
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму 

«Фізична культура і спорт» 

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 

галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Кваліфікація: тренер з обраного виду спорту 

 

 Освітньо-професійна програма за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, професійна кваліфікація тренер з обраного виду спорту 

– інтегрована складова навчальних дисциплін, методів і результатів навчання, що 

забезпечують отримання фахових знань та професійних компетентностей випускниками 

за даною програмою. 

 Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих наукових результатах 

із урахуванням сьогоднішнього стану середньої освіти, орієнтує на актуальну професію, у 

рамках якої можлива подальша успішна кар’єра. 

 Програма також спрямована на забезпечення базових компетенцій, фахових знань, 

умінь та навичок та успішну реалізацію в майбутній професійній діяльності. 

 Програма є міждисциплінарною і передбачає такі компоненти, як цикл загальної 

підготовки, професійної підготовки, цикл дисциплін самостійного вибору навчального 

закладу та дисциплін самостійного вибору студента, що становить 240 кредитів. 

Підсумкова атестація проводиться у формі атестаційного екзамену з теорії та методики 

викладання обраного виду спорту. 

 Навчальна практика та виробничі практики за профілем майбутньої роботи є 

обов’язковими компонентами даної програми, що сприяє закріпленню знань та забезпечує 

підготовку студентів до иайбутньої роботи в системі освіти України (навчально-виховна, 

науково-методична й організаційно-керівницька діяльність) відповідно до отриманої 

спеціальності. 

 Програмою передбачено такі методи навчання як лекції, семінари, лабораторні  та 

практичні заняття. Теоретичний розділ передбачає опитування, контрольні роботи, 

підготовку рефератів, мультимедійних презентацій. На практичних заняттях студенти 

опановують техніку вправ з різних видів спорту, засвоюють методику навчання руховим 

діям; практикуються у проведенні навчально-тренувальних занять та суддівстві змагань. 

 Накопичувальна бально-рейтингова система передбачає оцінювання студентів за 

усіма видами аудиторної та поза аудиторної навчальної діяльності, спрямованими на 

опанування навчального матеріалу з освітньої програми: поточний контроль, підсумковий 

контроль, самостійна робота, письмові, усні та атестаційний екзамени; практичне та 

теоретичне тестування, презентації та курсова робота. 



 Авторами Програми врахована інтегральна компетентність, а саме: здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної 

культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

відповідних наук, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 Програма сприяє формуванню на базі загальних та спеціальних компетентностей  

здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі 

професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту. 

 У Програмі значну увагу приділено володінню методами педагогічної діяльності та 

вмінню застосовувати основні знання в галузі педагогіки на практиці; використовувати 

ефективні способи впливу на учня, ураховувати вікові та психологічні особливості, 

створювати згуртовуваний колектив з метою вирішення освітніх завдань. 

 Успішне оволодіння освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра 

передбачає можливіть продовження освіти на магістерській програмі галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка спеціальності 017 Фізична культура і спорт.   

 

 


