму КЗ 1, КС 5, КС 10
Теорія та методика фітнес тренування
КЗ 1, КС 4, КС 8
Історія фізичної культури
КЗ 3, КС 2, КС 9
КЗ 1, КС 5, КС 6, КС 7,
Оздоровчий фітнес
КС 10
Загальна теорія спорту для всіх
КЗ 6, КС 2, КС 4, КС 8
Новітні технології у фізичному
КЗ 3, КЗ 4, КС 3
вихованні
КЗ 1, КЗ 11, КС 1, КС 4,
Спортивна фізіологія
КС8
2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Педагогічні методи досліджень у
КЗ 3, КЗ 4, КС 3, КС 9
фізичній культурі та спорті
КЗ 1, КС 5, КС 6, КС 7,
Основи персонального тренування
КС 10
Психологія спорту
КЗ 2, КЗ 5, КЗ 8, КС 3
3. Практична підготовка

6,0
3,0
9,0
6,0
12,0
6,0

6,0
6,0
18,0
6,0
4,5
9,0
6,0
6,0
3,0
6,0
6,0
6,0
6,0
18,0
6,0
4,5
9,0
6,0
6,0
3,0
6,0
6,0

9,0
9,0
6,0

ОК 21.
ОК 22.
ОК 23.

Педагогічна практика в
загальноосвітній школі
Педагогічна практика в
загальноосвітній школі
Атестація

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

6,0
9,0
3,0

