ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО

робочою групою Вищого навчального комунального

закладу

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області у складі:

Рєка Павло Володимирович

– голова робочої групи, заступник директора з

навчальної роботи, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Вищого навчального комунального

закладу «Білгород-Дністровське педагогічне

училище» Одеської області.
Ободінська Алла Леонідівна – член робочої групи, викладач 2-ї кваліфікаційної
категорії,

завідувач

комунального

відділення

«Фізичне

виховання»

Вищого

навчального

закладу «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської

області.
Терзіогло Євгенія Миколаївна – член
кваліфікаційної

робочої групи, спеціаліст вищої

категорії, викладач-методист, методист

виховання» Вищого навчального комунального

відділення «Фізичне

закладу «Білгород-Дністровське

педагогічне училище» Одеської області.
Лисковецька Світлана Григорівна – член
кваліфікаційної категорії,

робочої групи, спеціаліст вищої

викладач-методист,

голова

предметної

викладачів «Фізичного виховання» Вищого навчального комунального

комісії
закладу

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області.
Шпичко Валентина Федорівна - член

робочої групи, спеціаліст вищої

кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач спортивних та рухливих
ігор відділення «Фізичне виховання» Вищого навчального комунального закладу
«Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області.

Освітньо-професійна програма «Фізичне виховання» для початкового рівня
(короткий цикл) вищої

освіти

галузі

знань

01 Освіта

за

спеціальністю

017 Фізична культура і спорт вводиться в дію з 01.09.2018.
Освітньо-професійна програма є нормативним документом, у якому
визначено передумови доступу до навчання за цією програмою, нормативний
термін та зміст навчання, перелік навчальних дисциплін та логічна послідовність
їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми,
нормативні форми державної атестації, а також перелік загальних та спеціальних
(фахових) компетентностей, сформульований у термінах результатів навчання, та
вимоги до контролю якості вищої освіти та професійної підготовки фахівця
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузі знань 01 Освіта
спеціальності 017 Фізична культура і спорт.

ПРОФІЛЬ

освітньої (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОї) ПРОГРАМИ
Галузь знань – 01 Освіта, зі спеціальності 017 Фізична культура і

1.

спорт
Складові

Опис освітньо-професійної програми
1 – Загальна інформація

Повна назва вищого
навчального закладу

Вищий навчальний комунальний заклад «Білгород-Дністровське
педагогічне училище» Одеської області

Ступінь вищої освіти та
назва
кваліфікації
мовою оригіналу

Рівень вищої освіти – перший
Ступінь вищої освіти – молодший спеціаліст
Галузь знань – 01 Освіта
Спеціальність – 017 Фізична культура і спорт
Освітньо-професійна програма – «Фізичне виховання»
Кваліфікація – «Вчитель фізичної культури».
Освітньо-професійна програма «Фізичне виховання», освітньокваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»,
спеціальності 017 Фізична культура і спорт,

Офіційна
назва
освітньої програми
Тип диплому та
обсяг
освітньої
програми
Наявність
акредитації

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 145,7 кредитів ЄКТС,
термін навчання 3 роки 10 місяців

Цикл/рівень

НРК України – 5 рівень

Передумови

Наявність базової загальної середньої освіти. Вступники повинні
мати державний документ про освіту встановленого зразка.
Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Вищого
навчального комунального закладу «Білгород-Дністровське
педагогічне училище», затвердженими у встановленому порядку.
Українська
Термін дії освітньої програми – до 01.09.2028р.

Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми

Сертифікат про акредитацію серія НД-І №1685475 (наказ МОН
України від 27.04.2017 №658) визнано акредитованим за
І(першим) рівнем. Термін дії сертифіката до 01 липня 2027р.

http://bdpu.edukit.od.ua

2 – Мета освітньо-професійної програми
Надати освіту із широким доступом до працевлаштування на посадах учителя фізичної
культури в середніх загальноосвітніх навчальних закладах, інших посадах, пов’язаних з
навчанням дітей фізичній культурі і спорту, підготувати студентів, що мають схильність до
наукової роботи, удосконалення своїх знань з обраної або суміжних галузей для подальшого
навчання.

3 – Характеристика освітньо-професійної програми

Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація)

Педагогіка та психологія, дисципліни фізичного виховання та
методики їх навчання, спортивно-педагогічне вдосконалення,
інше.

Орієнтація освітньої
програми

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із
врахуванням актуальних досягнень педагогічної науки,
орієнтується на сучасні технології компетентнісного та
особистісно зорієнтованого навчання, що забезпечують
випускникам можливість подальшої професійної та наукової
кар’єри, як в галузі фізичного виховання, так і в галузях
педагогіки середньої та вищої школи, управління навчальними
закладами.
Загальна освіта в галузі освіти /фізична культура в
загальноосвітніх навчальних закладах.
Програма передбачає оволодіння за вибором студента основами
спеціалізації, що розширює можливості основної спеціальності або
є спорідненою.

Основний фокус
освітньої програми
Особливості програми

4 – Придатність випускників до працевлаштування
та подальшого навчання
Придатність до
працевлаштування
Подальше навчання

Робочі місця в загальноосвітніх навчальних закладах, що пов’язані
з фізичним вихованням (вчитель фізичної культури).
Випукники можуть продовжувати навчання за освітнім ступенем
бакалавра.

5 – Викладання та оцінювання
Викладання та
навчання

Оцінювання

Лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи,
самостійна робота на основі підручників, конспектів, сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій,
консультації
із
викладачами (очні та з використанням ІКТ), навчальна та
педагогічна практика, підготовка курсових робіт.
Комплексні семестрові екзамени, що передбачають виконання
тестових завдань 1-2 рівнів з використанням ІКТ та завдань 3-го
рівня за письмовими завданнями (враховуючи специфіку певних
дисциплін при виконанні окремих завдань 3-го рівня
допускаються усні відповіді), заліки з використанням завдань
тестового характеру в залежності від специфіки дисципліни,
поточний контроль (контрольні роботи, усні презентації, доповіді
тощо), державні екзамени.

6 – Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в галузі та
передбачає застосування положень і методів відповідної науки і
характеризується певною невизначеністю умов.
ЗК 1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних
аргументів та перевірених фактів.
ЗК 2. Здатність до набуття гнучкого мислення, відкритість до
застосування знань та компетентностей загальної та професійної
підготовки в широкому діапазоні можливих місць роботи та
повсякденному житті.

ЗК 3. Здатність до ефективного спілкування та до представлення
відомостей у потрібній формі усно та письмово, використовуючи
інформаційно-комунікаційні технології, з врахуванням вікових та
соціальних особливостей групи спілкування.
ЗК 4. Здатність до представлення своїх думок аудиторії з
врахуванням вікових та соціальних особливостей її складу,
освітньої підготовки.
ЗК 5. Здатність до пошуку відомостей та ефективної роботи з
ними, з використанням як друкованих, так і сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
реалізації
професійних та особистих потреб.
ЗК 6. Здатність дотримання морально-етичних принципів в різних
колах спілкування: з учнями та вихованцями, з їх батьками, з
колегами по роботі та ін.
ЗК 7. Здатність передбачати оволодіння науковим мисленням,
умінням спостерігати й аналізувати, формулювати гіпотези для
вирішення спірних питань, виконувати дослідницьку роботу,
аналізувати наукову літературу.
ЗК 8. Здатність виконувати дослідження в групі під керівництвом
лідера та в якості лідера, здатність до врахування вимог
дисципліни, планування та управління ЗК 9. Здатність
розв’язувати різноманітні педагогічні проблеми навчання і
виховання учнів та вихованців.
ЗК 10. Здатність використовувати знання і навички з питань
загальної та вікової психології, що реалізуються у здатності
розв’язувати протиріччя процесу навчання та виховання учнів,
здійснювати вивчення психологічних особливостей учнів та
учнівського колективу, використовувати результати досліджень в
педагогічній діяльності.
ЗК 11. Здатність критично мислити.
ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї.
ФК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання
Спеціальні
(фахові) компетентності основ теорії навчання та виховання, уміння застосовувати їх в
практичній діяльності, здатність розв’язувати різноманітні
педагогічні проблеми навчання і виховання учнів та вихованців.
ФК 2. Здатність використовувати знання з предметів, пов`язаних з
фізичною культурою (легка атлетика, спортивні і рухливі ігри,
гімнастика, плавання, спортивні єдиноборства), блоку хімікобіологічних дисциплін, інших дисциплін підготовки бакалаврів, що
забезпечують здатність подавати навчальний матеріал на сучасному
науковому рівні з дотриманням внутрішньо предметних та
міжпредметних зв`язків.
ФК 3. Здатність забезпечити знаннями методологічних і
теоретичних засад теорії та методики фізичного виховання, методик
навчання окремим видам спорту (цілей, змісту, форм, методів,
засобів навчання), здійснення виховної роботи, орієнтацією на
вивчення і застосування нових методів і засобів навчання і
виховання.
ФК 4. Здатність продемонструвати знання та розуміння як
загальних основ теорії і методики фізичного виховання, так і
часткових методик навчання відповідним видам спорту.
Спроможність добирати і використовувати вправи на різних етапах
навчання відповідним видам спорту (підвідні, підготовчі і основні
(цільові)); доцільно і правильно застосовувати прийоми страховки.

ФК 5. Здатність продемонструвати знання та розуміння змісту
фізичної культури на різних рівнях загальноосвітньої підготовки
(початкова, основна, старша школа), вимог Державних стандартів
початкової, базової та повної загальної середньої освіти.
ФК 6. Здатність забезпечити реалізацію вимог зазначених
стандартів,використовуючи знання закономірностей процесу
навчання, біомеханіки спорту та сформовані вміння організації
навчально-виховного процесу.
ФК 7. Спроможність обґрунтовувати свою світоглядну та
громадську позицію, застосовувати одержані знання при вирішенні
професійних і суспільних завдань.
ФК 8. Здатність продемонструвати знання і розуміння термінології,
вимог до організації спортивних змагань, їх суддівства,
матеріально-технічного забезпечення з видів спорту передбачених
навчальним планом: гімнастики, легкої атлетики,
плавання,
рухливих і спортивних ігор (бадмінтон, баскетбол, волейбол,
гандбол, футбол, теніс), туризму. Спроможність виконувати вправи
або брати участь у іграх із зазначених видів спорту на рівні, що
приблизно дорівнює третьому дорослому розряду, а з обраного
виду спорту – на рівні другого дорослого розряду.
ФК 9. Здатність продемонструвати знання і розуміння
особливостей життєдіяльності дитячого організму в різні періоди
онтогенезу, своєрідність функції організму на кожному віковому
етапі. Спроможність реалізувати знання з анатомії та фізіології
дитячого організму для добору доцільних для індивіда форм і
методів формування фізичного, психічного і духовного здоров’я;
впроваджувати заходи, спрямовані на профілактику вживання
алкоголю, наркотиків, тютюнокуріння, зараження СНІДу,
розраховані на різні цільові аудиторії (школярів, батьків, груп
ризику).
ФК 10. Здатність продемонструвати знання та розуміння основ
педагогічної діяльності, основних понять дидактики та теорії
виховання; оптимального добору форм, методів та засобів навчання
і виховання, основних етапів засвоєння знань та формування умінь;
специфіки організації навчання обдарованих учнів; можливих
причин відставання у навчанні, суті та особливостей інклюзивної
освіти. Спроможність реалізовувати знання закономірностей
навчально-виховного процесу при здійсненні власної педагогічної
діяльності; добирати ефективні методи, прийоми та засоби
навчання і виховання залежно від змісту, мети, вікових
особливостей учнів тощо; дотримуватися основних вимог до
проведення уроку, організовувати навчально-виховний процес з
урахуванням
основних
принципів
інклюзивної
освіти;
впроваджувати сучасні педагогічні технології в практичну
діяльність.
ФК 11. Здатність продемонструвати знання і розуміння
психологічних аспектів освітньої діяльності. Спроможність
використовувати діагностичні засоби для визначення педагогічних
проблем навчання та виховання учнів; здійснювати простіші
психолого-діагностичні дослідження та аналізувати первинні дані.
ФК 12. Здатність характеризувати систематично, своєчасно,
об`єктивно, дієво, методично різноманітним визначенням рівня
особистих досягнень учнів за виявленими предметними
компетентностями з урахуванням індивідуальних особливостей

школярів в умовах багатовекторності фізичної культури.
ФК 13. Оволодіння навичками працювати самостійно та в групі
(включаючи навички лідерства), уміння отримати результат у
рамках визначеного часу з наголосом на оптимальність обраних
шляхів досягнення мети.
ФК 14. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання
методологічних та методичних засад науково-педагогічного
дослідження; особливостей проведення науково-педагогічного
дослідження. Спроможність здійснювати аналіз і узагальнення
отриманих в дослідженні даних, оформлювати результати
дослідження та формулювати на їх основі відповідні науковопрактичні
висновки.
ФК 15. Здатність адекватно оцінювати процес і результат своєї
діяльності, власні професійні можливості. Здатність до подолання
професійних
криз
і
професійних
деформацій.
ФК 16. Здатність застосовувати в умовах конкретної ситуації
сукупність здоров`язбережувальних заходів, дбайливо ставитися до
власного здоров`я та забезпечувати збереження здоров`я учнів в
ході навчально-виховного процесу.

7 - Програмні результати навчання
ПРН 1. Знання основ загальнотеоретичних, психологоЗнання, розуміння,
формування суджень та педагогічних, медико-біологічних та спортивно-педагогічних
дисциплін в обсязі, достатньому для вирішення педагогічних,
їх застосування
науково-методичних та організаційних завдань поставлених перед
вчителем;
ПРН 2. Знання спеціально-педагогічних дисциплін, які формують
теоретичні основи фізичного розвитку і виховання, методичні
рекомендації щодо організації занять з фізичної культури в різних
вікових групах, організації та проведення змагань, нормативні
вимоги до обладнання та його експлуатації;
ПРН 3. Розуміння фундаментальні основи загальної та вікової
фізіології, психологічні особливості дітей шкільного віку, вікової
педагогіки;
ПРН 4. Знання основних психолого-педагогічних закономірностей
навчально-виховного
та
навчально-тренувального
процесу,
спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих занять;
ПРН 5. Розуміння особливостей організації фізкультурнооздоровчої та спортивно-масової роботи в умовах табору
відпочинку;
ПРН 6. Уміння використовувати отримані знання в галузі
фізичного виховання для вирішення педагогічних, навчальновиховних та науково-педагогічних завдань з урахуванням вікових
та індивідуальних особливостей учнів;
ПРН 7. Уміння добирати різноманітні форми занять з урахуванням
віково-статевих, індивідуально-психологічних особливостей тих,
хто займається фізичними вправами, рівня їх фізичної, спортивної
підготовленості, стану здоров'я, а також специфіки їх майбутньої
виробничої діяльності;

ПРН 8. Уміння аналізувати, узагальнювати та використовувати
передовий педагогічний досвід, використовувати раціональні
прийоми пошуку та використовувати науково-технічну інформацію,
необхідну для проведення навчально-виховного процесу;
ПРН 9. Уміння майстерно навчати, виховувати та розвивати
розумові і фізичні здібності учнів та спортсменів.
ПРН 10. Знання програмних та директивних документів в галузі
фізичної культури;
ПРН 11. Знання змісту програм та підручників в організації
шкільної освіти, питання керівництва учнівськими колективами,
виховання у шкільних навчальних закладах;
ПРН 12. Визначення соціально-екологічних умов стану здоров'я
учнів;
ПРН 13. Визначення основних методів проведення лікувального
контролю і обстеження;
ПРН 14. Знання основ науково-дослідницької роботи;
ПРН 15. Визначення основних напрямків і перспектив розвитку
освіти, педагогічної науки, масової фізичної культури і спорту;
ПРН 16. Володіння програмними та директивними документами з
питань навчання, розвитку масової фізичної культури і спорту,
зміцнення здоров'я і працездатності;
ПРН 17. Знання змісту, форм, методів планування навчальної,
тренувальної і виховної діяльності колективів, які займаються
фізичною культурою і спортом;
ПРН 18. Знання закономірностей віково-статевих особливостей
розвитку фізичних якостей і рухових навичок;
ПРН 19. Визначення загальної і конкретної мети та завдання
фізичної культури, виховання учня, як особистості, спортивної
підготовки і фізкультурно-масової роботи;
ПРН 20. Уміння систематично працювати над удосконаленням
загальноосвітнього рівня, професійної майстерності, корегувати
власну педагогічно-тренувальну і спортивно-організаторську
діяльність, реалізувати завдання національного виховання у
навчально-тренувальному процесі;
ПРН 21. Володіння методами лікарсько-профілактичного
контролю, а також прийомами, які забезпечують безпеку
життєдіяльності, на заняттях; засобами надання першої медичної
допомоги.
ПРН 22. Уміння забезпечити облік, збереження, справність і
раціональне використання спортивного інвентарю, навчальнолабораторного обладнання, спеціальної літератури;
ПРН 23. Уміння проводити лекційну і пропагандистську роботу
здорового способу життя серед населення.
ПРН 24. Володіння методикою виховної роботи, в тому числі
методикою роботи класного керівника, спираючись на виховання
учнів у дусі національної культури і загальнолюдських цінностей;
ПРН 25. Знання методики викладання фізичної культури в
середній загальноосвітній школі, (завдання, зміст, принципи,

методи, прийоми навчання, типологія уроків, суть лекційнопрактичного навчання);
ПРН 26. Знання методичного досвіду кращих вчителів, викладачів
області, держави;
ПРН 27. Знання
системи позакласної роботи з фізичного
виховання;
ПРН 28. Оволодіння методологічними основами, історією,
принципами, властивостями сучасної системи фізичної культури,
підготовкою спортсменів за вибраним видом спорту, організацією
та проведенням спортивно-масової роботи;
ПРН 29. Знання теорії і методики навчання основним видам
фізичних вправ, організацією і проведенням організаційно-масової
роботи з різними віковими категоріями населення;
ПРН
30.
Оволодіння
санітарно-гігієнічними
основами
фізкультурно-спортивної
діяльності,
сучасними
методами
проведення лікарського контролю;
ПРН 31. Знання методики визначення рівня фізичного розвитку
підготовленості та тренованості різних категорій населення,
сучасними методами проведення науково-дослідної роботи;
ПРН 32. Знання методики роботи з дітьми шкільного віку,
навиками високої культури та особистої поведінки;
ПРН 33. Уміння формувати в учнів потребу до систематичних
знань з фізичної культури, навчити тих, хто займається спортом,
відповідно до віку, озброїти знаннями про місце і роль занять
фізичною культурою та спортом у загальній системі володіння
культурними цінностями суспільства;
ПРН 34. Уміння проводити навчально-виховну роботу з фізичного
виховання, визначити мету і завдання конкретного навчальнотренувального заняття, фізкультурно-оздоровчого заходу з
урахуванням вікових, індивідуальних та соціально-психологічних
особливостей контингенту;
ПРН 35. Уміння використовувати різні методи і умови навчання та
виховання, зокрема тренажери, новітні інформаційні технології для
реалізації вибраного методу;
ПРН 36. Уміння володіти культурою мовлення, естетикою і етикою
поведінки, володіти літературною мовою, добре поставленим
голосом та основами риторики;
ПРН 37. Уміння проводити профорієнтаційну роботу методами та
засобами, що відповідають віковим і соціально-психологічним
особливостям контингенту, готувати фізкультурний актив, здатний
надавати допомогу в проведенні навчально-тренувальних,
спортивно-масових та інших форм занять фізичною культурою і
спортом, до цієї діяльності залучати вчителів інших дисциплін.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове
забезпечення

Реалізацію осітньо-професійної програми зі спеціальності
забезпечують педагочні працівники з повною вищою освітою
відповідного профілю і напряму дисциплін, що викладаються, які
мають необхідний стаж педагогічної роботи та практичний

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Інформаційне та
навчальнометодичне
забезпечення

досвід. Під час організації навчального процесу можуть
залучатися професіонали з досвідом дослідницької, управлінської,
інноваційної, творчої роботи та/або роботи за фахом.
Кількість кабінетів і лабораторій та їх назви визначаються
навчальним планом зі спеціальності. Матеріально-технічне
забезпечення кабінетів та лабораторій включає обладнання згідно
з діючими нормами оснащення. Значна кількість кабінетів та
лабораторій
забезпечена
мультмедійними
системами
та
компютерами. Кабінети і лабораторії паспортизовані.
Програма забезпечується навчально-методичними комплексами з
усіх навчальних компонентів, до складу яких входять: типова
навчальна та робоча програма навчальної дисципліни, методичні
розробки теоретичних та практичних занять, матеріали для
організації самостійної позааудиторної роботи студентів,
матеріали контролю тощо. До програмного забезпечення входить
електронний ресурс, представлений електронними підручниками
та
посібниками,
комплексами
навчальних відеофільмів,
комп’ютерними програмами для проведення тестового контролю
знань студентів, офіційний веб-сайт училища, на якому розміщена
основна інформація про його діяльність.

9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої
освіти

Національна мобільність здійснюється на підставі Закону України
«Про вищу освіту» та угодами між вищими навчальними
закладами ІІ-IІІ рівнів акредитації Одеського регіону.

2.
ПЕРЕЛІК
КОМПОНЕНТ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ
ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1. Перелік компонент ОПП
Код
н\д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики)

Кількість
кредитів
ECTS

2

3

1

Форма
Підсумко
вого
контролю
4

Обов’язкові компоненти ОПП
І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
ОК 1.

Основи філософських знань

2,7

Екзамен

ОК 2.

Соціологія

1,8

Екзамен

ОК 3.

Правознавство

1,8

Залік

ОК 4.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

5,3

Залік

ОК 5.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1,8

Екзамен

ОК 6.

Культурологія

1,8

ОК 7.

Історія України

1,8

ОК 8.

Економічна теорія

2,7

Усього за циклом

Залік
Залік

19,7
ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки

ОК 9.

Загальна фізіологія

5,4

Екзамен

ОК 10.

Вікова фізіологія

1,8

Екзамен

ОК 11.

Педагогіка та основи педагогічної майстерності

9

Екзамен

ОК 12.

Психологія

5,4

Екзамен

ОК 12.1 Анатомія людини

3,6

Екзамен

ОК 12.2 Біологія та екологія

1,8

Усього за циклом
27
ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки
ОК 13.

Теорія і методика фізичного виховання

8,1

Екзамен

ОК 14.

Вступ до спеціальності

1,8

ОК 15.

Методика виховної роботи

1,8

Залік

ОК 16.

Плавання з методикою викладання

1,8

Залік

ОК 17.

Гімнастика з методикою викладання

10,8

Залік,
екзамен

ОК 18.

Основи матеріально-технічного забезпечення

1,8

ОК 19.

Спортивна реабілітація

5,4

Залік

ОК 20.

Легка атлетика з методикою викладання

10,8

Екзамен

ОК 21. Баскетбол з методикою викладання

3,6

Залік

ОК 22.

Волейбол з методикою викладання

5.4

Залік

ОК 23.

Настільний теніс з методикою викладання

1,8

ОК 24.

Футбол з методикою викладання

1,8

Залік

ОК 25.

Гандбол з методикою викладання

1,8

Залік

ОК 26.

Рухливі ігри з методикою викладання

3,6

Залік

ОК 27.

Методика фізичного виховання в
спецмедгрупах

1,8

Залік

ОК 28.

Методика використання інформаційних технологій
на заняттях з фізичної культури

1,8

Залік

ОК 29.

Безпека життєдіяльності

1,8

Залік

ОК 30.

Охорона праці в галузі

1.8

ОК 31.

Технічні засоби навчання і методика їх застосування

1,8

Залік

ОК 32.

Історія фізичної культури

2,7

Залік

ОК 33.

Педагогічна практика

14,4

ОК 34

Основи корекційної педагогіки

1,8

ОК 35

Музритміка

1,8

Додаткові спеціалізації

10,8

Загальна кількість

99

2.2 Розподіл кредитів обов’язкових та вибіркових компонентів ОПП між
циклами підготовки
Цикли підготовки

1.1. Цикл гуманітарної та соціальноекономічної підготовки

Загальна
кількість
кредитів
ECTS

Обов’язкові
компоненти

Вибіркова
частина

19,7

19,7

0

1.2. Цикл природничо-наукової підготовки

27

21,6

5,4

1.3. Цикл професійної та практичної
підготовки

99

84,6

14,4

145,7

125,9

Усього

Обов’язкові компоненти освітно-професійної програми становлять
86,4%, вибіркова частина – 13,6%.
2.3 Структурно-логічна схема ОПП

19,8

Співвідношення освітніх компонент в структурі ОПП
Освітньо-професійна
підготовка
молодших
спеціалістів
початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти зі спеціальності 01
Освіта спеціалізація 017 Фізична культура і спорт передбачає
диференційоване розподілення компонентів трьох циклів: гуманітарної
та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової підготовки,
професійної підготовки ОП по курсах навчання в залежності від
кількості кредитів ECTS.

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників спеціальності 01 Освіта 017 Фізична культура і
спорт проводиться у вигляді державних екзаменів з теорії і методики
фізичного виховання та комплексного кваліфікаційного екзамену педагогіка
з додатковою спеціалізацією та завершується видачею документа
встановленого зразка про встановлення ступеня молодшого спеціаліста з
присвоєнням кваліфікації «вчитель фізичної культури».
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