ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
Освітня програма
Фізична культура і спорт
галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»
спеціальність 017 «Фізична культура і спорт
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Профіль програми
Тип та обсяг
програми
Ліцензія
Акредитація
Ступінь, що
присвоюється
Форма(и) навчання
Запис у дипломі
Опис предметної
області

Академічні права
випускників

Освітньо-професійна, 240 кредитів ЄКТС/ 3 роки 10 місяців
Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до
Постанов Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р.№1719,
від 27.08.2010 р. №787)
Сертифікат№
Бакалавр
Денна, заочна
Бакалавр фізичної культури і спорту, тренер з (вид спорту)
Придатність до працевлаштування:
– Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди,
спортивної школи і т. ін.);
– Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції);
– Інструктор-методист спортивної школи;
– Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);
– Фітнес-тренер;
– Фахівець із організації дозвілля;
– Інструктор із стройової та фізичної підготовки;
– Інструктор-методист з фізичної культури та спорту.
Подальше навчання на другому рівні вищої освіти (7 рівня НРК,
другого циклу FQ-EHEA та 7 рівня EQF-LLL)

Ціль програми
Формування фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту, що
передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов.

Характеристика програми
Предметна область,
напрям
Орієнтація
програми
Особливості
програми

01 «Освіта/Педагогіка»,
017 «Фізична культура і спорт»
Освітньо-професійна
Програма базується на сучасних знаннях галузевого законодавства та
нормативно-інструктивних матеріалів у сфері тренерської діяльності
та освіти; сучасних уявленнях про тенденції, закономірності
розвитку методик фізичного виховання.

Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні
проблеми у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання,
що передбачає застосування теорій та методів відповідних наук, і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК1. Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо.
Загальні
ЗК2. Здатність працювати в команді та автономно.
компетентності
ЗК3. Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного
оцінювання.
ЗК4. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.
ЗК5. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні
технології .
ЗК6. Здатність до самовдосконалення та саморозвитку.
ЗК7. Здатність вільно спілкуватися державною мовою (усно та
письмово).
ЗК8. Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній
діяльності.
ЗК9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі
креативності.
ЗК10. Здатність розуміти стратегію сталого розвитку людства.
Спеціальні (фахові) ФК1. Здатність використовувати під час навчання та виконання
професійних завдань знань про будову тіла людини та
компетентності
механізми життєдіяльності її організму, фізіологічні та
біохімічні основи адаптації до фізичних навантажень різної
спрямованості
ФК2. Здатність використовувати під час навчання та виконання
професійних завдань базові знання з теорії і методики
фізичного виховання та спортивної підготовки.
ФК3. Здатність до загальної орієнтації у застосуванні основних
теоретичних положень та технологій оздоровчо-рекреаційної
рухової активності.
ФК4. Здатність використовувати під час навчання та виконання
професійних видів робіт основ медичних знань, надавати
долікарську допомогу особам під час виникнення у них
невідкладних станів та патологічних процесів в організмі, та
методику фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб.
ФК5. Здатність використовувати під час навчання та виконання
професійних завдань базових знань з історичних
закономірностей та особливостей розвитку фізичної культури
і спорту.
ФК6. Здатність використовувати різні методи та прийоми навчання,
виховання та соціалізації особистості.
ФК7. Здатність визначати закономірності, розвиток і форми
психічних проявів людини, а також формувати мотиваційноціннісні орієнтації особистості.
ФК8. Здатність використовувати під час навчання та виконання
професійних завдань базові знання із загальної теорії здоров’я
та здатність до інтегрування знань про принципи, шляхи та
умови ведення здорового способу життя..
ФК9. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне
обладнання та інвентар.
ФК10. Здатність здійснювати організацію діяльності з
використанням різних видів та форм рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Інтегральна
компетентність

ФК11.

Здатність здійснювати виміри у відповідності до
метрологічних вимог, біомеханічний аналіз, синтез,
моделювання фізичних вправ та керування рухами людини.
ФК12. Здатність розв’язувати практичні проблеми за невизначених
умов в окремих напрямах фізичної культури і спорту.
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Програмні
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Зміст
Знає нормативні акти у сфері фізичної культури і спорту; підходи
до забезпечення якісного виконання завдань професійної діяльності
на основі інструкцій, методичних рекомендацій, встановлених
норм, нормативів, технічних умов тощо; вносить рекомендації
щодо введення нових чи зміни існуючих вимог до якості послуг у
сфері фізичної культури і спорту
Демонструє уміння планувати, чітко формулювати цілі,
застосовувати різноманітні методики, технології та практики таймменеджменту, які сприятимуть ефективній організації часу
відповідно до особистісних та професійних потреб.
Демонструє знання професійного дискурсу; показує уміння
спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному
середовищі, дотримується етики ділового спілкування; складає
різні види документів, у тому числі іноземною мовою; пояснює
фахівцям і нефахівцям інформацію, ідеї, проблеми, рішення у сфері
фізичної культури і спорту.
Демонструє уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних
джерел; здійснює
комунікаційну взаємодію за допомогою
соціальних мереж; систематизує прийоми створення, збереження,
накопичення та інтерпретації даних з використанням сучасних
інформаційних та комунікаційних технологій
для виконання
професійних завдань та прийняття професійних рішень.
Демонструє готовність до освоєння нового матеріалу та вміння
оцінювати себе критично; поглиблення базових знань з допомогою
самоосвіти; вміння представити і оцінити власний досвід та
аналізувати й застосовувати досвід колег.
Демонструє ефективну співпрацю в команді співробітників
окремих суб’єктів сфери фізичної культури і спорту; володіє
навичками оцінювання непередбачуваних проблем у професійній
діяльності й осмисленого вибору шляхів їх вирішення, несе
відповідальність за результати своєї професійної діяльності;
дотримується етичних норм ділового спілкування та поведінки.
Діє соціально відповідально та свідомо; приймає рішення на
підставі сформованих ціннісних орієнтирів і гуманістичних ідеалів,
розуміння концепції сталого розвитку людства.
Виконує визначені види рухових дій для занять масовим спортом;
дотримується рекомендацій щодо тривалості та інтенсивності
оздоровчої рухової активності протягом тижня; веде здоровий
спосіб життя та здає встановлені тести і нормативи щорічного
оцінювання фізичної підготовленості населення України.
Визначає та демонструє на препаратах, муляжах та іншому
матеріалі будову опорно-рухового апарату, серцево-судинної,
нервової та інших систем організму людини; пояснює значення
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основних понять та визначень, що характеризують перебіг
фізіологічних процесів в організмі людини; прогнозує зміни
функціональних
процесів
при
емоційних
та
фізичних
навантаженнях; описує біохімічні механізми енергетичного та
пластичного забезпечення м’язового скорочення.
Визначає засоби профілактики перенапруження систем організму
осіб, які займаються фізичною культурою і спортом; діагностує
функціональний стан організму людини; застосовує основні
принципи та засоби надання долікарської допомоги у невідкладних
станах та патологічних процесах в організмі; обирає головні
підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту людей в
умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних
ситуацій; застосовує гігієнічні заходи у процесі занять фізичною
культурою і спортом; дотримується збереження навколишнього
середовища у професійній діяльності.
Демонструє знання сучасної класифікації діагностичних підходів
до оцінки здоров’я та використовувати сучасні методи діагностики
індивідуального та громадського здоров’я; організовувати заходи
щодо залучення різних груп населення до здорового способу життя.
Пояснює принципи, засоби та методи фізичного виховання
населення; інтерпретує теорію навчання рухових дій; описує
методики розвитку рухових якостей; визначає форми організації
занять у фізичному вихованні.
Демонструє знання теоретичних засад використання рухової
активності людини під час дозвілля для збереження здоров’я,
зокрема, спортивного туризму й орієнтування на місцевості;
проводить оцінку рухової активності; складає план кондиційного
тренування; розробляє та організовувати фізкультурно-оздоровчі
заходи для різних груп населення.
Пояснює принципи, мету, завдання, засоби та методи спортивної
підготовки, обговорює особливості змагальної діяльності та
організацію й проведення спортивних змагань, структуру
тренувального процесу, основи відбору і орієнтації спортсменів,
основи моделювання та прогнозування у підготовці спортсменів;
визначає позатренувальні та позазмагальні засоби стимулювання
працездатності та відновлювальних процесів.
Описує особливості розвитку фізичної культури і спорту в різні
історичні періоди у світі та Україні; аналізує процес становлення та
розвитку спорту, олімпійського руху та олімпійської освіти на
міжнародному та національному рівнях. Описує особливості
розвитку фізичної культури і спорту в різні історичні періоди у
світі та Україні; аналізує процес становлення та розвитку спорту,
олімпійського руху та олімпійської освіти на міжнародному та
національному рівнях.
Застосовує базові знання з метрології та біомеханіки, виконує
необхідні виміри та розрахунки для обґрунтування засобів фізичної
культури та особливостей спортивної техніки.
Демонструє знання основ психології особистості, психологічних
процесів, психічних станів людини, психологічних якостей
особистості, основ соціальної психології груп і колективу.

