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Розділ І. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності         

014 Середня освіта (Фізична культура) 
(назва спеціальності) 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка, 

відділення фізичного виховання, кафедра Теорії і методики 

фізичного виховання 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Фаховий молодший бакалавр, вчитель фізичної культури 

Офіційна назва освітньо-

професійної програми 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Тип диплому та обсяг 

освітньо-професійної 

програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 180 

кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитація відсутня 

Цикл/рівень НРК - 5 рівень, FQ-EHEA - перший цикл, QF-LLL - 5 рівень 

Передумови базова загальна середня освіта  

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньо-

професійної програми 

3 роки 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису 

освітньо-професійної 

програми 

pu.org.ua 

2. Мета освітньо-професійної програми 

Формувати у здобувачів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту 

3. Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація) 

01 Освіта\Педагогіка, 014.11 Середня освіта (Фізична культура).   

Орієнтація освітньої 

програми 

Програма освітньо-професійна. 

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 кар’єри у 

галузі фізичного виховання закладу загальної середньої освіти.  

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Загальна освіта у галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 

014.11 «Середня освіта (Фізична культура).  

Акцент на вивчення сучасних технологій навчання, підготовка 

до роботи в умовах Нової української школи; оволодіння 

навичками застосування сучасних технологій. Ключові слова: 

освіта, фізична культура, інформаційні технології в освіті. 
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Особливості програми Програма спрямована на оволодіння основами 

фундаментальних знань з педагогіки, психології, методики 

навчання видів спорту; базовими навичками практичного 

застосування сучасних інформаційних технологій у галузі 

фізичної культури і спорту; набуття базової кваліфікації в 

плануванні і здійсненні навчального процесу в школі.  

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Працевлаштування Бакалавр за спеціальністю 014.11 «Середня освіта (Фізична 

культура)» може обіймати такі посади: 

2320 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу 

2359.2 Організатор позакласної та позашкільної виховної 

роботи з дітьми 

2359.2 Педагог-організатор 

3340 Викладач-стажист 

3340 Інші фахівці в галузі освіти 

3475 Інструктор з аеробіки 

3475 Інструктор з фізкультури 

3475 Інструктор-методист з фізичної культури та спорту 

3475 Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу) 

3475 Фітнес-тренер 

Подальше навчання Продовження навчання на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти та цією ж або іншою спеціальністю. 

5. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Викладання та навчання Проблемно-орієнтоване навчання, змішане навчання, лекції, 

практичні та лабораторні роботи, групові проекти, командна 

робота, презентація курсових робіт, педагогічна практика та 

практика на робочих місцях вчителя фізичної культури. 

Оцінювання Письмові екзамени, тестові завдання, в тому числі комп’ютерне 

тестування, презентації звіту з практики, захист курсової 

роботи, захист проекту, тестовий контроль, комплексний 

екзамен 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 
ІК. Молодший бакалавр фізичної культури і спорту 

здатний розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту або 

у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів відповідних наук, і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності 

(ЗК)  

ЗК-1  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК-2  здатність застосовувати знання на практиці; 

ЗК-3  базові загальні знання в області, що вивчається;  

ЗК-4 навички опрацювання повідомлень (уміння знаходити та 

аналізувати повідомлення з різних джерел, робити на основі 

їх висновки). 

ЗК-5 уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською та принаймні однією із іноземних 

мов, навички роботи в команді; 
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ЗК-6 здатність працювати самостійно, опанувати новими 

знаннями і навичками для продовження професійного 

розвитку  

ЗК-7 уміння працювати із сучасною комп'ютерною технікою 

(базові комп’ютерні навички); 

ЗК-8 Здатність використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК-9 Прагнення до збереження навколишнього середовища та 

дотримання основних гігієнічних норм. 

Фахові компетентності 

(ФК)  

 

ФК1   Педагогічні – знання основ теорії навчання та виховання, 

уміння застосовувати їх в практичній діяльності, 

здатність розв’язувати різноманітні педагогічні 

проблеми навчання і виховання учнів закладу загальної 

середньої освіти. 

ФК2    Психологічні – знання і навички з питань загальної та 

вікової психології, що реалізуються у здатності 

розв’язувати протиріччя процесу навчання та 

виховання учнів школи, здійснювати вивчення 

психологічних особливостей учнів та учнівського 

колективу, використовувати результати досліджень в 

педагогічній діяльності. 

ФК3     Методичні -  забезпечується знаннями методологічних і 

теоретичних засад методики навчання різних розділів 

фізичного виховання (цілей, змісту, форм, методів, 

засобів навчання), здійснення виховної роботи. 

Орієнтацією на вивчення і застосування нових форм, 

методів і засобів навчання та виховання. 

ФК4 Оцінювальні (діагностичні). Характеризуються 

систематичним, своєчасним, об’єктивним, дієвим, 

методично різноманітним визначенням рівня 

особистих досягнень учнів за виявленими предметними 

компетентностями з урахуванням індивідуальних 

особливостей школярів в умовах багатопредметності. 

ФК5    Рефлексивні – здатність адекватно оцінювати процес і 

результат своєї діяльності, власні професійні 

можливості. Бути здатним до подолання професійних 

криз і професійних деформацій. 

ФК6  Дослідницькі – передбачають оволодіння науковим 

мисленням, умінням спостерігати й аналізувати, 

формулювати гіпотези для вирішення спірних питань, 

виконувати дослідницьку роботу, аналізувати наукову 

літературу 

ФК7 Здатність використовувати під час навчання та 

виконання професійних видів робіт основ 

медичних знань, надавати долікарську допомогу 

особам під час виникнення у них невідкладних 

станів та патологічних процесів в організмі.  

ФК8 Здатність використовувати під час навчання та 

виконання професійних завдань знань про будову 
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тіла людини та механізми життєдіяльності її 

організму, фізіологічні та біохімічні основи 

адаптації до фізичних навантажень різної 

спрямованості. 

ФК9 Здатність використовувати під час навчання та 

виконання професійних завдань базові знання з 

теорії і методики фізичного виховання. 

ФК10 Здатність застосовувати систему знань із загальної 

теорії і методики спортивної підготовки. 

ФК11 Здатність до загальної орієнтації у застосуванні 

основних теоретичних положень та технологій 

оздоровчо- рекреаційної рухової активності. 

ФК12 Здатність використовувати під час навчання та 

виконання професійних завдань базових знань з 

теорії та методики фізкультурно-спортивної 

реабілітації.  

ФК13 Здатність використовувати під час навчання та 

виконання професійних завдань базових знань з 

історичних закономірностей та особливостей 

розвитку фізичної культури і спорту. 

ФК14 Здатність використовувати різні методи та прийоми 

навчання, виховання та соціалізації особистості. 

ФК15 Здатність визначати закономірності, розвиток і 

форми психічних проявів людини, а також 

формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації 

особистості. 

ФК16 Здатність мотивувати, налаштовувати учня з метою 

психологічного врівноваження для досягнення 

поставленої мети. 

ФК17 Здатність організовувати діяльність та 

забезпечувати ефективне управління окремими 

суб’єктами сфери фізичної культури і спорту. 
 

7. Програмні результати навчання 

ПРН1.  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; специфіки 

організації навчання обдарованих учнів; можливих причин відставання у навчанні.  

 ПРН2.   Спроможність реалізовувати знання закономірностей освітнього процесу при 

здійсненні власної педагогічної діяльності; добирати ефективні методи, прийоми та 

засоби навчання та виховання залежно від змісту, мети, вікових особливостей учнів 

тощо; дотримуватися основних вимог до проведення уроку, організовувати  освітній 

процес; впроваджувати сучасні педагогічні технології в практику школи 

ПРН3.  Здатність продемонструвати знання і розуміння психологічних аспектів освітньої 

діяльності. Спроможність використовувати діагностичні засоби для визначення 
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педагогічних проблем навчання та виховання учнів; здійснювати простіші 

психодіагностичні дослідження та аналізувати первинні дані. 

ПРН4  Демонструвати ефективну співпрацю в команді співробітників окремих 

суб’єктів сфери фізичної культури і спорту; володіти навичками оцінювання 

непередбачуваних проблем у професійній діяльності і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення, нести відповідальність за результати своєї професійної 

діяльності; дотримуватися етичних норм ділового спілкування та поведінки. 
ПРН5.  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 розраховані на різні 

цільові аудиторії (школярів, батьків, груп ризику). 

ПРН6.  Здатність продемонструвати знання сучасної лінгвістичної науки як основи для 

формування  умінь і навичок, комунікативно виправдано використовувати засоби 

мови в різних життєвих ситуаціях, особливо в професійній сфері. Спроможність 

використовувати мовні і мовленнєві уміння і навички в педагогічній діяльності, 

громадському житті, побуті тощо. 

ПРН7.  Здатність продемонструвати опанування умінь іншомовного мовлення на рівні 

достатньому для здійснення спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: 

аудіюванні, говорінні, читанні та письмі в типових ситуаціях. 

ПРН8.    Виконувати визначені види рухових дій для занять масовим спортом; дотримуватися 

рекомендацій щодо тривалості та інтенсивності оздоровчої рухової активності 

протягом тижня; вести здоровий спосіб життя та здавати встановлені тести і 

нормативи щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України. 

ПРН9.  Визначати та демонструвати на препаратах, муляжах та іншому матеріалі будову 

опорно-рухового апарату, серцево-судинної, нервової та інших систем 

організму людини; пояснювати значення основних понять та визначень, що 

характеризують перебіг фізіологічних процесів в організмі людини; 

прогнозувати зміни функціональних процесів при емоційних та фізичних 

навантаженнях; описувати біохімічні механізми енергетичного та пластичного 

забезпечення м’язового скорочення. 

ПРН10. Визначати синдроми поширених захворювань людини; виділяти причини, 

клінічну картину та засоби профілактики перенапруження систем організму 

осіб, які займаються фізичною культурою і спортом; діагностувати 

функціональний стан організму людини; застосовувати основні принципи та 

засоби надання долікарської допомоги у невідкладних станах та патологічних 

процесах в організмі; вибирати головні підходи та засоби збереження життя, 

здоров’я та захисту людей в умовах загрози і виникнення небезпечних та 

надзвичайних ситуацій; застосовувати гігієнічні заходи у процесі занять 

фізичною культурою і спортом; інтерпретувати основні положення 

раціонального природокористування, зокрема у сфері фізичної культури і 

спорту. 
ПРН11. 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. 
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ПРН12. 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 науково-практичні висновки. 

ПРН13. Пояснювати принципи, засоби та методи фізичного виховання; інтерпретувати теорію 

навчання рухових дій; описувати методики розвитку рухових якостей; визначати 

форми організації занять у фізичному вихованні; враховувати особливості фізичного 

виховання дітей та молоді. 

ПРН14. Демонструвати знання теоретичних засад використання рухової активності людини під 

час дозвілля для формування здоров’я; описувати міжнародний досвід залучення осіб 

до рухової активності; проводити оцінку рухової активності; складати план 

кондиційного тренування; розробляти та організовувати фізкультурно-оздоровчі 

заходи для різних груп населення 

ПРН15. Здійснювати пошук нової інформації, що міститься в різноманітних друкованих та 

електронних джерелах, користуючись відповідними пошуковими методами і 

системами; володіти сучасними методами наукового дослідження, які застосовуються 

у сфері фізичної культури і спорту, використовувати методи математичної 

статистики, робити висновки у відповідності до поставлених завдань; здійснювати 

проектування наукової роботи; організовувати та здійснювати наукове дослідження з 

проблем фізичної культури і спорту. 

ПРН16.  Планувати, виконувати і контролювати завдання для досягнення поставлених цілей. 

ПРН17. Пояснювати принципи, мету, завдання, засоби та методи спортивної підготовки, 

обговорювати особливості змагальної діяльності та організацію й проведення 

спортивних змагань, структуру тренувального процесу, основи відбору і орієнтації 

спортсменів, основи моделювання та прогнозування у підготовці спортсменів; 

визначати позатренувальні та позазмагальні засоби стимулювання працездатності та 

відновлювальних процесів. 

ПРН18. Інтерпретувати принципи, функції та методи управління; визначати особливості 

структури управляння у сфері фізичної культури і спорту; обґрунтовувати 

проекти управлінських рішень для забезпечення ефективної діяльності 

окремих суб’єктів сфери фізичної культури і спорту; використовувати 

спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар; проводити моніторинг 

змін у законодавстві, орієнтуватися у нормативних актах сфери фізичної 

культури і спорту. 
ПРН19. Демонструвати знання наукової педагогічної термінології та уміння виявляти шляхи 

застосування педагогічних знань у практиці професійної діяльності; пояснювати 

дидактичні принципи та інтерпретувати особливості їх реалізації у навчальному 

процесі, володіти методами організації процесу навчання; визначати особливості 

формування особистості у різні вікові періоди. 

ПРН20. Демонструвати знання основ психології особистості, характеристики психологічних 

процесів, психічних станів людини, психологічних якостей особистості, основ 

соціальної психології груп і колективу. 

ПРН21. Здатність до координації та розподілу завдань в команді для досягнення поставлених 

цілей. 

 

 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Викладацький склад, що задіяний до викладання навчальних 

дисциплін за спеціальністю відповідають Ліцензійним умовам 
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провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти 

(молодший бакалавр). До освітнього процесу активно 

залучаються викладачі, що мають практичний досвід роботи в 

закладах загальної середньої освіти на посаді вчителя фізичної 

культури 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Сучасне спортивне обладнання, спортивний інвентар, 

комп’ютерні класи з програмним забезпеченням, що відповідає 

вимогам програми профільної середньої освіти. Відкритий 

доступ до Інтернет-мережі. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційне забезпечення друкованими та електронними 

посібниками відповідно до Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності на (рівні вищої освіти молодший бакалавр). 

Вільний доступ до ресурсів комп’ютерних мереж. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Підготовка фахових молодших бакалаврів за кредитно-

трансферною системою. Обсяг одного кредиту 30 годин 

 

 

Розділ 2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх 

логічна послідовність 

2.1 Перелік компонентів освітньо-професійної програми 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти, практики, атестація) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 
Профільна складова 

ОК 1 Мистецтво та культурологія 3,5 Д/З 

ОК 2 Гімнастика  6 Д/З 

ОК 3 Легка атлетика  7 Е 

ОК 5 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
2,5 Е 

ОК 6 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
3,5 Д/З 

ОК 7 Історія України 2,5 Е 

ОК 8 Загальна та вікова фізіологія 4 Д/З 

ОК 9 Анатомія людини 3 Е 

ОК 10 Психологія 4 Е 

ОК 11 
Педагогіка та основи педагогічної 

майстерності 
6 Е 

ОК 12 Безпека життєдіяльності та охорона праці 3 Д/З 

Цикл професійної підготовки 

ОК 13 ТМФВ та вступ до спеціальності 5 Е 

ОК 14 Історія фізичної культури 2,5 Д/З 

ОК 15 Спортивна реабілітація 3 Д/З 

ОК 16 
Фітнес технології та аеробіка з методиою 

навчання 3,5 
Д/З 
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ОК 17 
Організація і управл. Фіз. Культ. І 

спортом 3 
Д/З 

 Спортивні ігри з методикою навчання:   

ОК 18 баскетбол  3 Д/З 

ОК 19 волейбол  2,5 Д/З 

ОК 20 настільний теніс  2,5 Д/З 

ОК 21 футбол, гандбол  3,5 Д/З 

ОК 22 Рухливі ігри з методикою навчання 2,5 Д/З 

ОК 23 Туризм і турпохід 2,5 Д/З 

ОК 24 Семінар з практики судійства 2,5 Д/З 

ОК 25  Педагогічна практика 6 Д/З 

ОК 26 Переддипломна педагогічна практика 5 Д/З 

ОК  27 Підсумкова атестація 1 Д/Е 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 94  

Вибіркові компоненти ОП 

ВК 1 Спортивно-педагогічне вдосконалення 15 Д/З 

ВК 2 
Методика фізичного виховання у 

спецгрупах (5 сем) 
2,5 Д/З 

ВК 3 МВР (4 сем) 2,5 Д/З 

ВК 4 
Правове регулювання у галузі 

освіти(3сем) 
2,5 Д/З 

ВК 5 Основи демографії (4 сем) 2 Д/З 

ВК 6 Валеологія (6 сем) 2,5 Д/З 

Загальний обсяг вибіркових компонент 27  

Загальний обсяг освітньої програми 121  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

 

Спортивна реабілітація 

Фітнес технології та аеробіка з методикою навчання 

Історія фізичної культури  

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

 Основи демографії 

 

Історія України 

Загальна і вікова фізіологія 

 

1 курс 2 курс 3 курс 

Педагогіка та основи педагогічної майстерності 

Пробна практика, переддипломна практика 

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці 

Семінар з практики суддівства 

Рухливі ігри з методикою навчання 

Спортивні ігри з методикою навчання 

(волейбол, футбол, гандбол, настільний теніс) 

Психологія 

Позакласна та позашкільна виховна робота 

Організація і управління фізичною 

культурою і спортом 

Теорія і методика фізичного виховання і спорту та вступ до спеціальності 

Туризм і турпохід 

Методика виховної роботи 

Методика фізичного виховання у  спеціальних 

медичних групах 

Валеологія 

Спортивно-педагогічне вдосконалення 

Правове регулювання 

Гімнастика 

Анатомія 

 

Легка атлетика 

Гімнастика 

Легка атлетика 

Мистецтво та культурологія 

Баскетбол з методикою навчання 

Загальна та вікова фізіологія 

 



Розділ 3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів фахової перед вищої освіти освітньо-професійної 

програми спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) проводиться у 

формі випускового екзамену і завершується видачею документу встановленого зразка 

про присудження випускникам ступеня молодшого бакалавра з присвоєнням 

кваліфікації: вчитель фізичної культури.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 

 



Розділ 4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 Дисципліни 
Загальні компетентності (ЗК) Фахові компетентності  (ФК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОК 1 Мистецтво та 
культурологія 

                          

ОК 2 Гімнастика 

• • • • • •  •  •  • • •    •     •    

ОК 3 Легка атлетика 

• •    •    •  •      • •        

ОК 5 Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 
• • • • • •    • •   •             

ОК 6 Іноземна мова (за 
професійним 

спрямуванням) 
                          

ОК 7 Історія України 
                          

ОК 8 Загальна та вікова 

фізіологія • • • • 
   

• •      • 
 

• 
  

• 
   

   

ОК 9 Анатомія людини 
 • • •  •   •      •  •          

ОК 

10 

Психологія 
          •    •          •  

ОК 

11 

Педагогіка та основи 

педагогічної 

майстерності 
         • • • • • •        • •   

ОК 
12 

Безпека життєдіяльності 
та охорона праці                           

ОК 
13 

ТМФВ та вступ до 
спеціальності • • • • • •  •  •  • • • •   •         

ОК 

14 

Історія фізичної 

культури                           

ОК 

15 

Спортивна реабілітація 
 • •              •          

ОК 

16 

Фітнес технології та 

аеробіка з методикою 

навчання 

• • • • • •  •     • •      •   •    

ОК 

17 

Організація і управл. 

фіз. культ. і спортом  • •                       • 
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ОК 

17 

Спортивні ігри з 

методикою навчання:                           

ОК 
19 

баскетбол 
• • •   •    •  •      •         

ОК 
20 

волейбол 

• • •   •  •  •  •    •  •         

ОК 

21 

настільний теніс 
• • • •  •  •  •  •      •         

ОК 

22 

футбол, гандбол 
                          

ОК 

23 

Рухливі ігри з 

методикою навчання • • • •  •  •  •  •      •  • •  •    

ОК 

24 

Туризм і турпохід 
                          

ОК 
25 

Семінар з практики 
суддівства • •    • •   •  •  •            • 

ОК 
26 

Педагогічна практика 

• •        • • •  •    •         
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Розділ 5. Матриця забезпечення програмних результатів відповідними компонентами освітньої програми 
 

 

 Дисципліни Програмні результати навчання 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ОК 1 Мистецтво та 

культурологія 

 
 

                   

ОК 2 Гімнастика   
• 

     
• 

    
• 

  
• 

  
• 

  

ОК 3 Легка атлетика   
• 

         
• • 

 
• • • 

    

ОК 5 Українська мова (за 
професійним 

спрямуванням) 

   
• 

 
• 

    
• 

    
• 

     

ОК 6 Іноземна мова (за 

професійним 
спрямуванням) 

                     

ОК 7 Історія України                      

ОК 8 Загальна та вікова 

фізіологія 

    
• 

   
• 

      
• 

    
• 

ОК 9 Анатомія людини     
• 

   
• 

            

ОК 

10 

Психологія 
• • • 

       
• • 

       
• • 

ОК 

11 

Педагогіка та основи 

педагогічної 

майстерності 

• • • • 
      

• • 
  

• • 
  

• 
 

• 

ОК 
12 

Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці 

                     

ОК 
13 

ТМФВ та вступ до 
спеціальності 

 
• 

         
• • 

 
• • 

  
• 

  

ОК 

14 

Історія фізичної 

культури 

                     

ОК 
15 

Спортивна 
реабілітація 

         
•            

ОК 

16 

Фітнес технології та 

аеробіка з методикою 
навчання 

 
• 

           
• 

 
• 

  
• 

  

ОК 

17 

Організація і управл. 

фіз. культ. і спортом 

               
• 

 
• 

   

ОК 
18 

Спортивні ігри з 
методикою навчання: 

                     

ОК 

19 

баскетбол   
• 

        
• 

 
• 

  
• 

  
• 

 
• 

ОК 
20 

волейбол   
• 

  
• 

  
• 

    
• 

  
• 

     

ОК 

21 

настільний теніс   
• 

     
• 

  
• 

 
• 

  
• • 
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ОК 

22 

футбол, гандбол                       

ОК 

23 

Рухливі ігри з 

методикою навчання 

 
• 

     
• 

  
• 

 
• • 

 
• 

    
• 

ОК 

24 

Туризм і турпохід                      

ОК 

25 

Семінар з практики 

суддівства 

   
•     

     
• 

      
• 

ОК  

26  

Педагогічна практика 
• • • 

        
• 

   
• 

  
• 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


