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Зміст 
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9. Данилюк Іван Степанович – асистент; 
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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА 

СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 



 



 

 



3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА 

ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ 

 

Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров′я людини 

Напрям підготовки: 6.010202 «Спорт» 

Термін навчання – 4 роки. 

Ліцензійний обсяг 50 чоловік. 

 

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ) 

 

Аудиторний фонд кафедри теорії  і методики олімпійського та професійного спорту 

складається з: 

1) легкоатлетичного манежу (80х6 м) для практичних занять з легкої атлетики; 

2) стадіону на якому є: футбольне поле (100х70 м), бігові легкоатлетичні доріжки (6 дор., 

довж.400 м кожна), сектори для стрибків і метання; 

3) поля для метання молота і штовхання ядра (30х45 м); 

4) спортивного залу для проведення занять із спортивної боротьби (20х10 м); 

5) зал для занять атлетичною гімнастикою (15х8 м); 

6) 1 викладацька аудиторія;  

7) 1 кабінет для доцентів.  

На кафедрі встановлено 5 комп'ютерів під’єднаних до загальної університетської мережі і 

мають обладнані для користування виходи в мережу Internet. Кафедра володіє відповідним 

програмним забезпеченням. 

При кафедрі працює методичний кабінет, в якому зібрано кафедральну бібліотеку, де 

знаходиться найбільш потрібна в навчальному процесі література.  

Тренерську і педагогічну практики студенти проходять на базі ЗОШ та ДЮСШ міста 

Тернополя. 

 

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Кафедра володіє всім комплексом науково-методичного забезпечення, визначеним 

Міністерством освіти і науки України, необхідним для його ефективного функціонування, 

державними стандартами освіти: навчальними планами; навчальними програмами з усіх 

нормативних дисциплін, підручниками і навчальними посібниками; інструктивно-методичними 

матеріалами до семінарських, практичних і лабораторних занять; завданнями для 

індивідуальної роботи студентів з навчальних дисциплін; тестовими завданнями; контрольними 

роботами з навчальних дисциплін; методичними матеріалами для студентів з питань 

самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових, дипломних і магістерських 

робіт. 

Значна увага на кафедрі приділяється організації індивідуальної і самостійної роботи та їх 

контролю, розроблено та зберігаються індивідуальні семестрові завдання для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів з навчальних дисциплін.  

На кафедрі запроваджено кредитно-трансферну систему оцінювання в контексті реалізації 

основних положень і засад Болонської системи навчання. У зв’язку з цим сесії для студентів I-



ІV курсів не проводяться. Основними формами оцінювання є бальна система, поточне і 

підсумкове тестування, а також оцінювання індивідуальних навчально-дослідних завдань.  

Викладачами кафедри розроблено та оновлено тексти лекцій, деталізовано плани 

практичних і семінарських занять, підготовлено комплекти тестових завдань для поточного та 

підсумкового контролю знань студентів. Створено електронну базу даних (лекції, тести, 

завдання для індивідуальної роботи, питання для самоконтролю, література та ін.) для кожної 

дисципліни кафедри. 

 

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Навчальний процес денної форми навчання проводиться у першій половині дня. Перша 

пара починається о 8.00. Для уникнення перевантаження студентів, розклад занять складають 

так, щоб студенти мали не більше 3-х пар протягом дня.   

 

8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 

 



 



 





СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ  

ОСВІТНЬО- КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВРА  

за напрямом підготовки  6.010202 Спорт  

 
1 курс 

 

I семестр 

Назва дисципліни Вид контролю 
К-сть 

кредитів 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 12,5 

Історія України ☻ 3 

Історія української культури ☻ 2 

Вступ до спеціальності ☺ 2,5 

Інформатика та інформаційні технології у ФВС ☺ 2 

Боротьба та методика її викладання ☺ 1,5 

Безпека життєдіяльності ☺ 1,5 

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 1 

Підготовка молоді до сімейного життя ☺ 1 

II семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 27,5 

Анатомія людини ☻ 5 

Інформатика та інформаційні технології у ФВС ☻ 2 

Олімпійський спорт ☻ 5,5 

Біохімія ☺ 3 

Теорія юнацького спорту ☺ 2 

Спортивні ігри та  методика їх викладання ☺ 6 

Гімнастика та методика її викладання ☺ 4 

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 10 

Основи легкої атлетики ☻ 5 

Іноземна мова за професійним спрямуванням ☺ 2 

Оздоровчі ходьба, біг ☺ 1 

Теорія і методика викладання настільного тенісу ☺ 1 

Теорія і методика викладання бадмінтону ☺ 1 

 
Примітка: ☻ – екзамен; ☺– залік; ☼ – курсова робота.  

                  ГіСЕП* –  цикл дисциплін гуманітарної і соціально-економічної підготовки. 

                 ФіПОД –  цикл фундаментальних  і професійно-орієнтованих дисциплін. 



2 курс 

 

III семестр 

Назва дисципліни Вид контролю 
К-сть 

кредитів 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 22 

Філософія  ☻ 3 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ☻ 5 

Психологія ☻ 4 

Педагогіка ☻ 4 

Професійний спорт ☻ 3 

Фізіологія людини ☺ 2 

Українська мова (за професійним спрямуванням) ☺ 1 

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 6 

Етика і естетика ☺ 2 

Історія фізичної культури ☺ 2 

Гандбол ☺ 2 

IV семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 26 

Фізіологія людини ☻ 3 

Українська мова (за професійним спрямуванням) ☺ 1 

Комп’ютерна техніка та математичні методи у ФВС ☺ 3 

Теорія і методика викладання обраного виду спорту ☺ 10 

Психологія спорту ☺ 2 

Фізична реабілітація ☺ 3 

Легка атлетика та методика її викладання ☺ 4 

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 8,5 

Вікова фізіологія ☻ 1,5 

Теорія фізичного виховання ☻ 1,5 

Основи гімнастики ☻ 3,5 

Економіка ☺ 2 

 



3 курс 

 

V семестр 

Назва дисципліни Вид контролю 
К-сть 

кредитів 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 18 

Українська мова за професійним спрямуванням ☻ 1 

Спортивна фізіологія ☺ 3 

Психологія здоров’я ☺ 1,5 

Теорія і методика фізичного виховання ☻ 6 

Фізична реабілітація ☻ 3,5 

Метрологічний контроль у спорті ☺ 3 

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 5 

Основи правознавства ☺ 2 

Спортивний туризм (турпохід) ☺ 3 

Дисципліни за вибором (студента) 2 

Практикум фізичної культури у школі ☻ 2 

VI семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 23 

Спортивна фізіологія ☻ 3,5 

Теор. і метод. викладання обраного виду спорту ☻ 12 

Основи екології ☺ 1,5 

Футбол, міні-футбол та методика його викладання ☺ 4 

Адаптація та функціональні резерви спортсменів ☺ 2 

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 13,5 

Методика фв в спеціальних медичних групах ☻ 3 

Практикум зі спортивних ігор ☻ 3,5 

Соціологія ☺ 2 

Рекреаційні ігри ☺ 3 

Теорія і методика викладання лижного спорту ☺ 2 

 



4 курс  

 

VII семестр 

Назва дисципліни 
Вид контро-

лю 

К-сть 

кредитів 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 18,5 

Спортивна медицина ☺ 2 

Загальна теорія підготовки спортсменів ☺ 3 

Педагогічна майстерність ☺ 2,5 

Гігієна ☺ 2 

Біомеханіка  ☺ 2 

Тренерська практика ☺ 7 

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 10 

Курсова робота ☻ 1 

Теорія і методика викладання лижного спорту ☻ 3 

Релігієзнавство ☺ 2 

Методика виховної роботи в літніх оздоровчих закладах ☺ 1 

Освітні технології  ☺ 3 

VIII семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 30,5 

Спортивна медицина ☻ 3 

Загальна теорія підготовки спортсменів ☻ 4 

Біомеханіка  ☻ 3 

Основи охорони праці ☻ 1,5 

Державний екзамен з теорії та методики спорт. тренування ☻ 1,5 

Кваліфікаційний державний екзамен ☻ 1,5 

Плавання та методика його викладання  ☺ 4,5 

Політологія ☺ 2 

Педагогічна практика в школі ☺ 7,5 

Основи управління та менеджменту у ФВС ☺ 2 

Дисципліни за вибором (ВНЗ) 3 

Курсова робота  ☻ 1 

Інформаційно-технічні засоби навчання ☺ 2 

Дисципліни за вибором (студента) 1,5 

Основи медичних знань ☺ 1,5 

 



9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

напрям підготовки 6.010202 «Спорт»: 

 

Професійна орієнтація – тренер з обраного виду спорту 

за циклами підготовки (нормативних та вибіркових) 

 

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Нормативні дисципліни 

 

Предмет: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Типи цивiлiзацiй в давнину. Рання історія України. Геополітичне становище 

українських земель. Княжа доба. Київська  держава. Мiсце Середньовiччя у всесвiтньо-

iсторичному процесi. Проблема становлення національних держав в Захiднiй Європi. Галицько-

Волинська держава. Європа на початку Нового часу i проблема формування цiлiсностi 

європейської цивiлiзацiї. Україна за литовсько-польської та польсько-козацької доби. Доба 

козацько-гетьманської держави. ХVIII ст. в європейській та  пiвнiчно-американськiй iсторiї. 

Основнi тенденції розвитку всесвітньої історії в ХІХ ст. Україна в складi Росiйської та Австро-

Угорської iмперiй. Мiсце ХХ ст. у всесвiтньо-iсторичному процесi. Шляхи розвитку України. 

Форми контролю: іспит – 1 семестр 

 

Предмет: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Культура як синтез духовного життя народу. Культура i суспiльство. 

Фiлософськi концепцiї культури. Iсторiя  української культури у наукових дослiдженнях. 

Культура  Київської Русi. Українська культура XIV – першої половини XVII ст. Українська 

культура другої половини XVII-XVIII ст. Доба культурно-нацiонального вiдродження /XIX-

початок XX ст./ Українська  культура радянського перiоду. Культура стародавнього свiту. 

Культура епохи Вiдродження. Культура Нового часу. Культура i глобальнi проблеми 

сучасностi. 

Форми контролю: іспит – 1 семестр 

 

Предмет: ФІЛОСОФІЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація. Фiлософiя, її проблематика i функцiї. Загальна iсторiя зарубiжних та 

вiтчизняних фiлософських вчень. Основнi форми i дiалектика буття. Життєтворчiсть людського 

буття. Проблема  свiдомостi в фiлософiї. Шляхи та способи пiзнавального освоєння свiту. 

Методологiя i методи наукового пiзнання. Соцiальна фiлософiя. Закони розвитку i 

функцiонування соцiальних систем. Фiлософське поняття культури. Майбутнє людства i 

спрямованiсть людської iсторiї. 

Форми контролю: іспит - 3 семестр 

 



Предмет: ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація. Основне завдання даного курсу – підвищення загального мовного рiвня 

студентiв, знайомство з особливостями офiцiйно-дiлового стилю мовлення як в уснiй, так i в 

писемнiй формах, його практичне застосування у широкiй сферi дiяльностi рiзних фахiвцiв. 

Заява, зобов'язання, доручення, вiдомiсть, довiдка, наказ, договiр, протокол, витяг з протоколу, 

характеристика, постанова, акт, розпорядження, таблиця, лист, оголошення, список,  

накладна,запрошення, розписка. 

Форми контролю: іспит - 3 семестр 

 

Предмет: ПОЛІТОЛОГІЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація. Полiтологiя як наука про закономiрностi розвитку i функцiонування 

полiтичного життя суспiльства, механiзми полiтичної влади, управлiння полiтичними 

процесами. Основнi етапи розвитку свiтової i вiтчизняної полiтичної думки. Полiтика i 

полiтичнi вiдносини. Полiтична влада. Полiтичний процес. Полiтична система суспiльства, 

полiтичний режим. Полiтичнi партiї, громадськi  органiзацiї i рухи в соцiально-полiтичному  

життi  суспiльства. Особистiсть i полiтика. Полiтична культура. Свiтовий полiтичний процес. 

Форми контролю: залік – 8 семестр 

 

Предмет: УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр:2-3 рік, 3-5 семестр 

Анотація. Основне завдання даного курсу – підвищення загального мовного рiвня 

студентiв, знайомство з особливостями офiцiйно-дiлового стилю мовлення як в уснiй, так i в 

писемнiй формах, його практичне застосування у широкiй сферi дiяльностi рiзних фахiвцiв. 

Заява, зобов'язання, доручення, вiдомiсть, довiдка, наказ, договiр, протокол, витяг з протоколу, 

характеристика, постанова, акт, розпорядження, таблиця, лист, оголошення, список,  

накладна,запрошення, розписка. 

Форми контролю: залік 3,4, іспит – 5 семестр 

 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ЦИКЛУ 

 

Предмет: ЕКОНОМІКА 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація. Економiчна теорiя як наука. Загальнi основи економiчної  теорiї. Товарне 

виробництво i ринок. Пiдприємництво i ринок. Пiдприємництво в ринковiй економiцi. Свiтове 

господарство, мiсце в ньому України. 

Форми контролю: залік – 4 семестр 

 

Предмет: СОЦІОЛОГІЯ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 



Анотація. Соцiологiя як наука про суспiльство; соцiальнi спiльностi, вiдносини, процеси, 

iнститути. Функцiї соцiологiї. Структура  соцiологiї. Соцiальна структура суспiльства: 

соцiально-класовi, етнiчнi, соцiально-культурологiчнi i соцiально-професiйнi групи. Соцiальнi 

вiдносини i соцiальна полiтика, проблеми соцiальної справедливостi. Спецiальнi соцiологiчнi 

теорiї: соцiологiя працi та управлiння, соцiологiя полiтики, соцiологiя громадської думки, 

соцiологiя освiти. Методологiя соцiологiчних дослiджень. 

Форми контролю: залік – 6 семестр 

 

Предмет: ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр 

Анотація. Предмет передбачає опанування таким рiвнем знань, навичок i вмiнь, який 

забезпечить необхiдну комунiкативну спроможнiсть в сферах ситуативно-го та професiйного 

спiлкування в уснiй та письмовiй формах: 1/ читання i реферування оригiнальної 

загальнонаукової або загальнотехнiчної iнформацiї; 2/ елементарного спiлкування по загальним 

питанням спецiальностi та в межах загальновживаних норм пiд час закордонної подорожi; 3/ 

написання особистих та простих дiлових листiв. 

Фонетичний мiнiмум має забезпечувати правильне артикулювання звукiв та вiдповiдне 

iнтонацiйне оформлення речень. 

Граматичний мiнiмум охоплює ключовi положення морфологiї та синтак-сису й дозволяє 

правильно розумiти змiст оригiнальних текстiв з фаху. 

Лексичний мiнiмум на кiнець курсу повинен складатися iз 1400-1500 одиниць. Характер 

лексики - стилiстично нейтральний. Шар спецiальної термiнологiї – загальнонауковий або 

загальнотехнiчний. 

Усна мова. Навички спiлкування iз використанням 800-900 загальновжи-ваних формул 

висловлювання: звертання, вiтання, прощання, подяки, прохання, запрошення, пропозицiї, 

наказу, поздоровлення, побажання, поради, початку розмови, згоди, незгоди, упевненостi, надiї, 

сумнiву, розчарування, радощi, стурбованостi, прикрощi, жалю, спiвчуття. Навички 

елементарного спiлкування в мовних ситуацiях пiд час закордонної подорожi: «Аеропорт», 

«Митниця», «Мiський транспорт», «Орiєнтацiя у мiстi», «Готель», «Заклади харчування», 

«Пошта», «Культурнi заклади», «Магазин», «У лiкаря», «Країна, мова якої ви-вчається», «Про 

себе та сiм'ю», «Cпецiальнiсть». 

Письмо. Навички написання анотацiї та реферату до наукової статтi. Особисте листування 

та простi дiловi папери, заповнення анкет та складання curriculum vitae. 

Загальнi вимоги до курсу. Грамотне оформлення дiлового мовлення в уснiй та писемнiй 

формах. Правильне складання з точки зору структури та вiдповiдних граматичних вимог 

окремих дiлових паперiв. 

Конкретнi вимоги. Забезпечення вмiнь вiльного користування лексикою дiлових паперiв 

та правилами її вживання. Пiдвищення загального рiвня культури дiлового спiлкування. 

Форми контролю: залік – 2 семестр 

 

Предмет: ЕТИКА І ЕСТЕТИКА 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація. Найбільш загальна історична перспектива відродження формулюється сьогодні 

в ціннісних, моральних поняттях. 



Курс етики передбачає зосередження уваги на складних проблемах теорії від витоків до 

сучасності, здійснення історіософського підходу проблем морального життя суспільства, 

охоплює характеристику основних понять моралі і історії етикету.  

В процесі викладання курсу розглядаються наступні теми: 

- предмет етики і основні етапи її розвитку; 

- сутність та історичний розвиток моралі; 

- основні проблеми етики; 

- основні поняття моралі; 

- культура спілкування і етикет. 

Вчитель школи, впливаючи на формування підростаючого покоління має володіти 

універсальним запасом знань, в тому числі і естетичних. 

Виклад навчального курсу має свою логіку і зміст, що включає такі основні проблеми: 

предмет і завдання естетики, природа чуттєвого, система естетичних категорій, аналіз 

мистецтва, естетичних процесів в історії і видоутворення в мистецтві.  

Форми контролю: залік – 3 семестр 

 

Предмет: РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 7 рік, 7 семестр 

Анотація. Релiгiєзнавство як наука про релiгiю i церкву, богослов'я i вiруючих, про-цеси 

сакралiзацiї i секулярiзацiї в свiтi i українському суспiльствi. Релiгiя як суспiльно-полiтичний 

феномен. Основнi структурнi елементи релiгiї, соцiальнi функцiї та роль релiгiї. Закономiрностi 

розвитку та iсторичнi типи релiгiї. Релiгiя в системi духовної культури. Iсторичнi форми 

вiльнодумства та атеїзму. 

Вимоги до знань і вмiнь 

Знати: 

- фiлософську, психологiчну, соцiологiчну, морально-полiтичну, iсторико-

культурологiчну, футурологiчну оцiнку сутi релiгiї, її функцiї i ролi як спе-цифiчної форми 

суспiльної свiдомостi, як соцiально-iсторичного явища; 

- час i причини виникнення релiгiї, чинники процесiв сакралiзацiї i секуляризацiї; 

- типологiю сучасних релiгiй свiту; 

- особливостi формування бiблiйного, православно-християнського характеру сакральної 

культури України, сучасне становище релiгiйних органiзацiй в Українi; 

- форми, етапи i принципи ставлення людства i українського суспiльства до сакрального 

комплексу, до бiблейних заповiдей, релiгiйних обрядiв i свят; 

- основнi положення українського законодавства про свободу совiстi та релiгiйнi 

органiзацiї; 

- смисл раціональної та iррацiональної вiри та погляди релiгiї i науки на свiт, суспiльство 

i людину; 

Умiти: 

 - на основi наукових принципiв ставлення до релiгiї, церкви, богослов'я i вiруючих 

формувати власну позицiю щодо сакральної i секулярної духовностi; 

- правильно дотримуватися i виконувати вимоги українського законодавства про свободу 

совiстi та релiгiйнi органiзацiї; 

- розрiзняти особливстi конфесiйної дiяльностi релiгiйних органiзацiй; 



- пiдтримувати i сприяти заходам, спрямованим на вiдродження сакральної культури 

української нацiї, на дiалог i спiвробiтництво вiруючих i невiруючих в iм'я розвитку 

нацiональної культури. 

Форми контролю: залік – 7 семестр 

 

Предмет: ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація. Курс «Основи конституційного права» як дисциплiна передбачає вивчення 

основних положень теорiї держави та права, важливiсть iнститутiв конституцiйного, 

адмiнiстративного, цивiльного, сiмейного, трудового, кримiнального та iнших галузей права. 

Форми контролю: залік – 5 семестр 

 

Предмет: ПІДГОТОВКА МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Підготовка молоді до сімейного життя є однією з найважливіших проблем 

сьогодення, оскільки її загострення зумовлюється кризовим станом суспільства, соціальною та 

політичною нестабільністю, невизначеністю щодо майбутнього. Ці фактори призводять до 

перегляду планів молоді щодо укладення шлюбу, до виникнення нових соціально – 

психологічних установок відносно функцій сім’ї та ролей жінки й чоловіка в ній. 

Форми контролю: залік – 1 семестр 

 

Предмет: ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація. Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і 

становить органічну частину загального виховання, покликану забезпечити розвиток фізичних, 

морально-вольових, розумових здібностей та професійно-прикладних навичок людини. 

Форми контролю: залік – 3 семестр 

 

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Предмет: АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр 

Анотація. Розвиток органiзму. Кiстки та їх  з'єднання. М'язи. Серце i судини. Органи 

дихання. Система  травлення.  Сечостатева система. Нервова система. Сенсорнi системи.  

Органи внутрiшньої секрецiї. Основи вiкової морфологiї. Морфологiчне  забезпечення масової 

фiзичної культури та спорту. 

Форми контролю: іспит – 2 семестр 

 

Предмет: БІОХІМІЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр 

Анотація. Хiмiя вуглеводiв, жирiв та бiлкiв. Вiтамiни. Гормони. Обмiн речовин. 



Бiологiчне окiслення. Обмiн вуглеводiв,  жирiв та бiлкiв. Основи бiохiмiї м'язового скорочення 

та  його  енергетичне забезпечення. Методи бiохiмiчних обстежень органiзму  людини. 

Форми контролю: залік – 2 семестр 

 

Предмет: ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3-4 семестр 

Анотація. Принципи життєдiяльностi органiзму людини. Механiзми функцiонування 

окремих систем (нервова, кровообiг, дихання, травлення, обмiн речовин, та енергiї, 

терморегуляцiя, залози внутрiшньої секрецiї, вища нервова дiяльнiсть, руховий апарат). 

Фiзiологiчнi методи дослiдження людини. 

Форми контролю: залік – 3, іспит - 4 семестр 

 

Предмет: ГІГЄНА 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація. Вплив чинникiв зовнiшнього середовища на органiзм людини. Правила й 

заходи щодо оптимiзацiї середовища. Гiгiєнiчнi засоби i природнi чинники, що використовують 

для змiцнення здоров'я та пiдвищення працездатностi людини. Профiлактика захворювань та 

особиста гiгiєна людини. 

Форми контролю: залік – 7 семестр 

 

Предмет: ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація. Предмет екології та її значення. Сучасна екологічна ситуація в Україні. 

Основні аспекти взаємодії суспільства і природи. Роль екології рослин і тварин у гармонізації 

взаємодії суспільства та природи. Теоретичні аспекти та структура екології. Організм та 

середовище існування. Людина й біосфера. Атмосфера та її охорона. Екологічні проблеми 

охорони водних ресурсів. Екологічні проблеми та охорона рослинного та тваринного світу. 

Новітні галузі екології. 

Форми контролю: залік – 6 семестр 

 

Предмет: КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ У ФВС 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація. Комп’ютерна техніка та ефективність її використанняу навчальному процесі. 

Принципи розробки пакетів прикладних педагогічних програм. Математичне моделювання 

навчального процесу. Візуальні мови програмування, їх можливості та тенденції розвитку. 

Види презентацій матеріалів з використанням прикладних програм. 

Форми контролю: залік – 4 семестр 

 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ЦИКЛУ 

Предмет: ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 



Анотація. Метою викладання навчальної дисципліни «Вікова фізіологія і шкільна гігієна» 

є ознайомлення майбутнього педагога з віковими особливостями розвиваючого дитячого 

організму, і, насамперед, з віковими закономірностями формування та розвитку нервової 

системи та вищої нервової діяльності дитини, що є необхідним для розуміння окремих розділів 

педагогіки, загальної та вікової психології, практики навчально-виховного процесу, фізичного 

та трудового виховання учнів. Отримані знання про розвиток дитячого організму, його 

взаємовідношення з навколишнім середовищем, а також положень шкільної гігієни, необхідне 

вчителеві при розробленні та проведенні заходів з особистої гігієни. 

Форми контролю: іспит – 4 семестр 

 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Нормативні дисципліни 

 

Предмет: ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Фізична культура і спорт як явище і сфера діяльності фахівця. 

Кваліфікаційні характеристики фахівців. Характеристика діяльності викладача фізичного 

виховання, тренера-викладача, організатора масової фізичної культури. Інститут фізичної 

культури: навчальна, науково-дослідна, спортивна і виховна робота. Самостійна робота 

студентів у навчальний та позаурочний час. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2-3 рік, 4-5 семестр 

Анотація. Фізичне виховання  як педагогічний процес. Мета, завдання, засоби та методи 

фiзичного виховання. Основи навчання руховим дiям, розвиток рухових якостей. Методика 

побудови занять фiзичними вправами. Формування знань, умiнь та навичок, необхiдних для 

найбiльш ефективного  вирiшення педагогiчних завдань. Використання оздоровчого впливу 

фiзичних вправ на стан здоров'я учнiв при рiзних формах органiзацiї фiзичного процесу. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: ПЕДАГОГІКА 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1-2 рік, 2-3 семестр 

Анотація. Історiя розвитку питань виховання та навчання у рiзнi iсторичнi перiоди. 

Особливостi розвитку дiтей у рiзнi вiковi перiоди. Корекцiя вiдхилень в розвитку дитини. 

Поняття про дидактику. Психологiчнi аспекти навчання. Принципи навчання. Методи навчання. 

Психологiчнi механiзми виховання. Методи виховання. Етапи морального розвитку осбистостi.  

Етико-виховний потенцiал релiгiї. Вiдхилення у поведiнцi та навчаннi школярiв. Шкiльнi 

неврози. Асоцiальна поведiнка та соцiальна дезадаптованiсть. Виховання у сiм'ї. Особистiсть 

батькiв та помилки у вихованнi.  

Форми контролю: екзамен 

 



Предмет: ПСИХОЛОГІЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1-2 рік, 2-3 семестр 

Анотація. Вивчення психологiї особистостi людини як цiлостної структури, що 

складається з соціально обумовлених /направленiсть/ та бiологiчно обумовлених /темперамент, 

задатки, iнстинкти, найпростiшi потреби/ сторiн особистостi; сторiн, обумовлених життєвим 

досвiдом та вихованням /звички, знання, вмiння та навички/, iндивiдуальних особливостей 

психiчних функцiй /їх якiсна своєрiднiсть та рiвень розвитку/. Принципи та змiст психологiї 

спортивної дiяльностi, закономiрностi їх практичного  використання при пiдготовцi 

спортсменiв рiзної квалiфiкацiї. Поєднання фундаментальної та прикладної психологiї 

вiдповiдно до специфiки галузi. Практичне використання знань з психологiї у процесi фiзичного 

виховання та спортивного тренування. Методи вивчення та  корекцiї психiчних сторiн 

особистостi спортсмена. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Правові та нормативні основи 

безпеки праці. Медико-біологічна взаємодія людини з небезпечними і шкідливими факторами 

та їх нормування. Безпека праці в шкільних кабінетах. Вимоги БЖД при організації та 

проведенні позакласних та позашкільних заходів. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4-й рік, семестр – 7-8. 

Анотація. Цілі та завдання: формування у студентів професійного світогляду; оволодіння 

ними основами знань, вмінь та навичок в області теорії і методики спортивного тренування, 

знання принципів раціональної підготовки спортсменів; сторін підготовленості та методи 

розвитку рухових якостей, структуру і методику побудови процесу багаторічної спортивної 

підготовки. Уміти аналізувати і систематизувати факти спортивної діяльності людини; 

реалізовувати на практиці передову систему спортивної підготовки; визначати динаміку 

компонентів підготовленості спортсменів, знаходити ефективні шляхи підвищення спортивної 

майстерності; виконувати усі види практичної діяльності в організаційно-управлінській, 

матеріально-технічній, спортивно-педагогічній та інших сферах діяльності людей, які 

працюють в системі підготовки спортсменів. 

Форми контролю: залік - 7 семестр, екзамен - 8 семестр 

 

Предмет: ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1-й рік, 1,2 - семестр. 

Анотація. Цілі та завдання: вивчення історії і розвитку олімпійського руху, його ідеалів та 

принципів, місця в системі явищ сучасного суспільного життя, організаційно-правових та 

економічних основ його діяльності. Вміння аналізувати і систематизувати явища олімпійського 

спорту, прогнозувати тенденції його розвитку; виконувати усі види практичної діяльності в 



організаційно-управлінській, правовій, фінансовій, матеріально-технічній, спортивно-

педагогічній та інших сферах діяльності людей, які працюють в системі олімпійського спорту. 

Форми контролю: екзамен 2 семестр 

 

Предмет: ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2-й рік, семестр – 3. 

Анотація. вивчення історії і розвитку професійного спорту, його ідеалів та принципів, 

місця в системі явищ сучасного суспільного життя, організаційно-правових та економічних 

основ його діяльності. Вміння аналізувати і систематизувати явища професійного спорту, 

прогнозувати тенденції його розвитку; виконувати усі види практичної діяльності в 

організаційно-управлінській, правовій, фінансовій, матеріально-технічній, спортивно-

педагогічній та інших сферах діяльності людей, які працюють в системі професійного спорту. 

Форми контролю: екзамен 3 семестр 

 

Предмет: ЛЕГКА АТЛЕТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3-й рік, семестр – 3,4 

Анотація. Цілі та завдання: вивчення основних теоретичних та практичних положень 

легкої атлетики як виду спорту та навчальної дисципліни. Оволодіння методикою використання 

легкої атлетики у фізичному вихованні школярів, що базується на основних положеннях 

педагогіки та психології, теорії фізичного виховання та спортивного тренування, а також даних 

біологічних наук про людину, навчити застосовувати набуті знання і вміння у професійній 

діяльності. 

Форми контролю: залік 4 семестр 

 

Предмет: ПЛАВАННЯ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 -й рік,  семестр 7,8 

Анотація. Цілі та завдання: оволодіти навичками техніки спортивного і прикладного 

плавання; знати основи техніки і методики навчання спортивного і прикладного плавання; 

вміти скласти програму навчання плавання в залежності від мети, умов і термінів занять; 

володіти навичками організації спортивно-масових заходів з плавання. 

Форми контролю: залік 8 семестр 

 

Предмет: ТЕОРІЯ ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1-й рік, семестр 1,2 

Анотація. Цілі та завдання: формування у студентів професійного світогляду, оволодіння 

основами знань, вмінь та навичок в області теорії і методики спортивного тренування, знання 

принципів раціональної підготовки юних спортсменів; сторін підготовленості та методи 

розвитку рухових якостей, структуру і методику побудови процесу спортивної підготовленості 

на початковому етапі тренування. Знати методи спортивного відбору та методи прогнозування 

здібності дитини. 

Форми контролю: залік 2 семестр 



Предмет: БОРОТЬБА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 -й рік, семестр 1 

Анотація. Цілі та завдання: сформувати систему знань з історії становлення, розвитку та 

основних правил спортивної боротьби; основні терміни, поняття боротьби, класифікацію видів 

боротьби; навчити основам техніки і методики навчання спортивної боротьби; навчити 

страхування і допомоги при виконанні спеціальних вправ і прийомів; ознайомити з правилами 

змагань з боротьби, елементами суддівства; навчити застосовувати набуті знання і вміння у 

професійній діяльності. 

Форми контролю: залік 1 семестр 

 

Предмет: МЕТРОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У СПОРТІ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3-й рік, 5-й семестр  

Анотація. Цілі та завдання: ознайомити студентів із теоретичними основами спортивної 

метрології, метрологічного забезпечення галузі фізичного виховання і спорту; дати уявлення 

про найбільш поширені статистичні методи, що використовуються в галузі фізичного 

виховання і спорту; навчити інтерпретувати результати статистичних даних і застосовувати їх 

для аналізу спортивної діяльності; сформувати навички проведень та аналізу досліджень у 

галузі спорту; сформувати основу для подальшого самостійного вивчення метрологічного 

контролю в галузях фізичної реабілітації, фізичної рекреації, адаптивної фізичної культури. 

Форми контролю: залік 5 семестр 

 

Предмет ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1-3 -й рік, 1- 6семестр 1 

Анотація. Цілі та завдання: сформувати систему знань з розділів спортивної підготовки 

ОВС; поглиблена техніко-тактична підготовка з ОВС; закріплення та удосконалення 

професійно-педагогічних навичок, опанування методикою викладання та вивчення техніко-

тактичних дій з ОВС; набуття знань та умінь щодо організації та проведення змагань з ОВС; 

навчити застосовувати набуті знання, вміння і навички з ОВС у професійній діяльності. 

Форми контролю: залік 4, іспит – 6 семестр. 

 

Предмет: ТРЕНЕРСЬКА ПРАКТИКА 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: семестр - 7-й 

Анотація. Мета тренерської практики: формування професійних умінь і навичок 

студентів для цілісного виконання професійних функцій тренера-викладача. 

Знати:  

- медико-біологічні і психологічні основи спортивного тренування;  

- форми і методи планування і організації навчально-тренувальної і змагання роботи; 

- методику навчання і тренування у вибраному виді спорту; 

- перелік і зміст посадових обов'язків;  

Уміти:  

- поповнювати запас теоретичних загальних і спеціальних знань і правильно їх 

використовувати.  



- проектувати цілісний навчально-тренувальний процес на основі аналізу і оцінки 

досягнутого рівня розвитку, стану здоров'я і рівня тренованості юних спортсменів; 

- організовувати власну діяльність тренера-викладача; 

- володіти методикою проведення навчально-тренувального заняття; 

- виконувати обов'язки суддів у вибраному виді спорту; 

- визначати рівень розвитку спеціальних фізичних і психічних якостей спортсменів на 

різних етапах відбору і тренувального процесу; 

- систематизувати матеріали спостережень тренувального процесу; 

- контролювати стан спортсменів, вплив на них фізичних навантажень і залежно від 

результатів контролю, корегувати їх 

Форми контролю: залік 8-й семестр 

 

Предмет: ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація. Психологічні основи професійної діяльності вчителя фізичної культури. 

Психологічні теоретичні знання і практичні навички, необхідні для науково-обгрунтованого 

планування, проведення і аналізу уроків фізичної культури та позакласної, позашкільної роботи 

з фізичного виховання і спорту. Загальноосвітнє і виховне значення курсу психології фізичного 

виховання і спорту 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: БІОМЕХАНІКА 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7-8 семестр 

Анотація. Поняття про руховi дiї людини. Будова та функцiї рухового апарату, 

бiомеханiчнi характеристики рухiв. Методи аналiзу бiомеханiчних характеристик. 

Закономiрностi управлiння руховими дiями. Види рухових дiй та особливостi моторики. Основи 

теорiї побудови фiзичних вправ, закономiрностi моделювання та основи дидактики рухових дiй. 

Форми контролю:залік – 7-й, іспит – 8-й семестр. 

 

Предмет:АДАПТАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ РЕЗЕРВИ СПОРТСМЕНІВ  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація. Метою курсу навчальної дисципліни «Адаптація та функціональні резерви 

спортменів» є опанування майбутніми тренерами знаннями, вміннями та навичками 

застосування різних методів та засобів адаптації спортсменів у навчально-тренувальній та 

змагальній діяльності. 

Знати:  

- теоретичний матеріал курсу; 

- характеристику навантажень, що застосовуються у спортивному тренуванні. 

- особливості адаптації в спортивному тренуванні. 

- особливості використання засобів для адаптації в системі спортивного тренування. 

- психологічні засоби адаптації спортсменів. 

- загальні принципи застосування різних засобів для адаптації та підвищення 

функціональних резервів  спортсменів. 



Уміти:  

- дати письмову або усну відповідь на питання про методику і засоби, що 

використовуються під час адаптації у  спорті; 

- сформувати комплекс відновлювальних заходів з використанням педагогічних засобів 

відновлення; 

- сформувати комплекс відновлювальних заходів з використанням психологічних 

засобів відновлення; 

- сформувати комплекс відновлювальних заходів з використанням медико-біологічних 

засобів відновлення; 

Володіти навиками практичного проведення відновлювальних процедур зі спортсменами 

з метою адаптації та підвищення функціональних резервів. 

Форми контролю:залік – 6-й. 

 

Предмет: ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФВС 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр 

Анотація.  Педагогічні системи, педагогічні процеси і освітні технології в сучасному 

педагогічному знанні. Технологія педагогічного спілкування. Технологія розв’язання 

педагогічного конфлікту та педагогічних задач. Толерантність як важлива умова формування 

майстерності вчителя. Технологія саморегуляції фізичного та психічного  стану вчителя. 

Технологія саморозвитку педагога. Педагогічна техніка вчителя. Творча лабораторія вчителя. 

Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі професійно-педагогічної 

підготовки. Педагогічні умови використання інтерактивних технологій навчання в практиці 

сучасної школи. Технологія педагогічної діагностики та оцінки навчальних досягнень з 

навчальних предметів та курсів. Інноваційна діяльність і педагогічний досвід як умова 

формування педагогічної творчості. Сучасні педагогічні технології. 

Форми контролю: залік - 1, екзамен – 2. 

 

Предмет: ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація. Педагогічні системи, педагогічні процеси і педагогічні технології в сучасному 

педагогічному знанні. Технологія педагогічного спілкування. Технологія розв’язання 

педагогічного конфлікту та педагогічних задач. Толерантність як важлива умова формування 

майстерності вчителя. Технологія саморегуляції фізичного та психічного  стану вчителя. 

Технологія саморозвитку педагога. Педагогічна техніка вчителя. Творча лабораторія вчителя. 

Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі професійно-педагогічної 

підготовки. Педагогічні умови використання інтерактивних технологій навчання в практиці 

сучасної школи. Технологія педагогічної діагностики та оцінки навчальних досягнень з 

навчальних предметів та курсів. Інноваційна діяльність і педагогічний досвід як умова 

формування педагогічної творчості. Сучасні педагогічні технології 

Форми контролю: залік – 7-й семестр 

 

Предмет: ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 



Анотація. Навчальна дисципліна “Психологія здоров’я” вивчається на третьому курсі. 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення шляхів і методів формування, 

збереження, зміцнення та відновлення психічного здоров’я людини. Основними завданнями 

вивчення дисципліни є навчити студентів оцінювати психічне здоров’я людини, діагностувати 

особливості характеру людини, освоїти шляхи профілактики невротичних розладів. 

Форми контролю: залік - 5-й семестр 

 

Предмет: ГІМНАСТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1-й рік, 1-2-й семестр 

Анотація: Значення та мiсце гiмнастики у системi фiзичного виховання i спорту. Вступ до 

предмету, мета та завдання. Історiя виду. Методичнi особливостi викладання  гмнастики. 

Термiнологiя, класифiкацiя видiв. Форми, органiзацiя, умови проведення та безпека занять. 

Засоби гiмнастики та методика викладання. Органiзацiя, форми, засоби та особливостi  

проведення занять з контингентом рiзним за вiком i пiдготовленiстю у дошкiльних, навчальних 

та iнших закладах. Музичне виховання. Планування процесу навчання. Масовi форми 

оздоровчої спрямованостi. Органiзацiя та  проведення змагань. Мiсця занять та їх оснащення. 

Форма контролю: залік- 2-й семестр 

 

Предмет: СПОРТИВНІ ІГРИ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1-2-й семестр 

Анотація. Освiтнє, виховне та оздоровче значення спортивних iгор. Спортивнi у системi 

фiзичного виховання. Історiя виникнення та розвитку спортивних iгор. Основи технiки i 

тактики спортивних iгор. Класифiкацiя  способiв i тактики гри. Методика навчання спортивних 

iгор. Органiзацiя  навчального та тренувального процесу. Правила гри та суддiвства. 

Органiзацiя та проведення змагань. 

Форма контролю: залік – 2-й семестр 

 

Предмет: БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, 

умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику 

виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні 

ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також 

формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. 

Форми контролю: залік – 1 семестр 

 

Предмет: ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 2-3 рік, 4-5 семестр 

Анотація. Механiзм лiкувальної та оздоровчої дiї фiзичних вправ. Засоби, форми та 

методи фiзичної реабiлiтацiї. Механотерапiя. Працетерапiя. Фiзичнi вправи у водi. Теренкур та 

дозована ходьба. Психологічний тренінг. Дiєто- та фiтотерапiя у програмах реабiлiтацiї. 

Органiзацiя заходiв фiзичної реабiлiтацiї. Фази та стадiї реабiлiтацiї i руховi режими. 



Функцiональна дiагностика порого-вих станiв хворого. Показання та протипоказання. 

Невідкладна допомога при ускладненнях. Принцип побудови програм реабiлiтацiї. 

Класифiкацiя та вiдбiр хворих. Дозування фiзичних навантажень. Програмування занять. Облiк 

та ме-тоди оцiнки ефективностi. Реабiлiтацiя у клiнiцi внутрiшнiх хвороб. Ре-абiлiтацiя в 

ортопедiї, травматологiї. 

Вимоги до знань i вмінь. 

Знати: 

- медико-бiологiчнi та дидактичнi основи програмування занять з фiзичної реабiлiтацiї 

хворих та осiб з граничними станами здоров'я. 

Умiти: 

- складати програми диференцiйного використання фiзичних вправ на етапах 

реабiлiтацiї, провводити iндивiдуальнi та груповi заняття, контролювати i оцiнювати 

ефективнiсть цих занять. 

Форми контролю: залік – 4, іспит - 5 семестр. 

 

Предмет: СПОРТИВНА МЕДИЦИНА  

Статус – нормативна 

Рік навчання – 4-й, семестр – 7-8-й 

Анотація. Навчальна програма призначена для  теоретичної та практичної підготовки 

студентів щодо методів вивчення та оцінки  фізичного розвитку функціональних можливостей, 

фізичної працездатності  осіб, що займаються фізичною культурою і спортом, їх змін в процесі 

раціональних і нераціональних занять фізичною культурою і спортом, проведення педагогічних 

спостережень під час занять, застосування засобів відновлення в спорті,  профілактики 

травматизму під час занять фізичними вправами.  

Форма контролю – залік -7, іспит -8 семестр 

 

Предмет: СПОРТИВНА ФІЗІОЛОГІЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр:  3 рік,  5-6 семестр 

Анотація. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з 

фізіологічними реакціями, які відбуваються в організмі людини в результаті регулярних фізичних 

тренувань. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- значення рухової активності для життєдіяльності організму; 

- вплив фізичних вправ на фізіологічні системи організму; 

- механізми прояву і розвиту фізичних якостей; 

- пульсові режими на заняттях з фізичної культури; 

- особливості фізіологічних станів організму під час занять фізичними вправами; 

- фізіологічну суть тренування, види і показники тренованості; 

- ознаки і механізм виникнення перетренованості; 

- фізіологічні критерії початкового відбору у спортивні секції; 

- основні параметри тренувальних навантажень під час занять на тренажерах. 

вміти: 

- визначати і оцінювати: добову рухову активність людини;  



- інтенсивність навантаження за показниками пульсового боргу і зовнішніми ознаками 

втоми;  

- економічність функцій організму; фізіологічну ефективність занять фізичною культурою; 

- оцінювати вплив фізичних вправ на вегетативні функції організму; 

- визначати основні параметри оздоровчого тренування. 

 

Предмет: ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У ФВС 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр  

Анотація. Метою курсу є забезпечення майбутніх фахівців теоретичними знаннями про 

систему управління фізкультурним рухом в Україні та сформувати практичні вміння 

управлінської діяльності. Курс знайомить із суттю мети і завдань, які мають вирішуватись у 

процесі фізичного виховання, визначає ефективні засоби вирішення конкретних завдань 

фізичного виховання, формує уміння визначати ефективні методи спільної роботи вчителя і 

учнів у процесі фізичного виховання; ознайомлює із закономірностями управління процесу 

навчання фізичних вправ і виховання фізичних якостей. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: систему управління сферою 

фізичного виховання і спорту, структурну побудову та зміст діяльності державних і 

громадських організацій, види регламентування їх діяльності, засади соціальної та юридичної 

відповідальності, систему кадрового забезпечення галуззю.  

Студент повинен вміти: оволодівати інформацією про організації різних типів, які 

функціонують в сфері фізичного виховання, засвоювати інформацію про форми влади, стилі 

керівництва, формальні і неформальні групи, мати уявлення про стан міжнародного 

спортивного руху на сучасному етапі, особливості побудови та діяльності міжнародних 

фізкультурно-спортивних організацій різних типів. 

Форми контролю: залік – 8 семестр 

 

Предмет:ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація. Формує організаційно-методичні вміння та навички педагогічної дiяльностi 

щодо фізичного виховання учнів. На практиці студенти опановують професійну дiяльнiсть 

учителя фізичного виховання, навчаються органiзацiї та проведенню різних роздiлiв роботи 

вчителя у школі; засвоюють основи дифе-ренційного підходу до учнів, тощо. 

Вимоги до знань i вмінь. 

Знати: 

- програмні та науково-методичні вимоги щодо органiзацiї та проведення навчально-

виховної, фiзкультурно-оздоровчої, спортивної, науково-дослідної та інших видів робіт, а також 

володіти професійними знаннями та навичками педагогічної дiяльностi вчителя фізичної 

культури. 

Уміти: 

- складати робочу документацію, планувати навчальний процес у класі; добирати засоби 

та методи фізичного виховання учнів; вирішувати конкретні завдання навчально-виховного 

процесу; самостійно працювати з літературою та систематично підвищувати власну 

квалiфiкацiю. 

Форми контролю: залік – 8 семестр. 



Предмет: ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація. Предмет обов’язковий для студентів педагогічних спеціальностей. 

Мета курсу полягає у формуванні у студентів вміння у реальних умовах табірного літа 

формувати тимчасово створені дитячі колективи із дітей різних вікових категорій та вправно 

керувати ними.  

Завдання пропонованого навчального курсу: 

- допомогти студентам, котрі працюють на посадах педагогів-організаторів та 

вихователів, збагатитися знаннями й уміннями щодо організації зайнятості дітей в умовах 

табірного літа; 

- сприяти налагодженню тісного взаєморозуміння між дітьми та студентами; 

- допомогти при тісній творчій співпраці виявляти й реалізовувати здібності дітей, 

розвиваючи власну педагогічну майстерність. 

Форма контролю: залік - 7 семестр 

 

Предмет: ФУТБОЛ, МІНІ-ФУТБОЛ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ВИКЛАДАННЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація. Навчальний курс «Футбол, міні-футбол та методика його викладання» 

передбачає вивчення теорії і методики футболу та міні-футболу, використання їх оздоровчих, 

освітніх, виховних можливостей у різних ланках системи фізичного виховання та спорту; 

оволодіння технікою і тактикою футболу та міні-футболу; оволодіння основами планування 

навчально-виховного процесу для різного контингенту людей; формування знань, умінь, 

навичок організаційно-керівної та управлінської діяльності; становлення та розвиток теоретико-

практичних умінь підготовки і проведення уроку фізичної культури та його фрагментів на 

матеріалі футболу; засвоєння правил гри у футбол та міні-футбол, формування навичок 

підготовки та проведення змагань, оволодіння методикою їх суддівства. 

Формування умінь: показати та аналізувати будь-який ігровий прийом, тактичну дію за 

такими аспектами: огляд-опис техніки, тактики; методика навчання; планування проходження 

його на уроках фізичної культури; методика суддівства; виявляти загальні та індивідуальні 

помилки у процесі реалізації техніко-тактичних дій, пропонувати шляхи їх усунення; підбирати 

загальнорозвивальні, підготовчі, підвідні, спеціальні вправи, рухливі ігри, естафети для 

оволодіння технікою і тактикою футболу та міні-футболу, розвитку фізичних якостей; 

визначати та регулювати фізичні навантаження на предметному ігровому уроці фізичної 

культури; організації та проведення змагань з футболу й міні-футболу; проводити самоаналіз та 

психолого-педагогічний аналіз предметного ігрового уроку фізичної культури. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

• Предмет і завдання дисципліни «Футбол, міні-футбол та методика його викладання», 

її значення у формуванні фахівця фізичної культури і спорту. 

• Основні терміни й поняття з теорії і методики футболу та міні-футболу. 

• Взаємозв’язок футболу і міні-футболу з іншими спортивними іграми, його роль та 

місце у фізичному вихованні різних категорій населення. 

• Представництво футболу у програмі літніх Олімпійських ігор. 



• Положення і вимоги Єдиної спортивної класифікації України з футболу та міні-

футболу. 

• Правила безпеки на заняттях з футболу та міні-футболу. 

• Санітарно-гігієнічні вимоги до занять футболом та міні-футболом. 

• Організацію та форми занять футболом і міні-футболом у загальноосвітніх, 

професійно-технічних, позашкільних, вищих навчальних закладах, виробничих й сільських 

колективах фізичної культури, оздоровчо-реабілітаційних закладах, місцях проживання і 

масового відпочинку дітей та дорослих. 

• Зміст навчального матеріалу і вимог шкільної програми з модулю «Футбол». 

• Основи планування проходження навчального матеріалу з футболу на уроках 

фізичної культури в ЗОШ, принципи та вимоги до складання документів планування. 

• Сучасні вимоги до предметних ігрових та комплексних уроків фізичної культури з 

елементами футболу. 

• Методику навчання основним технічним прийомам, тактичним діям у футболі та 

міні-футболі. 

• Методику розвитку фізичних якостей у футболі та міні-футболі. 

• Організаційно-методичні положення підготовки і проведення предметних ігрових, 

комплексних уроків фізичної культури на матеріалі футболу. 

• Особливості підготовки і проведення занять футболом і міні-футболом з дітьми 

молодшого, середнього, старшого шкільного віку, іншим контингентом людей. 

• Методику визначення домашніх завдань, змісту самостійної роботи з футболу для 

учнів з різною техніко-тактичною й фізичною підготовленістю. 

• Методику використання допоміжних засобів, тренажерів, нестандартного 

обладнання на заняттях футболом та міні-футболом. 

• Правила змагань з футболу і міні-футболу. 

• Особливості організації і проведення змагань для різних категорій населення, у тому 

числі й на призи клубу «Шкіряний м’яч». 

• Ігрові функції гравців різних амплуа у футболі та міні-футболі. 

• Методику суддівства футболу та міні-футболу. 

Уміти: 

• Показати та аналізувати будь-який ігровий прийом, тактичну дію за такими 

аспектами: огляд-опис техніки, тактики; методика навчання; планування проходження його на 

уроках фізичної культури; методика суддівства. 

• Виявляти загальні та індивідуальні помилки в процесі реалізації техніко-тактичних 

дій, пропонувати шляхи їх усунення. 

• Обирати місце для показу, пояснення та проведення вправ, розташовувати учнів під 

час реалізації навчального матеріалу. 

• Підбирати загальнорозвивальні, підготовчі, підвідні, спеціальні вправи, рухливі ігри, 

естафети для оволодіння технікою і тактикою гри, розвитку фізичних якостей. 

• Ставити навчальні, виховні, оздоровчі завдання уроків фізичної культури 

(предметних ігрових, комплексних), що реалізуються на матеріалі футболу. Здійснювати підбір 

засобів, методів для успішного вирішення поставлених завдань. 

• Проводити предметний ігровий і комплексний уроки фізичної культури та їх 

фрагменти на матеріалі футболу. 

• Проводити самоаналіз та психолого-педагогічний аналіз предметного ігрового уроку 

фізичної культури. 



• Розробляти положення про змагання з футболу та міні-футболу, складати календар 

ігор. 

• Вести облік та оформляти звітну документацію щодо проведених змагань з футболу 

та міні-футболу. 

• Виконувати функціональні обов’язки членів суддівської бригади з футболу та міні-

футболу. 

• Самостійно доповнювати та розширювати знання, вміння, навички з курсу футболу, 

творчо використовувати їх при реалізації інших розділів (модулів) програм фізичного 

виховання. 

Володіти: 

• Культурою мовлення, свистком і жестикуляцією для подачі команд та розпоряджень, 

термінологією, що прийнята у футболі та міні-футболі. 

• Технічними прийомами нападу і захисту футболу й міні-футболу та методикою їх 

навчання. 

• Індивідуальними, груповими, командними тактичними діями нападу і захисту 

футболу й міні-футболу та методикою їх навчання. 

• Методикою розвитку фізичних якостей у футболі та міні-футболі. 

• Методикою планування навчального матеріалу з футболу на уроках фізичної 

культури. 

• Технологією підготовки і проведення предметних ігрових, комплексних уроків 

фізичної культури  та їх фрагментів на матеріалі футболу. 

• Методикою визначення фізичних навантажень на предметному ігровому уроці 

фізичної культури. 

• Методами педагогічного контролю в процесі занять футболом та міні-футболом. 

• Методикою визначення домашніх завдань, змісту самостійної роботи з футболу й 

міні-футболу для учнів з різною техніко-тактичною, фізичною підготовленістю. 

• Технологією організації та проведення змагань з футболу й міні-футболу і 

методикою їх суддівства: формувати інформаційно-рекламний простір, оформляти необхідну 

документацію; готувати місце проведення змагань, інвентар, обладнання; виконувати 

функціональні обов’язки члена суддівської бригади. 

•  Методами наукових досліджень, методикою роботи з літературними та іншими 

джерелами інформації. 

• Навичками експлуатації місць для проведення занять і змагань з футболу та міні-

футболу. 

Форми контролю: залік – 6 семестр. 

 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ЦИКЛУ (ЗА ВИБОРОМ ВНЗ) 

 

Предмет: ОСНОВИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 

Статус: варіативна 

Рік, семестр: 1-й рік, семестр – 1,2. 

Анотація. Цілі та завдання: вивчення основних теоретичних та практичних положень 

легкої атлетики як виду спорту та навчальної дисципліни, історичних аспектів розвитку. 

Опанувати раціональну техніку виконання легкоатлетичних вправ, вміти організовувати та 

проводити змагання з легкої атлетики. Знати правила суддівства, основи техніки 

легкоатлетичних вправ, якісні і кількісні характеристики. Вміти продемонструвати комплекс 



спеціальних і підготовчих засобів для вивчення й удосконалення легкоатлетичних вправ, а 

також виховання специфічних рухових якостей, виявляти і виправляти помилки в техніці 

легкоатлетичних вправ. 

Форми контролю: екзамен - 2 семестр 

 

Предмет: СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: семестр – 4-й 

Анотація. Цілі та завдання: вивчення основних теоретичних та практичних положень 

туризму як виду спорту, рекреації та навчальної дисципліни. Оволодіння методикою 

використання туризму у вихованні школярів, що базується на основних положеннях педагогіки 

та психології, теорії фізичного виховання та спортивного тренування, а також даних 

біологічних наук про людину, навчити застосовувати набуті знання і вміння у професійній 

діяльності. 

Форми контролю: залік 5-й семестр 

 

Предмет: ПРАКТИКУМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ШКОЛІ 

Статус: Варіативна. 

Рік семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація. Формує організаційно-методичні вміння та навички педагогічної діяльності 

щодо фізичного виховання учнів. На практиці студенти опановують професійну діяльність 

учителя фізичного виховання, навчаються організації та проведенню різних розділів роботи 

вчителя у школі; засвоюють основи диференційного підходу до учнів, тощо. 

Форма контролю: залік – 5-й семестр 

 

Предмет: ОСНОВИ ГІМНАСТИКИ 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 2 рік, 3-4-й семестр 

Анотація. Значення та мiсце гiмнастики у системi фiзичного виховання i спорту. Вступ до 

предмету, мета та завдання. Історiя виду. Методичнi особливостi викладання  гмнастики.  

Термiнологiя, класифiкацiя видiв. Форми, органiзацiя, умови проведення та безпека занять. 

Засоби гiмнастики та методика викладання. Органiзацiя, форми, засоби та особливостi 

проведення занять з контингентом рiзним за вiком i пiдготовленiстю у дошкiльних, навчальних 

та iнших закладах. Музичне виховання. Планування процесу навчання. Масовi форми 

оздоровчої спрямованостi. Органiзацiя та проведення змагань. Мiсця занять та їх оснащення. 

Форма контролю: екзамен – 4 семестр. 

 

Предмет: МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ 

ГРУПАХ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація. Спец іальна  медична  гр упа .  Фізичний  розвиток  школяр ів  у  

спеціальних медичних групах. Постава у дітей шкільного віку. Порушення постави із 

збільшеними фізіологічними вигинами хребта. Порушення постави у дітей із зменшеними 

фізіологічними вигинами хребта. Корекція порушеної постави у школярів. Порушення постави у 

школярів при сколіотичній хворобі. Розвиток сколіозів на рівні хребта. Розподіл та 



характеристика сколіозів за ступенем важкості. Методика проведення уроків фізичної культури у 

школярів з різними ступенями сколіозу. Плоскостопість. Корекція плоскостопості у дітей 

шкільного віку. 

Форми контролю: іспит – 6 семестр 

 

Предмет: ГАНДБОЛ 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація. Освiтнє, виховне та оздоровче значення  гандболу. Гандбол у системi  

фiзичного виховання. Історiя виникнення та розвитку гандболу. Основи технiки i тактики 

гандболу. Класифiкацiя  способiв i тактики гри. Методика навчання волейболу. Органiзацiя  

навчального та тренувального процесу. Правила гри та суддiвства. Органiзацiя та проведення 

змагань. 

Форма контролю: залік – 3-й семестр 

 

Предмет: ПРАКТИКУМ ЗІ СПОРТИВНИХ ІГОР 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 3 рік, 5-6-й семестр 

Анотація. Освiтнє, виховне та оздоровче значення спортивних та рухливих iгор. 

Спортивнi та рухливi iгри у системi фiзичного виховання. Історiя виникнення та розвитку 

спортивних та рухливих iгор. Основи технiки i тактики спортивних iгор. Класифiкацiя  способiв 

i тактики гри. Методика навчання спортивних iгор. Органiзацiя навчального та тренувального 

процесу. Правила гри та суддiвства. Органiзацiя та проведення змагань. 

Форма контролю: іспит – 6-й семестр 

 

Предмет: ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація. Педагогічні системи, педагогічні процеси і освітні технології в сучасному 

педагогічному знанні. Технологія педагогічного спілкування. Технологія розв’язання 

педагогічного конфлікту та педагогічних задач. Толерантність як важлива умова формування 

майстерності вчителя. Технологія саморегуляції фізичного та психічного  стану вчителя. 

Технологія саморозвитку педагога. Педагогічна техніка вчителя. Творча лабораторія вчителя. 

Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі професійно-педагогічної 

підготовки.  

Форма контролю: залік - 8-й семестр. 

 

Предмет: ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація. Освітні технології в сучасному педагогічному знанні. Технологія педагогічного 

спілкування. Технологія педагогічної діагностики та оцінки навчальних досягнень з навчальних 

предметів та курсів. Інноваційна діяльність і педагогічний досвід як умова формування 

педагогічної творчості. Сучасні педагогічні технології. 

Форма контролю: залік - 7-й семестр 

 



Предмет: ЛИЖНИЙ СПОРТ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 3-4-й рік, семестр - 6,7 

Анотація. Метою курсу є спортивно педагогічне вдосконалення у лижному  спорті, яке 

забезпечується знаннями, вміннями та навиками проведення в школі фізкультурно-оздоровчих 

заходів з дітьми, змагань та навчально-тренувальних занять. Важливою ланкою в програмі  

представлені вимоги до підвищення рівня спортивно-технічної та професійно-педагогічної 

підготовки студентів.  

Знати:  

- теоретичний матеріал курсу; 

- основи техніки пересування на лижах; 

- якісні і кількісні характеристики техніки; 

- методи, засоби і прийоми, що використовуються під час занять; 

- основні принципи навчально-тренувальної роботи; 

- правила організації та проведення змагань з лижних гонок; 

- перелік вимог до лижного спорядження; 

- вимоги до одягу під час змагань та після їх завершення; 

- основи змащування лиж; 

- вимоги до техніки безпеки під час занять; 

- умови суддівства змагань; 

- правила організації та проведення зимових походів з учнівською та студенткою 

молоддю; 

- вимоги до гігієни лижниць; 

Вміти:  

- дати письмову або усну відповідь на питання про техніку, методику і засоби, що 

використовуються під час вивчення окремих способів пересування на лижах; 

- обирати готувати місця та інвентар для безпечного проведення занять; 

- керувати групою на місці та в русі, підчас пересування до місця занять;   

- проводити уроки лижної підготовки;   

- виявляти та виправляти помилки в техніці способів на лижах; 

- організувати і проводити змагання з лижних гонок; 

- готувати необхідну документацію; 

- складати конспекти навчальних та навчально-тренувальних заняття з лижної 

підготовки; 

- користуватись графіками планування навчального матеріалу з лижної підготовки в 

школі; 

- організувати страхування і самострахування; 

- надавати невідкладну допомогу  в умовах занять на лижах та змаганнях. 

Володіти:  

термінологією в обсязі матеріалу, що вивчався. 

- технічними прийомами і способами пересування на лижах: 

- стройовими вправами з лижами і на лижах; 

- поворотами на місці (переступанням, махом, стрибком); 

- навперемінним двох кроковим ходом ( на рівнині і в підйом ); 

- навперемінним чотирьох кроковим ходом ; 

- навперемінним чотирьох кроковим ходом з трьома поштовхами палиць; 



- гальмування в русі (переступанням плугом, упором наміреним падінням); 

- поворотами в русі (переступанням, плугом, упором, ножицями); 

- одночасним безкроковим ходом; 

- одночасним одно кроковим (основним і швидкісним), ковзанярським; 

- одночасним двох кроковим (класичним і ковзанярським – ліво і правостороннім 

варіантами); 

- переходами з ходу на хід від одночасних до навперемінних і навпаки 

Форми контролю: залік 6 семестр, екзамен 8 семестр 

 

Предмет: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ  

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація. Дитячий оздоровчий табір є позашкільним виховним закладом, що створюється 

з метою зміцнення здоров'я, організації активного відпочинку, задоволення інтересів і духовних 

потреб дітей та підлітків. Виховна робота в таборі включає в себе розумне поєднання 

відпочинку, праці, спорту з пізнавальною, естетичною, екологічною, оздоровчою діяльністю. 

Форма контролю: залік - 7 семестр. 

 

Предмет:ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ 

Статус: Вибіркова. 

Рік семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація. Здоров'я та граничні стани. Чинники ризику захворюваності. Комп'ютерні 

системи обліку та оцінки стану організму. Суспільне та особисте здоров'я. Категорії норми: 

вікова, ідеальна, оптимальна, спеціальна. Методи, показники та критерії оцінки рівня здоров'я. 

Автоматизовані системи діагностики. Хвороба та патологічні стани: етіологія та патогенез, 

періоди, виходи. Моделі виникнення хвороб. Класифікація складності перебігу хвороби. 

Профілактика. Тестування з фізичними навантаженнями. Класифікація функціональних проб. 

Показання й протипоказання. Лікарський контроль. Самоконтроль та взаємоконтроль. Перша 

допомога у випадку ускладнень. Невідкладна медична допомога в екстремальних умовах. 

Знати: медико-біологічні основи здоров'я та його граничні стани. 

Уміти: надати першу медичну допомогу у випадку ускладнень стану здоров'я людини. 

Форми контролю: залік 8 семестр 

 

Предмет: РЕКРЕАЦІЙНІ ІГРИ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація. Навчальний курс «Рекреаційні ігри» передбачає вивчення історії виникнення, 

походження, розвитку рухливих ігор, їх ролі і місця в системі фізичного виховання та спорту; 

вивчення теорії і методики рекреаційних ігор, використання їх виховних, освітніх, оздоровчих й 

гігієнічних можливостей; формування знань, умінь та навичок організаційно-керівної й 

управлінської діяльності у навчально-виховному процесі, що реалізується на ігровому 

матеріалі; становлення і розвиток теоретико-практичних умінь підготовки та проведення  

рекреаційних ігор; оволодіння методикою організації і проведення різних форм занять 

рухливими іграми, вивчення їх змісту і правил; оволодіння методикою їх суддівства.  

Формування умінь: підбирати й адаптувати рекреаційні ігри, естафети для різних форм 

фізичного виховання з людьми різного віку й підготовленості, використовувати їх як 



загальнорозвивальні, підготовчі, підвідні і спеціальні вправи; визначати та регулювати фізичні 

навантаження в ігровій діяльності; організації та проведення змагань з рухливих ігор; 

проводити педагогічний аналіз рекреаційних ігор. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- Предмет і завдання дисципліни «Рекреаційні ігри», її значення у формуванні фахівця 

фізичної культури і спорту. 

- Основні терміни й поняття з теорії і методики рекреаційних ігор. 

- Історію виникнення, походження та розвитку рекреаційних ігор. 

- Виховні, освітні, оздоровчі, гігієнічні можливості ігор, їх класифікацію та групування. 

- Взаємозв’язок рекреаційних ігор з іншими видами спорту та засобами фізичного 

виховання, їх роль і місце у фізичному вихованні різних категорій населення. 

- Організацію і форми занять рекреаційними іграми у різних ланках системи фізичного 

виховання. 

- Зміст навчального матеріалу і вимог шкільної програми з модулю (підрозділу) 

«Рекреаційні ігри». 

- Особливості організації і методики проведення рекреаційних ігор на уроках фізичної 

культури, у позакласних, позашкільних спортивно-масових заходах. 

- Способи вибору ведучих та формування команд. 

- Методику використання рекреаційних ігор, естафет у програмі змагань «Веселі 

старти», «Дні здоров’я», «Тато, мама, я – спортивна сім’я», «Козацькі забави», народних свят і 

т.п. 

- Методику використання рекреаційних ігор у спортивному тренуванні з різних видів 

спорту. 

- Особливості реалізації рекреаційних ігор з людьми різного віку та підготовленості. 

- Санітарно-гігієнічні вимоги до занять рекреаційними іграми. 

- Правила безпеки на заняттях рекреаційними іграми. 

Уміти: 

- Готувати місце, необхідне обладнання, інвентар для проведення рекреаційних ігор. 

- Обирати місце для показу, пояснення та проведення ігор, розташовувати учнів під час 

реалізації навчального матеріалу. 

- Вибирати ведучих та формувати команди для проведення ігор. 

- Підбирати й адаптувати рекреаційні ігри, естафети для різних форм фізичного 

виховання з людьми різного віку й підготовленості, використовувати їх як загальнорозвивальні, 

підготовчі, підвідні і спеціальні вправи. 

- Підбирати й адаптувати ігри, естафети для навчально-тренувальних занять у різних 

видах спорту. 

- Управляти процесом гри і діями окремих учасників. 

- Виявляти загальні та індивідуальні помилки у процесі реалізації рекреаційних ігор, 

пропонувати шляхи їх усунення. 

- Оцінювати дії окремих гравців, колективу під час гри та після її закінчення. 

- Регулювати фізичні навантаження в ігровій діяльності. 

- Проводити педагогічний аналіз рекреаційних ігор. 

- Самостійно доповнювати та розширювати знання, вміння, навички з курсу 

рекреаційних ігор, творчо використовувати їх при реалізації інших розділів (модулів) програм 

фізичного виховання. 



Володіти: 

- Навичками роботи з літературними та іншими джерелами інформації. 

- Культурою мовлення, свистком і жестикуляцією для подачі команд та розпоряджень, 

термінологією, що прийнята у рекреаційних іграх. 

- Методикою планування навчального матеріалу з рекреаційних ігор на уроках фізичної 

культури. 

- Навичками експлуатації місць занять рекреаційними іграми, використання спортивного 

інвентаря та обладнання. 

- Технологією підготовки і проведення різних форм занять на матеріалі рекреаційних 

ігор з різним контингентом людей. 

- Методикою визначення та регулювання фізичних навантажень в ігровій діяльності. 

- Методами педагогічного контролю в процесі занять рекреаційними іграми. 

- Технологією організації та проведення змагань з рекреаційних ігор і методикою їх 

суддівства: формувати інформаційно-рекламний простір, оформляти необхідну документацію; 

готувати місце проведення змагань, інвентар, обладнання; виконувати функціональні обов’язки 

члена суддівської бригади. 

- Методикою використання рекреаційних ігор, естафет з учнями спеціальних медичних 

груп. 

Форми контролю: залік – 6 семестр. 

 

Предмет: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр  

Анотація. Навчальна дисципліна формує у студента загальні фахові компетенції 

організації, використання форм, системи засобів, методів та методичних прийомів фізичного 

виховання школярів. Студент повинен знати: визначення основних понять теорії фізичного 

виховання, основні  завдання фізичного виховання в Україні, характеристику засобів фізичного 

виховання, шляхи реалізації принципів фізичного виховання, основи методики вдосконалення 

фізичних якостей, загальні основи навчання рухових дій,  характерні риси, зміст і структуру 

уроку фізичної культури, технологію визначення завдань уроку, методи організації діяльності 

учнів на уроці, методику підготовки вчителя до уроку та його проведення, способи дозування 

навантаження, методику оцінки діяльності учнів на уроках, різновиди шкільних уроків фізичної 

культури, особливості змісту і методики проведення уроків з дітьми різного віку, методику 

проведення позаурочних форм фізичного виховання, методику планування і контролю роботи з 

фізичного виховання школярів, роль педагогічного колективу у розв’язанні завдань фізичного 

виховання учнів, особливості роботи вчителя  сільської школи, про просвітницьку діяльність у 

системі фізичного виховання школярів, методику підготовка фізкультурного активу та 

створення матеріальної бази, методику підготовки учнів до самостійних занять фізичними 

вправами.  

Студент повинен вміти: визначати ефективні засоби вирішення конкретних завдань 

фізичного виховання, сутність конкретного принципу фізичного виховання та шляхи його 

реалізації в процесі  фізичного виховання, застосовувати необхідні методи та методичні  

прийоми фізичного виховання з метою реалізації принципів фізичного виховання, володіти 

методикою вдосконалення фізичних якостей, користуватись навчальною програмою, 

формулювати завдання уроку фізичної культури, доносити завдання уроку до свідомості учнів, 

визначати повний дидактичний цикл фізичної вправи, добирати засоби розминки, визначати 



загальну і моторну щільність уроку, визначати зміст комплексного уроку, аналізувати урок 

фізичної культури, розробляти документи планування уроку фізичної культури, визначати зміст 

позаурочних форм фізичного виховання, готувати виступ перед педагогічним колективом та 

батьками учнів, планувати співпрацю з педагогічним колективом. 

Форми контролю: іспит – 4 семестр 

 

Предмет: КУРСОВА РОБОТА   

Статус: Варіативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7,8 семестр  

Анотація. Вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що 

виконується студентами протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення 

знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного 

фахового завдання. 

Тематика курсової роботи є частиною наукового пошуку кафедри і факультету. Проблеми 

наукового пошуку, зображені в курсових роботах студентів, можуть знайти своє продовження в 

дипломних роботах. Таким чином забезпечується наступність науково-дослідницької діяльності 

студентів від курсу до курсу, послідовність засобів і форм її проведення відповідно до логіки 

навчального процесу. 

Метою написання курсової роботи є: поглиблення знань студентів з актуальних проблем 

галузі фізичного виховання і спорту; систематизація отриманих теоретичних знань; розвиток 

умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел; формування дослідницьких 

умінь студентів; стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку; розвиток уміння 

аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження; формування вміння 

практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках. 

Форми контролю: іспит – 7,8 семестр 

 

ЛІТНІЙ ТАБІРНИЙ ЗБІР 

Предмет: «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ БАДМІНТОНУ», «ТЕОРІЯ І 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТЕНІСУ», «ОЗДОРОВЧІ ХОДЬБА, БІГ» 

Статус: Варіативна. 

Рік семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Вивчення теорії, методики проведення занять з бадмінтону, настільного тенісу, 

оздоровчої ходьби та бігу, оволодіння технікою, навичками гри у бадмінтон, настільний теніс, 

оздоровчої ходьби та бігу, знати методику проведення занять з бадмінтону, настільного тенісу 

та оздоровчої ходьби і бігу з людьми різного віку. Набуття необхідних знань, вмінь і навичок 

для самостійної організації педагогічної роботи в різних ланках фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної роботи в умовах переходу на ринкові відносини та ведення нових форм 

господарювання. 

Форма контролю: залік - 2 семестр. 

 
10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ. 

 

Галузь використання підготовки бакалавра напряму 6.010202 «Спорт» галузі підготовки 

0102 – «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», кваліфікації – бакалавр з фізичного 

виховання і спорту. 



Типовими видами діяльності бакалавра фізичного виховання і спорту є педагогічна, 

фізкультурно-оздоровча, рекреаційна, спортивно-масова робота. Він здійснює свою діяльність у 

середніх та дошкільних закладах освіти, фізкультурних та спортивних організаціях. 

Функціональними обов’язками бакалавра фізичного виховання і спорту є проведення 

індивідуальних та групових занять з фізичного виховання, спортивно-масової, рекреаційної та 

оздоровчої роботи, менеджменту фізичної культури. 

Бакалавр фізичного виховання і спорту може обіймати такі посади у державних, 

громадських, приватних та інших установах: 

- вчитель фізичного виховання у школі, училищі; 

- тренер, тренер-викладач з обраного виду спорту в ДЮСШ, ШВСМ; 

- інструктор фізичної культури в дошкільному закладі; 

- методист з фізичної культури;  

- інструктор (організатор) спортивно-масової роботи на виробництві, приватній фірмі чи 

за місцем проживання; 

- фахівець з експлуатації спортивних споруд; 

- працівник державних або громадських органів управління фізичною культурою; 

- працівник спортивних клубів, спортивно-оздоровчих таборів відпочинку. 

Термін навчання – 4 роки. 

Бакалавр з фізичного виховання і спорту має можливість продовжувати навчання на 

наступних рівнях освіти. 

 

11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ 

 

ЕСТS – це кредитна система, яка пропонує спосіб вимірювання та порівняння навчальних 

досягнень і переведення їх з одного ВНЗ до іншого. Ця система, створена для забезпечення 

єдиної процедури оцінки навчання за кордоном, системи виміру і порівняння результатів 

навчання, їхнього академічного визнання і передачі від одного інституту іншому. Система може 

використовуватися усередині інституту, між інститутами однієї країни, а так само між 

інститутами партнерами з різних країн. Система ЕСТS базується на принципах взаємної довіри 

учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ЕСТS-кредитів, ЕСТS-оцінок, 

Угоди про навчання і зарахування кредитів. 

Кредит ЕСТS – одиниця вимірювання навчального навантаження студента. ЕСТS – 

кредити відображають навантаження студента за відповідним курсом. Один семестр денного 

навчання відповідає 30, один рік – 60 кредитам ЕСТS, що присуджуються по завершенні 

періоду навчання і складання іспитів. 

Кредитно-модульна система (КМС) організації навчального процесу – це форма 

організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та 

використання залікових одиниць – залікових кредитів. 

В Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 

застосовується кредитна система, яка ґрунтується на принципах Європейської кредитно-

трансферної системи – ЕСТS. 

Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для 

засвоєння кредитних модулів, або блоку модулів. 

Кредитний модуль – це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти студент, або 

закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент. 



ЕСТS-оцінки використовуються для спрощення переведення оцінок між інститутами, 

забезпечуючи конвертованість внутрішніх оцінок інститутів. Шкала ЕСТS-оцінок: 

А – Відмінно – відмінна робота з однією незначною помилкою 

В – Дуже добре – вище за середнє, але з декількома помилками 

С – Добре – звичайна робота з декількома значними помилками 

D – Задовільно – посередньо, з значними недоліками 

Е – Достатньо – виконання задовольняє мінімуму критеріїв оцінки 

FХ – Не здано – для одержання кредиту потрібна деяка доробка 

F – Не здано – для одержання кредиту потрібна значна доробка 

Угода про навчання – це документ, у якому визначаються права та обов'язки сторін при 

навчанні за кредитно-модульною системою, і який укладають студент, прийнятий до 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, з 

одного боку, та Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка, з іншого боку. Угоду про навчання також укладають між собою освітні заклади-

партнери у разі здійснення частини навчання тим чи іншим студентом в іншому закладі освіти. 

В Угоді зазначається перелік дисциплін, які студент буде вивчати у закладі-партнері, 

права та обов'язки закладів-партнерів. 

Зарахування кредитів, отриманих студентом у закладі-партнері гарантується закладом, 

що направив студента на навчання в інший заклад, угодою про навчання. Після повернення 

студента до свого закладу виконується переведення ЕСТS-оцінок, отриманих у закладі-партнері 

у внутрішні оцінки. 

Освіта – це процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь та навичок. 

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку 

суспільства і держави. 

Вища освіта – це курс (цикл курсів) навчання, доступ до якого надає повна освіта, і який 

визнається компетентним фаховим органом, як такий, що належить до національної системи 

вищої освіти. 

Кваліфікаційна характеристика – це нормативний документ компетентного органу, 

погоджений із замовником кадрів, у якому формулюються вимоги до професійних якостей, 

знань і умінь фахівця, що необхідні для виконання завдань професійної діяльності згідно з 

потребами ринку праці. 

Програма з вищої освіти (освітня програма) – це курс (цикл) навчання, який 

реалізується за допомогою навчального процесу, і після закінчення якого слухачу присвоюється 

кваліфікація з вищої освіти. 

Освітня програма складається з навчальних дисциплін, визначених за назвою, змістом 

обсягом, інших видів навчальної діяльності, які у сукупності забезпечують формування у 

слухача (студента) якостей, знань і умінь фахівця відповідно до вимог кваліфікаційної 

характеристики. 

Навчальний процес – це система дидактичних, методичних та організаційних заходів, 

спрямованих на реалізацію освітньої програми. 

Кваліфікація з вищої освіти – це присуджені закладом освіти звання або ступінь, 

зафіксовані у дипломі, який засвідчує успішне закінчення програми з вищої освіти. 

Організація навчального процесу – це система заходів, які охоплюють розподіл 

навчального навантаження між кафедрами закладу освіти, підбір викладачів, створення 

розкладу занять, консультацій, видів поточного та підсумкового контролю, державної атестації. 



Організація навчального процесу забезпечується навчальними підрозділами закладу освіти 

(навчальним відділом, факультетами, кафедрами тощо). 

Навчальний план – це основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою 

якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл 

залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального 

процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми 

проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового 

контролю, державної атестації. 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає можливість 

складання індивідуальних навчальних планів для окремих студентів. 

Індивідуальний навчальний план складається студентом за допомогою викладача-

куратора на кожний наступний навчальний рік наприкінці попереднього навчального року. В 

індивідуальному навчальному плані зазначаються дисципліни, які студент обирає згідно з 

затвердженими навчальним планом нормативами для вивчення у наступному навчальному році. 

Навчальна програма дисципліни визначає її місце і значення у процесі формування 

фахівця, її загальний зміст, знання та уміння, які набуває студент у результаті вивчення 

дисципліни. Навчальна програма дисципліни містить у собі дані про обсяг дисципліни (у 

годинах та кредитах), перелік тем та видів занять, дані про підсумковий контроль тощо. 

Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом навчального року. 

Навчальний рік – триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для 

студентів складається з навчальних днів, днів проведення контрольних заходів (модульного 

контролю та залікових тижнів), екзаменаційних сесій, практик, дипломного проектування або 

науково-дослідної роботи, державної атестації, вихідних, святкових і канікулярних днів. 

Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що закінчується 

підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом. 

Навчальний день – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 9 

академічних годин. 

Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість 

академічної години становить 40 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних 

годин. 

Навчальні (аудиторні) заняття – лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття 

тривають дві академічні години з перервами між ними і проводяться за розкладом. 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння 

теоретичного матеріалу. 

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом 

викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою 

практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, 

набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 

обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних 

досліджень у конкретній предметній галузі. 

Практичні заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і 

навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 

сформульованих завдань. 



Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію 

навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі 

індивідуально виконаних завдань (рефератів). 

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від 

викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх 

практичного застосування. 

Самостійна робота студента – основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, розрахунково-

графічні, курсові, дипломні проекти або роботи тощо) видаються студентам в терміни, 

передбачені навчальним планом. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно 

при консультуванні викладачем. 

Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення 

знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення 

конкретного фахового завдання. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення аудиторних занять і має за мету 

перевірку засвоєння студентами кредитних модулів навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль (семестровий контроль та державна атестація) проводиться з 

метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на 

окремих його завершених етапах. 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, 

диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою. 

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни семестр, що 

проводиться як контрольний захід під час екзаменаційної сесії. 

Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни та на підставі 

результатів виконаних індивідуальних завдань, що проводиться як контрольний захід під час 

залікового тижня. 

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

студентом навчального матеріалу з певної дисципліни та на підставі результатів виконання ним 

певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях, що проводиться як 

контрольний захід під час залікового тижня. 

Модульний контроль – це різновид контрольних заходів, який проводиться з метою 

оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах, а також для встановлення 

зворотного зв'язку між викладачем, його якістю викладання і рівнем знань і умінь студентів. 

Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною 

(кваліфікаційною) комісією після завершення навчання на певному освітньому 

(кваліфікаційному) рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня 

освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики. 

Державна атестація здійснюється у формах державного екзамену, комплексного екзамену 

у формі виконання комплексних кваліфікаційних завдань, захисту дипломного проекту 

(роботи). Дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи) виконуються на завершальному етапі 

навчання студентів і передбачають: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і 

практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, 



технічних, економічних виробничих й інших завдань; розвиток навичок самостійної роботи й 

оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи). 

Дипломний проект – кваліфікаційна робота, що призначена для об'єктивного контролю 

ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в 

освітньо-кваліфікаційних характеристиках до проектної (проектно-конструкторської) і 

виконавської (технологічної, операторської) робочим функціям. 

Дипломна робота – кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю 

ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в 

освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавської 

(технологічної, операторської) робочим функціям. 

Практична підготовка – обов'язковий компонент освітньо-професійної програми для 

здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. 

 


