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1.   Профіль освітньої програми «Фізична культура в закладах освіти» 

зі спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Харківський національний педагогічний  
університет імені Г.С. Сковороди,  

факультет фізичного виховання і спорту, 

кафедра теорії і методики фізичного виховання 

 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти: магістр  
Освітня кваліфікація: магістр середньої освіти (Фізична кільтура) 

Офіційна назва 

освітньої програми Освітня програма «Фізична культура в закладах освіти» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний  

90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 міс. 

Наявність 

акредитації 
Сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки України 
Серія УД № 21002717, строк дії сертифікату до 01.07.2023 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, EQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 
рівень 

Передумови Наявність диплому бакалавра. 

Мова(и)  

викладання 
українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2022-2023 рік 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми  

http://smc.hnpu.edu.ua/osvitni-prohramy 
 

 

2 – Мета освітньої програми 

Формування фахівців з вищою освітою за другим (магістерським) рівнем здатних 
розв’язувати складні спеціалізовані завдання з організації освітнього процесу, зумовлені 
закономірностями й особливостями сучасної теорії та методики навчання, розвитку 
рухових здібностей і спортивного тренування в галузі фізичної культури. Фахівців здатних 
доцільно розробляти, моделювати засоби педагогічного впливу та ефективно 
застосовувати їх в практиці на основі сформованого науково-педагогічного світогляду та 

потреб в постійній самоосвіті та саморозвитку. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область, 

галузь знань, 

спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності) 

01 «Освіта/Педагогіка» 
014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» 

Об’єкти вивчення та діяльності: сфера фізичної культури 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності 

у сфері фізичної культури. 



 

Предметна 

область, галузь 

знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 
наявності) 

Теоретичний зміст предметної області: парадигми, концепції, теорії 
фізичної культури; соціально-гуманітарні науки; педагогіка і 
психологія; основи анатомії і біомеханіки, фізіології, біохімії, гігієни, 
оздоровчої й лікувальної фізичної культури.  
Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання та 
дослідницької діяльності; спостереження, опитування, тестування та 
вимірювання у фізичному вихованні; словесні, наочні та практичні 
методи фізичного виховання та спортивної підготовки; технології 
організації та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів; надання долікарської допомоги; інформаційно-комунікаційні 
технології.  
Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікативне 
обладнання; спеціалізоване програмне забезпечення; фізкультурно-
спортивне спорядження та обладнання. 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. Професійні акценти: підготовка вчителів фізичної 
культури, викладачів фізичного виховання для закладів вищої освіти. 
Освітня програма зорієнтована на вивчення дисциплін фахового 
спрямування (теорія і методика фізичного виховання, теорія і методика 
оздоровчої фізичної культури, теорія і методика викладання 
гімнастики, теорія і методика викладання спортивних ігор, теорія і 
методика викладання спортивних ігор). 

Основний фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Вища освіта другого (магістерського) рівня в галузі знань 
01«Освіта/Педагогіка», спеціальність 014 «Середня освіта (Фізична 
культура)» 
Знання, уміння, практичні навички у галузі фізичної культури. 
Ключові слова: фізичне виховання, фізична культура, спортивне 
тренування, наукові дослідження, вчитель фізичної культури, викладач 
фізичної культури 

Особливості 

програми 

Програма базується на сучасних знаннях галузевого законодавства та 
нормативно-інструктивних матеріалів у сфері фізичної культури; 
сучасних уявленнях про тенденції, закономірності розвитку теорії і 
методики фізичної культури, методології наукових досліджень. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 
Згідно класифікатора професій (ДК 003:2010) 

2310 – Викладач фізичного виховання університетів та вищих 

навчальних закладів  

2320 – Вчитель фізичної культури у закладах середньої освіти;   

3475 – Інструктор-методист з фізичної культури;  

3414 – Фахівець із організації дозвілля. 

Подальше 
навчання 

Навчання на третьому рівні вищої освіти (8 рівня НРК, другого 

циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL) 

5 – Викладання та оцінювання 



Викладання та 

навчання 
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання за принципом 

«навчаючись-досліджуємо», реалізація якого передбачає максимальний 

розвиток умінь та навичок шляхом впровадження практик та науково-

дослідної роботи здобувачів, ініціативне самонавчання.  

Організаційні форми: колективне, групове та інтегративне навчання; 

лекції, семінарські, практичні, лабораторні, індивідуальні заняття, 

консультації, колоквіуми.  

Технології навчання: інформаційно-комунікаційні, дистанційні, 

студентсько-центричні, модульні, дискусійні, проблемні технології 

навчання, технології навчання у співробітництві, проективна освіта. 

Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи здійснюється 

через використання електронних лекцій, методичних вказівок та 

завдань. Дистанційне навчання за допомогою on-line відеолекцій, 

консультацій, які транслюються з використанням спеціалізованих 

додатків відеоконференцзв'язку та комплексів навчальних матеріалів. 

Оцінювання Види контролю: за рівнями: самоконтроль, контроль на рівні 

викладача, контроль на рівні завідувача кафедри, контроль на рівні 

деканату, контроль на рівні ректорату, державний контроль;  

за терміном проведення: оперативний (вхідний, поточний, 

проміжний, підсумковий) та відтермінований; 
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий, 
презентація індивідуального науково-дослідного завдання, захист 
курсових робіт; заліки, екзамени. 
Система оцінювання через такі види контролю з накопиченням отриманих 

балів:  

- поточний (усне та письмове опитування), контрольний, проміжний 

(захист практичних, самостійних робіт, семінарські заняття, контрольні 

роботи);  

- підсумковий: усні та письмові екзамени, заліки, захисти звітів з практик, 

курсових робіт, самоконтроль,  

Атестація: кваліфікаційний іспит з педагогіки, історії педагогіки та 
психології; кваліфікаційний іспит теорії та методики обраного виду 
спорту; кваліфікаційний іспит з перевірки додаткових компетенцій.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 
ІК - Здатність розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного 
характеру в галузі середньої освіти, що передбачає застосування 
теорій та методів освітніх наук та педагогіки,  фізичного виховання і 
спорту, фізіології, біомеханіки, морфології і характеризується 
комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації 
навчально-виховного процесу в основній (базовій)  середній школі та 
в процесі підготовки вчителя фізичної культури. 



Загальні 

компетентності  
ЗК1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3.  Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК4.  Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як 

усно, так і письмово. 

ЗК5.  Здатність генерувати нові ідеї (креативність), здатність 

приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК6.  Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися 

до спільної мети; володіння навичками міжособистісної 

взаємодії.  

ЗК7.  Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК8.  Здатність до цінування та поваги різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК9.  Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК10.  Здатність працювати автономно. 

ЗК11.  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі 

креативності. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

ФК1.  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі професійної діяльності в сфері 

фізичного виховання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів педагогіки, психології, основ теорії і методики 

фізичного виховання, методик викладання спортивно-

педагогічних дисциплін і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов 

ФК2.  Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, 

інформаційними технологіями для побудови процесу фізичного 

виховання школярів  

ФК3.  Здатність самостійно планувати й організовувати навчально-

виховний процес з фізичної культури в системі середньої та 

вищої освіти, організовувати масові фізкультурно-спортивні 

заходи; впроваджувати передові закордонні організаційно-

методичні форми фізичного виховання. 

ФК4.  Здатність вести документацію, що забезпечує процес 

фізичного виховання різних вікових груп населення. 

ФК5.  Здатність здійснювати профілактику травматизму, 

забезпечувати охорону життя і здоров'я школярів, студентської 

молоді та дорослого населення 

ФК6.  Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан 

школярів, студентів та дорослого населення, адекватно 

добирати ефективні засоби і методи фізичного виховання з 

урахуванням індивідуальних особливостей особистості. 

ФК7.  Здатність до наукового пошуку в галузі фізичного виховання, 

застосування методів теоретичного та експериментального 

дослідження в професійній діяльності. 

ФК7.  Здатність до наукового пошуку в галузі фізичного виховання, 

застосування методів теоретичного та експериментального 

дослідження в професійній діяльності. 

ФК8.  Здатність до якісного оформлення результатів наукових 

досліджень в галузі фізичного виховання 
 

 



7 – Програмні результати навчання 

ПРН1 Володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття 

інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення. 

Вміє здійснювати пошук, аналізувати, зіставляти, оцінювати інформацію з різних 

джерел; оцінювати достовірність інформації та авторитетність джерел;  

Вміє аргументувати свою точку зору; оцінювати вагомість аргументів; 

Вміє і готовий постійно підвищувати свій освітній рівень та реалізувати 

особистісний потенціал, оперувати філософськими категоріями та поняттями. 

 

 
ПРН2 Знає шляхи реалізації теоретичних знань в практиці роботи з представниками різних 

груп населення. 

Вміє вчитися і оволодівати сучасними знаннями для їх подальшої реалізації в 

практиці.  

Вміє працювати в колективі і команді, взаємодіяти з керівництвом, колегами та 

соціальними партнерами 

Вміє будувати міжособистісні співвідношення в колективі на основі 

взаєморозуміння, взаємоповаги та пошуку оптимальних шляхів досягнення мети 

Вміє ставити цілі, мотивувати діяльність учнів, організовувати і контролювати їх 

роботу з прийняттям на себе відповідальності за якість освітнього процесу. 

 ПРН3 Знає як організовувати продуктивний комунікативний простір на основі вільного 

володіння державною та іноземними мовами. 

Демонструє знання норм державної та іноземної мов.  

Дотримується вимог державних документів щодо функціонування мови в науково-

професійній діяльності. 

Вміє продукувати наукові тексти різних видів (реферат, стаття, доповідь тощо) 

державною та іноземними мовами з дотриманням основних лексико-граматичних 

норм наукового стилю. 

Вміє організовувати продуктивний комунікативний простір, вести діалоги та 

полілоги наукової фахової тематики державною та іноземними мовами; 

Формує і втілює в життя стратегію вдосконалення власної культури мовлення 

державною та іноземними  мовами. 

ПРН4 Знає, як оцінювати ризики і приймати рішення в різних (стандартних і 

нестандартних) ситуаціях. 

Вміє визначати суть нової ситуації, виділяти її складові; аналізувати й оцінювати 

наявну інформацію про нову ситуацію з точки зору повноти для прийняття рішення 

й розробки нової стратегії дій; визначати способи здобуття інформації, якої бракує 

для розробки нової стратегії дій; аналізувати й оцінювати ресурси, що можуть бути 

задіяні для реалізації нової поведінкової стратегії, та власні можливості; розробляти 

декілька стратегій дій у новій ситуації аналізувати й оцінювати реальність їх 

реалізації, виходячи з наявних обставин, ресурсів і власних можливостей. 

 

 ПРН5 Прагне до постійного саморозвитку, самовдосконалення та підвищення своєї 

кваліфікації і майстерності. 

Вміє критично оцінювати свої достоїнства і недоліки, намітити шляхи і вибрати 

засоби розвитку достоїнств і усунення недоліків. 

Володіє засобами саморозвитку, самовдосконалення, підвищення кваліфікації та 

професійної майстерності. 



ПРН6 Шанобливо і дбайливо ставиться до історичної спадщини і культурних традицій, 

толерантно сприймає соціальні та культурні відмінності, здатний до діалогу з 

представниками інших культур і держав. 

Вміє: аналізувати й узагальнювати дані про етнічне, мовне, культурне, конфесійне 

різноманіття населення України та свого регіону; ілюструвати й аргументувати 

етноспецифічні особливості аксіологіі різних народів, представники яких мешкають 

в Україні та регіоні; зберігати і розвивати культурні традиції, знаходити та зберігати 

історичну й культурну спадщину, передавати ці знання наступним поколінням; 

працювати в багатокультурному колективі, ініціювати й організовувати 

комунікацію та співпрацю з представниками різних культур на засадах 

взаємоповаги й рівноправності; брати на себе відповідальність за хід і результати 

співпраці з представниками різних культур. 

 ПРН7 Знає принципи розвитку креативності та нестандартного мислення. 

Володіє актуальними технологіями в галузі педагогіки, психології і  фізичного 

виховання різних верств населення. 

Володіє засобами інтегрального гармонійного (розумового, духовного і фізичного) 

розвитку особистості  

Вміє використовувати накопичені в галузі фізичної культури духовні цінності, 

отримані знання про особливості особистості для виховання патріотизму, 

профілактики девіантної поведінки, формування здорового способу життя, потреби 

в регулярних заняттях фізичною культурою. 

 ПРН8 Знає основні вчення в галузі педагогіки, психології,  теорії і методики фізичного 

виховання, методики викладання спортивно-педагогічних дисциплін. 

Володіє актуальними технологіями в галузі педагогіки, психології і  фізичного 

виховання різних верств населення. 

Володіє засобами інтегрального гармонійного (розумового, духовного і фізичного) 

розвитку особистості  

Вміє використовувати накопичені в галузі фізичної культури духовні цінності, 

отримані знання про особливості особистості для виховання патріотизму, 

профілактики девіантної поведінки, формування здорового способу життя, потреби 

в регулярних заняттях фізичною культурою. 

 

 
ПРН9 Володіє педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для 

побудови процесу фізичного виховання школярів, студентів та дорослого 

населення. 

Вміє організовувати систему контролю за психофізичним, медико-біологічним 

станом учнів, студентів і дорослого населення, оцінювати і проводити моніторинг 

рівня індивідуального здоров’я та на основі цього будувати ефективний процес 

фізичного виховання.  

Вміє оцінювати фізичні здібності і функціональний стан школярів, студентів та 

дорослого населення, адекватно добирати ефективні засоби і методи фізичного 

виховання з урахуванням індивідуальних особливостей особистості. 

Здатний творчо використовувати інформаційні системи в професійній діяльності. 



ПРН10 Набуття системи фундаментальних знань, що визначають професійну діяльність у 

галузі фізичного виховання. 

Знає: про фізичне виховання в системі освіти; про засоби і методи фізичного 

виховання; про теорія і методика розвитку рухових здібностей; про теорію і 

методику навчання фізичних вправ. 

Вміє: здійснювати педагогічний контроль у процесі виконання фізичних вправ; 

планувати навантаження і відпочинок в процесі виконання фізичних вправ; 

використовувати методи фізичного виховання; підбирати засоби для розвитку 

рухових здібностей; використовувати методи для розвитку рухових здібностей; 

використовувати методи навчання у процесі формування рухових навичок; 

використовувати методи програмованого навчання. 

ПРН11 Здатність вести документацію, що забезпечує процес фізичного виховання різних 

вікових груп населення. 

Вміє визначати цілі і завдання, планувати уроки й заняття фізичною культурою в 

середніх та вищих закладах освіти, розробляти необхідну для цього документацію.  

Здатний складати планувальну і звітну документацію, організовувати та проводити 

спортивні змагання. 

Вміє практично використовувати документи державних і громадських органів 

управління у сфері фізичного виховання. 

ПРН12 Набуття необхідних знань і умінь для самостійної роботи у ВНЗ з  підготовки 

здобувачів вищої освіти на бакалаврському рівні за спеціальністю 014 Середня 

освіта. Фізична культура. 

Знає: структуру навчальної діяльності; педагогічні функції, уміння та складові 

педагогічної техніки вчителя фізичної культури; роль вузівської лекції лектора в 

підготовці майбутнього вчителя; методику проведення практичних занять; 

організацію її управління навчальним процесом; матеріально-технічне забезпечення 

навчального процесу на практичних заняттях; методику контролю ходу навчального 

процесу; мету і завдання семінарських занять та методику їх проведення; завдання 

навчальної практики та методику організації її проведення; особливості організації і 

проведення оглядово-методичних занять. 

Вміє: підготувати і прочитати лекцію; підготувати і провести практиче і семінарське 

заняття; підготувати і провести оглядово-методичне заняття; планувати і 

контролювати хід навчального процесу. 

ПРН13 Набуття знання про методику складання реабілітаційних програм за питаннями, що 

відносяться до сфери діяльності спеціаліста з фізичного виховання і спорту. 

Знає: засоби, методи, форми, цілі й задачі фізичної реабілітації; загальні принципи 

фізіотерапії для побудови комплексних реабілітаційних програм; особливості 

основних патологічних процесів які потребують застосування програм 

відновлювального лікування. 

Вміє: застосовувати загальні принципи фізичної реабілітації для складання 

реабілітаційних програм; обґрунтовано застосовувати фізичні чинники у комплексі 

заходів фізичної реабілітації; обґрунтовувати програми фізичної реабілітації при 

різноманітних захворюваннях; оцінювати ефективність розроблених 

реабілітаційних програм. 

ПРН14 Знає: основи системи підготовки юних спортсменів, методику навчання і 

тренування юних спортсменів, основи програмування і організації навчально-

тренувального процесу юних спортсменів, основи системи спортивних змагань 

юних спортсменів; методику виховної роботи з юними спортсменами. 

Вміє: розвивати рухові здібності у юних спортсменів; навчати техніці виконання 

основних вправ; програмувати і організовувати навчально-тренувальний процес 

юних спортсменів; упорядковувати навчальну документацію; організовувати і 

проводити спортивні змагання; планувати і здійснювати облік ефективності 

виховної роботи в спортивній школі. 



ПРН15 Набуття необхідних знань і умінь для самостійної науково-дослідної роботи. 

Знає: про науку і наукове дослідження у фізичному виховання, про основи 

методології науково-дослідної роботи у фізичному вихованні, про педагогічний 

експеримент у фізичному виховання, про методи збору і аналізу даних, про 

побудову програми наукового дослідження у фізичному вихованні, про 

інформаційне забезпеченням науково-дослідної роботи у фізичному вихованні, про 

вимоги до оформлення магістерської дисертації. 

Вміє: використовувати методологію науково-дослідної роботи у фізичному 

вихованні, тестувати рухову підготовленість учнів середньої школи, володіє 

навичками аналізу даних експерименту, має навички написання доповіді, тез 

доповіді й наукової статті. 

ПРН16 Набуття необхідних знань і умінь для самостійного планування педагогічного 

експерименту. 

Знає: етичні норми проведення педагогічного експерименту; методологію 

планування і проведення педагогічного експерименту у фізичному вихованні; про 

однофакторний і багатофакторний педагогічний експеримент у фізичному 

вихованні. 

Вміє: проводити однофакторний і багатофакторний педагогічний експеримент у 

фізичному виховання; володіє навичками математичного планування експерименту 

в процесі вивчення закономірностей розвитку рухових здібностей і навчання 

фізичних вправ; уміє аналізувати результати експерименту; має навички написання 

звіту про результати педагогічного експерименту. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Керівник проектної групи та викладацький склад, який забезпечує її 

реалізацію, відповідає вимогам, визначеним Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності закладів освіти. До реалізації 

програми залучаються науково-педагогічні працівники університету 

з науковими ступенями та/або вченими званнями. З метою 

підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники 

регулярно проходять стажування, в т.ч. закордонні. 

Матеріально - 

технічне 

забезпечення 

 

- навчальні корпуси; 

- гуртожитки; 
- тематичні кабінети; 
 спеціалізовані лабораторії; 

 комп’ютерні класи; 

 пункти харчування; 

 точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

 мультимедійне обладнання; 

 спортивні й тренажерні зали; 

  спортивні майданчики; 

 басейн. 



Інформаційне та 

навчально-технічне 

забезпечення 

 офіційний сайт http://hnpu.edu.ua; 

 навчальні і робочі плани; 

 графіки навчального процесу 

 навчально-методичні комплекси дисциплін; 

 навчальні та робочі програми дисциплін; 

 дидактичні  матеріали  для  самостійної  та  індивідуальної  

роботи здобувачів з дисциплін; 

 програми практик; 

 методичні  вказівки  щодо  виконання  курсових  проектів 

(робіт),  

 критерії оцінювання рівня підготовки; 

 пакети комплексних контрольних робіт. 

 платформа дистанційного навчання Moodle - 

http://lms.hnpu.edu.ua/moodle/ 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Оцінювання результатів навчання та академічних досягнень приведено 

у відповідність до європейської кредитної системи і співвідносне із 

національною шкалою оцінювання, що уможливлює 

взаємозарахування кредитів між різними університетами країни 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. 

Сковороди має укладені угоди з університетами світу, зокрема 

здійснюється співпраця з впровадження академічного співробітництва 

та реалізації програми подвійного дипломування з Університетом 

Економіки м. Бидгощ (Польща), Академією спорту та науки в Бидгощі, 

Науковим товариством спортивного права в Бидгощі, Європейським 

інститутом спорту та освіти в Познані, 

 Вищою школою Уні-терра в Познані.  

Здобувачі мають мають можливість пройти онлайн-курси на 

платформі Prometheus, Intela, IBM, Coursera; долучатися до програм 

Erasmus+, Fulbright Research and Development Program 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

У межах ліцензійного обсягу спеціальності та за умови попередньої 

мовної підготовки.  
 



2. Структурно-логічна схема 

2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 
 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 
Кредити 

ЄКТС 

Форма підсумкового 

контролю 

1.1. Цикл загальної підготовки   

ОК1 Інноваційна педагогіка 6 Іспит 

ОК2 Психологія (за професійним спрямуванням) 3 Іспит 

ОК3 Філософія освіти 3 Іспит 

ОК4 Іноземна мова 3 Іспит 

Разом: 15  

1.2. Цикл професійної підготовки   

ОК5 Теорія і методика фізичного виховання 4 Іспит 

ОК6 Теорія і методика наукових досліджень 6 Іспит 

ОК7 Інформаційні системи в фізичному вихованні 4 Залік 

ОК8 Фізична реабілітація 3 Іспит 

ОК9 Методика викладання спортивно-педагогічних 

дисциплін у ЗВО фізичного виховання і спорту 

3,5 Іспит 

ОК10 Теорія і методика юнацького спорту 3 Іспит 

ОК11 Психологія управління навчально-

тренувальним процесом 
3 

Залік 

ОК12 Теорія і методика педагогічного експерименту 4 Іспит 

ОК13 Методи аналізу й інтерпретації результатів 

наукових досліджень 
3,5 Іспит 

Разом: 34  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 49  

Вибіркові компоненти освітньої програми   

1.3. Вибіркові навчальні дисципліни за вибором здобувача   

ВК 1, 2, 3, 

4, 5, 6 
Цикл професійної підготовки 

Дисципліни за вибором  здобувача 23 Заліки 

Разом: 23  
Загальний обсяг вибіркових компонент: 23  

2. Практична підготовка   

ОК14 
Педагогічна практика у закладах профільної  та 
спеціалізованої середньої освіти 

7,5 Залік 

ОК15 Науково-дослідна практика 6 Залік 

Разом: 13,5  

4. Атестація   

 Атестація на здобуття освітного ступеня 4,5 Іспит 

Разом: 4,5  
Загальний обсяг освітньої програми 90  



 

Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Державна атестація освітньої програми зі спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична 

культура)» проводиться відповідно до «Положення про організацію та проведення атестації на 

здобуття освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр»» у формі кваліфікаційного іспиту, який 

складається із: 

1) Захисту кваліфікаційної роботи. 
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ЗК 1 + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 2 + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 3 + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 4 + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 5 + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 6 + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 7 + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 8 + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 9 + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 10 + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК11 + + + + + + + + + + + + + + + 

ФК1     +      +   +  

ФК2     +  +       +  

ФК3     +         +  

ФК4     +         +  

ФК5        +      +  

ФК6     + +      + + + + 

ФК7      + +     + +  + 

ФК8      +      + +  + 



3. Матриця відповідності програмних результатів навчання (РН)  

відповідним компонентам освітньо-професійної програми 
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ПРН 1 + + +  + + + + + + + + + + + 

ПРН 2 + + +  + + + + + + + + + + + 

ПРН 3    +            

ПРН 4 + + +  + + + + + + + + + + + 

ПРН 5 + + +  + + + + + + + + + + + 

ПРН 6 + + +  + + + + + + + + + + + 

ПРН 7 + + +  + + + + + + + + + + + 

ПРН 8 + + +  + + + + + + + + + + + 

ПРН 9        +         

ПРН 10     +         +  

ПРН 11     +         +  

ПРН 12         +       

ПРН 13        +        

ПРН 14          + +     

ПРН 15      +         + 

ПРН 16            + +  + 

 

 

 

 


