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1. ВСТУП 

 

Відповідно до ст. 1 "Основні терміни та їх визначення "Закону України "Про вищу 

освіту": освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – єдиний комплекс 

освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, 

контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою програмою 

результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та 

професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій).  

Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів; їх логічну 

послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 

очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти. 

Освітня програма використовується під час:  

– розроблення навчального плану, робочих програм навчальних дисциплін і 

програм практик;  

– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання 

результатів навчання) якості вищої освіти;  

– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів; 

– атестації здобувачів;   

– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за 

спеціальністю (спеціалізації за наявності);  

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;  

– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.  

Освітня програма враховує вимоги Закону України "Про вищу освіту", 

Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 25.06.2019) і встановлює: обсяг та термін 

навчання бакалаврів; загальні компетентності; спеціальні компетентності; програмні 

результати навчання; перелік та обсяг освітніх компонентів для опанування 

компетентностей освітньої програми. 

Користувачі освітньої програми:  

- здобувачі повної вищої освіти, які навчаються в ОНПУ;  

- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку бакалаврів зі 

спеціальності 014.11 Середня освіта «Фізична культура»; 

- Екзаменаційна комісія спеціальності 014.11 Середня освіта «Фізична культура»; 

- Приймальна комісія ОНПУ.   

Освітня програма поширюється на випускову кафедру фізичного виховання та 

спорту для підготовки здобувачів 014.11 Середня освіта «Фізична культура» Навчально-

наукового інституту медичної інженерії, Українсько-німецького навчально-наукового 

інституту (УНІ)*, Українсько-іспанського навчально-наукового інституту (УІІ)*, 

Українсько-польського навчально-наукового інституту (УПІ)*. 

 

Примітка: Якщо здобувач освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем зі 

спеціальності 014.11 Середня освіта «Фізична культура» навчається в структурному підрозділі - УНІ, УІІ, 

УПІ то для забезпечення можливої участі на другому освітньому рівні «магістр» за програмами подвійних 

дипломів з університетами партнерами, студент має оволодіти мовними компетентностями відповідно до 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на рівні не нижче В2. 
 

 

 

 

 

 



5 
 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та 

рекомендацій:  

2.1 Закон України «Про вищу освіту». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2.2 Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2.3 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 25.06.2019 р.). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 "Перелік галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" 

(редакція від 11.02.2017 р.). https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv 

2.5 Постанова КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року.  

2.6 Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010", 

затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 01.03.2015 р.). 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301 

2.7 Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію 

наказом ректора від 03 жовтня 2019 р. № 34. https://opu.ua/document/2492 

2.8 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2016 р. № 600 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254) «Про 

внесення змін до методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти».  

http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf  

2.9 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme 

Competences and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010.  

2.10 A TUNING-AHELO conceptual framework of  expected/desired learning outcomes 

in engineering. OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing 2011 . Режим 

доступу: http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en. 

2.11 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 

6 березня 2020 р. № 23. https://opu.ua/document/3355 

2.12 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх 

компонентів. Введено в дію наказом ректора від 6 березня 2020 р. № 24. 

 https://opu.ua/document/3354 

2.13 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію 

наказом ректора від 31 жовтня 2019 р. № 54. https://opu.ua/document/2545 

2.14 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова 

редакція). Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37. 

https://opu.ua/document/2501 

2.15 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження 

Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29.12.2004 N 336. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04 

2.16 Наказ МОН України від 31.05.2016 за №506 Про затвердження Переліку 

предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними 

спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301
https://opu.ua/document/2492
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en
https://opu.ua/document/3355
https://opu.ua/document/3354
https://opu.ua/document/2545
https://opu.ua/document/2501
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04
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замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки 

педагогічних кадрів. - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0798-16 

 

3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРА 

 

Заклад вищої 

освіти 

Одеський національний політехнічний університет 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський)  

Ступінь, що 

присвоюється 

Бакалавр 

Назва галузі 

знань 

01 Освіта 

Назва 

спеціальності 

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 

Назва предметної 

спеціальності 
014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Акредитуюча 

інституція 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

Тип диплому та 

обсяг програми 

Одиничний ступінь.  

Обсяг освітньої програми на основі повної загальної середньої освіти 
становить 240 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки: за денною 
формою навчання – 3 роки 10 місяців; за заочною формою навчання – 4 
роки 8 місяців. 

Період ведення 2020 – 2024 рр. 
 

Цикл/рівень FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – шостий рівень, НРК – сьомий рівень 
 

Форми навчання Очне (денне), заочне (дистанційне) 

Кваліфікація 

освітня 

Середня освіта (Фізична культура) 

Кваліфікація, що 

присвоюється 

випускникам 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр 
Спеціальність – 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 
Освітня програма – Фізична культура 
Професійна кваліфікація – Вчитель середнього навчально-виховного 
закладу  

Мова (и) 

викладання 

Українська 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://opu.ua/education/programs 

А Ціль освітньої програми 

 Ця програма призначена для формування  і розвитку загальних і базових 
професійних компетентностей у майбутніх вчителів фізичної культури 
освітньої (базової) середньої школи, здатних вирішувати типові та складні 
спеціалізовані (непередбачувані) завдання в галузі фізичної культури. 

В Характеристика програми 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0798-16
https://opu.ua/education/programs
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Опис предметної 

області 

 

Об’єкт діяльності: освітньо-виховний процес у закладах середньої освіти 
(за предметною спеціалізацією «Фізична культура»). 
Цілі навчання: студенти набуватимуть компетентності і розвиватимуть 
уміння та навички, які підготують їх до виконання фахових завдань з 
фізичної культури. 

Теоретичний зміст предметної галузі: концепція гармонійного рухового 
та духовного розвитку і формування здорового способу життя, свідомого 
ставлення людини до свого здоров’я; поняття факторів здоров’я, які 
поєднують заняття фізичною культурою, психологічну задоволеність, 
творчу самореалізацію; принципи освоєння рухових дій та розвитку 
рухових (фізичних) якостей.  
Застосування та впровадження цих понять дає підставу до прогнозування 

для якісного поліпшення фізичного стану та здоров’я населення. 
Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої 
освіти для застосовування на практиці): 
методи навчання і тренування (загальнопедагогічні, практичні), аналітичні 
методи, методи педагогічних спостережень; методи педагогічного 
тестування та визначення функціонального стану організму; 
методики розвитку фізичних (рухових) якостей, формування рухових 
умінь і навичок, контролю рівня підготовленості і функціонального стану;  

технології: педагогічні (гармонійного (розумового, фізичного, духовного) 
розвитку, розвитку творчих здібностей, максимальної реалізації 
природних задатків та ін.), медико-біологічні (відновлення працездатності, 
контролю функціонального стану та рівня здоров’я), інформаційні 
(електронні бази, наукометричні бази, електронні посібники інтернет-
технології тощо), інтерактивні (без застосування та з застосуванням 
інформаційних та мультимедійних засобів навчання). 

Інструменти та обладнання: сучасні прилади для діагностики 
функціонального стану; сучасні технічні прилади та тренажери для 
тренування та контролю функціонального стану, сучасні комп’ютерні 
програми для діагностики показників здоров’я та фізичної дієздатності, 
визначення психофізіологічного стану людини, сучасні програми для 
обробки інформації тощо. 

Фокус освітньої 

програми 

Загальна освіта в галузі фізичної культури і спорту. Ключові слова: 
загальноосвітній навчальний заклад, вчитель фізичної культури, урок 
фізичної культури, розвиток фізичних (рухових) якостей, формування 
рухових умінь і навичок, контроль рівня підготовленості і 
функціонального стану. 

Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна: орієнтована на набуття студентами професійних 
знань, умінь та навичок для успішного здійснення діяльності вчителя 
фізичної культури середнього навчально-виховного закладу, передбачає 
надання широкого спектру послуг з фізичної культури та фізичного 
виховання у закладах позашкільної освіти учнівської молоді. 

Особливості та 

відмінності 

1. Мобільність за програмою Еразмус+ - рекомендується, але не є 
обов’язковою; всі студенти беруть участь у спеціальних семінарах разом зі 
студентами-учасниками програми Еразмус+. 
2.  Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь у програмах 
міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри) через 

структурні підрозділи університету – Українсько-німецький,  Українсько-
іспанський,  Українсько-польський навчально-наукові інститути, які 
формують необхідний рівень мовної компетентності. 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштуван

ня 

Випускники зможуть виконувати роботу в основній (базовій) середній 
школі та закладах позашкільної освіти учнівської молоді. 
Самостійне працевлаштування. 

Академічні права 

випускників 

Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти. 
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D  Стиль і методика навчання 

Підходи до 

викладання та  

навчання 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, індивідуальні консультації, 

самостійна робота з використанням підручників, конспектів та 
консультацій із викладачами, а також участі у творчих проектах, науково-
практичних конференціях, майстер-класах провідних фахівців у галузі 
фізичної культури.  

Система 

оцінювання 

Екзамени, заліки, поточний контроль, курсові роботи. 

 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає застосування теорій та 
методів освітніх наук та педагогіки,  фізичного виховання і спорту, 
фізіології, біомеханіки, морфології і характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного 
процесу в основній (базовій)  середній школі. 

Загальні ЗК1. Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо. 
ЗК2. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК3. Здатність до саморозвитку, самовдосконалення; самостійного пощуку 
інформації, її аналізу та критичного оцінювання. 
ЗК5. Здатність до аналізу та синтезу. 
ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 
ЗК6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 
ЗК7. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології. 
ЗК8. Здатність використовувати знання державної мови в професійній 

діяльності. 
ЗК9. Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній 
діяльності. 
ЗК10. Навички професійної взаємодії. 
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього середовища та здійснення 
безпечної діяльності. 
ЗК12. Здатність освоювати та вдосконалювати рухові уміння і навички з 

різних видів рухової активності та підтримувати загальний рівень фізичної 
активності і здоров’я. 
ЗК13. Здатність до утвердження національних і гуманістичних ідеалів, 
демократичних цінностей і традицій України. 

Спеціальні: 

Предметні / 

фахові / 

інноваційні 

СК1. Здатність аналізувати, узагальнювати і транслювати передовий 
педагогічний досвід. 
СК2. Здатність визначати закономірності, розвиток і форми психічних 
проявів людини, а також формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації 
особистості. 
СК3. Здатність практичного володіння лексичним та граматичним 
матеріалом, комунікативною компетенцією на рівні, достатньому для 
ведення професійного спілкування. 

СК4. Здатність формувати в учнів предметні компетентності медико-
біологічних, біохімічних, санітарно-гігієнічних основ діяльності у сфері 
фізичної культури. 
СК5. 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. 

СК6. Здатність оволодівати базовими і новими видами фізкультурної 
діяльності. 
СК7. Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної 
культури з дітьми шкільного віку та учнями в загальноосвітніх установах, 
освітніх закладах середньої та професійної освіти, позакласну спортивно-
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масову роботу з учнями. 
СК8. Здатність самостійно проводити заняття в шкільній секції 
спортивного напряму, здійснювати профілактику травматизму. 
СК9. Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями 
навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції 

навчально-виховного процесу з фізичного виховання. 
СК10. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювати рівень 
навчальних досягнень учнів з фізичного виховання. 
СК11. Здатність вести документацію, що забезпечує процес навчання з 
фізичної культури в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. 
СК12. Здатність до організаційної роботи у сфері фізкультурно-оздоровчої 
роботи у навчальних закладах, позашкільних закладах учнівської молоді 

(зі спортивного туризму й орієнтування), літніх дитячих оздоровчих 
таборах. 
СК13. Здатність до загальної орієнтації у застосуванні основних 
теоретичних положень та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової 
активності. 
СК14. Здатність до аналізу, оцінювання та розробки методики для 
розвитку рухових умінь і навичок на основі розуміння і застосування 
положень біомеханіки та метрології 

СК15. Здатність використовувати під час навчання та вирішення 
професійних завдань базові знання із загальної теорії здоров’я та здатність 
до інтегрування знань про принципи, шляхи та умови ведення здорового 
способу життя. 
СК16. Здатність акумулювати і використовувати знання організаційного-
управлінської діяльності в галузі фізичної культури і спорту 
СК17. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології 

навчання у фізичному вихованні 
СК18. Здатність ініціювати, проектувати, виконувати та презентувати 
результати пошукових досліджень, яке розширює систему знань в галузі 
фізичної культури та спорту. 
СК19. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

F Програмні результати навчання 

 ПРН1. (К, У) Знати професійний дискурс; уміти спілкуватися українською 
мовою у професійному середовищі, дотримуватись етики ділового 
спілкування; складати різні види документів; пояснювати фахівцям і 
нефахівцям інформацію, ідеї, проблеми, рішення у сфері фізичної 

культури і спорту. 
ПРН2. (У, К) Вміти використовувати іноземну мову, включаючи усну та 
письмову форми в обсязі програмних вимог в продуктивних та 
рецептивних видах мовленнєвої діяльності. 

ПРН3. (ВА) Розуміти значення культури як форми людського 

існування, цінувати різноманіття та мультикультурність світу і 

керуватися в своїй діяльності сучасними принципами толерантності, 

діалогу і співробітництва. 

ПРН4. (ВА) Створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє 

навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурного та  
еконоічного контексту. 
ПРН5. (З) Знати основні методи системного аналізу, закономірності 
побудови, функціонування та розвитку систем для розв’язання задач 
аналізу та синтезу. 
ПРН6. (У) Вміти використовувати результати проведеного аналізу для 
синтезування отриманої інформації. 

ПРН7. (З) Аналізувати систематизовані теоретичні та практичні знання 
наукових фактів, педагогічних концепцій, теорій, принципів і методів для 
вирішення професійних завдань спеціальності. 
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ПРН8. (У, ВА) Аналізувати інформацію з різних джерел; здійснювати 
комунікаційну взаємодію за допомогою соціальних мереж; 
систематизувати прийоми створення, збереження, накопичення та 
інтерпретації даних з використанням сучасних інформаційних та 
комунікаційних технологій для виконання професійних завдань та 

прийняття професійних рішень. 
ПРН9. (ВА) Вміти ефективно співпрацювати в команді співробітників; 
володіти навичками оцінювання непередбачуваних проблем у професійній 
діяльності й осмисленого вибору шляхів їх вирішення, нести 
відповідальність за результати своєї професійної діяльності. 
ПРН10. (ВА, У) Вміти самостійно працювати, гнучко мислити, сприймати 
нові знання, бути критичним і самокритичним. 

ПРН11. (У) Аналізувати, моделювати, досліджувати та презентувати 
досвід навчання. 
ПРН12. (АВ) Вміти примножувати, оновлювати та трансформувати 
придбані знання в процесі професійного розвитку.  
ПРН13. (У, ВА) Вміти розв’язувати практичні проблеми за невизначених 
умов в окремих напрямках фізичної культури і спорту. 
ПРН14. (У) Уміти використовувати знання методів обробки інформації та 
комунікаційні технології при вирішенні професійних завдань (управління 

інформацією). 
ПРН15. (ВА, К) Мати навички критичного мислення, викладати у 
зрозумілий спосіб власні думки, здійснювати їх аргументацію. 
ПРН16. (К) Володіти прийомами спілкування і вміти  використовувати їх 
при роботі з колективом і кожним індивідуумом. 
ПРН.17 (ВА) Зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і примножувати досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій. 
ПРН18. (У) Вміти розвивати педагогічну думку, застосовувати методи 
педагогічного контролю і контролю якості навчання, актуальні дидактичні 
технології. 
ПРН19. (У) Вміти визначати перспективні шляхи використання 

педагогічних методик та засобів фізичного виховання і спорту для 
учнівської молоді з врахуванням їх рівня підготовленості, мотивації, умов  
проведення занять та соціальних потреб. 
ПРН20. (З, У) Вміти використовувати під час навчання та виконання 
професійних завдань базових знань з історичних закономірностей та 
особливостей розвитку фізичної культури і спорту. 
ПРН21. (У) Використовувати систематизовані теоретичні та практичні 
знання наукових фактів, педагогічних концепцій, теорій, принципів і 

методів при вирішенні професійних завдань спеціальності. 
ПРН22. (У) Використовувати в професійній діяльності інноваційні 
педагогічні технології, сучасні засоби і методи наукових досліджень. 
ПРН23. (К) Вміти спілкуватись, включаючи усну та письмову 
комунікацію. 
ПРН24. (К) Вміти вербально та письмово репрезентувати практичні 
розробки. 

ПРН25. (З,У) Вміти проводити дослідження на відповідному рівні, 
здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел, 
оволодівати сучасними знаннями для їхньої подальшої реалізації у 
практиці. 
ПРН26. (З, У) Знати основи та методологію метрології та біомеханіки для 
обґрунтування засобів фізичної культури та особливостей спортивної 
техніки. 
ПРН27. (У) Вміти виховувати в учнів соціально-особистісні якості: 
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цілеспрямованість, організованість, працьовитість, відповідальність, 
громадянськість, комунікативність. 
ПРН28. (З) Знати основні теоретичні положення в галузі фізичної 
культури. 
ПРН29. (З) Знати біологічні, соціальні, психологічні, духовні чинники, що 

обумовлюють значущість професії фахівця в галузі фізичного виховання 
та спорту. 
ПРН30. (У, ВА) Вміти забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів як 
під час освітнього процесу, так і під час позаурочних заходів; володіти 
основними методами захисту персоналу та населення від можливих 
наслідків аварій, катастроф, стихійних лих. 
ПРН31. (З) Знати правила профілактики травматизму та надання першої 

медичної допомоги.  
ПРН32. (З) Знати медико-біологічні та біохімічні основи і технологію 
фізичного виховання представників різних вікових груп, санітарно-
гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту. 
ПРН33. (У) Вміти застосовувати прийоми долікарської допомоги під час 
виникнення невідкладних станів в процесі занять фізичними вправами. 
ПРН34. (К, ВА) Вміти формувати через засоби масової інформації, 
інформаційні та рекламні агентства громадської думки про фізичну 

культуру як частини загальної культури і фактори забезпечення здоров'я. 
ПРН35. (З) Знати закономірності розвитку фізичних (рухових) якостей у 
різних видах рухової активності. 
ПРН36. (У) Розробляти методики для розвитку рухових умінь і навичок з 
моделюванням фізичних вправ у відповідності з метрологічним та 
біомеханічним аналізом. 
ПРН37. (У) Вміти використовувати різноманітні ефективні форми, 

прийоми й методи навчання. 
ПРН38. (З) Знати основи, принципи та методи управління в сфері 
фізичного виховання; правове регулювання праці робітників сфери 
фізичного виховання. 
ПРН39. (У) Уміти демонструвати значний діапазон керівних навичок, 
методів, та інструментів, які пов’язані з галуззю навчання. 
ПРН40. (У) Вміти самостійно організовувати та проводити навчально-

тренувальне заняття та змагання, дотримуватись правил техніки безпеки. 
ПРН41. (У) Вміти оцінювати фізичні здібності та функціональний стан 
учнів, адекватно вибирати засоби і методи рухової діяльності для корекції 
стану учнів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей. 
ПРН42. (У) Вміти організувати роботу з фізичної культури, в тому числі й 
дистанційну, самостійну, позакласну та позашкільну. 
ПРН43. (З) Знати сучасні вимоги у сфері фізичної культури і спорту; 
методики та методичні рекомендації для проведення педагогічного 

тестування, технічних умов його проведення. 
ПРН44. (У) Вміти добирати і застосувати ефективні методи навчання 
рухової дії, а також здійснювати своєчасну допомогу у відповідності до 
етапу навчання; організовувати та проводити навчально-тренувальне 
заняття та змагання. 
ПРН45.(У) Вміти організувати роботу учнів за рівнями засвоєння 
навчального матеріалу та застосовувати методи діагностування 

навчальних досягнень учнів. 
ПРН46. (З) Знати вимоги до оформлення документації та основні 
закономірності побудови документів для здійснення навчального процесу 
в галузі фізичного виховання та спорту. 
ПРН47. (У) Вміти володіти руховими навичками в базових видах 
фізкультурної діяльності та видах спорту; вдосконалювати руховий 
арсенал шляхом формування нових рухових умінь і навичок в інших видах 
спорту. 
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ПРН48. (У) Вміти виконувати види рухових дій для занять оздоровчою 
фізичною культурою; дотримуватись рекомендацій щодо тривалості та 
інтенсивності оздоровчої рухової активності; вести здоровий спосіб життя. 
ПРН49. (З) Знати принципи і методи для створення педагогічних умов 
формування мотивації до систематичних занять фізичними вправами 

різних вікових та соціальних верств населення. 
ПРН50. (З) Знати закони і принципи розучування рухових умінь і навичок, 
володіти теорією і методикою розвитку рухових умінь і навичок в базових 
видах рухової активності. 
ПРН51. (У) Вміти організовувати спортивну та фізкультурно-оздоровчу 
роботу з різними категоріями населення. 
ПРН52. (У) Знати основні принципи та методи організації фізкультурно-

оздоровчої та спортивної діяльності. 
ПРН53. (У) Вміти застосовувати медико-біологічні та біохімічні методи 
теоретичного та експериментального дослідження в професійній 
діяльності. 
ПРН54. (У) Розробляти необхідну документацію для проведення занять з 
фізичної культури та спорту; планувати навчальні заняття; визначати цілі 
та завдання. 
ПРН55. (У) Вміти організовувати діяльність населення з використанням 

різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя, зокрема, зі спортивного туризму й 
орієнтування за топографічними картами та іншими засобами навігації. 
ПРН56. (У) Вміти використовувати сучасні освітні технології та методи в 
професійний діяльності. 
ПРН57. (У) Аналізувати ситуації у сфері фізичної культури, досліджувати 
об'єкти і суб’єкти фізкультурної діяльності, а також розробляти цілісні 

програми досліджень у галузі фізичної культури і спорту. 
 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Понад 75 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання 
циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові 

ступені до дисциплін, які викладають 
 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Використання сучасного обладнання, зокрема  
https://opu.ua/about/set_up_documents#8 
 

Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських 
розробок професорсько-викладацького складу. 
https://library.opu.ua 

https://el.opu.ua 

 

Н 

 

Академічна мобільність 

Нормативно-

правові акти 

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “ Про 
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок 
реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію 
наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https://opu.ua/document/2501 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами України.  

http://opu.pp.ua/about/set_up_documents#8
http://library.opu.ua/digital/memos
https://el.opu.ua/
https://opu.ua/document/2501
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Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програм ЄС Еразмус на основі спільних договорів між ОНПУ та 
університетами партнерами  

I Навчання іноземних здобувачів 

Умови На загальних умовах та вивченні освітнього компоненту «Українська мова 
як іноземна» 
 

 

4. ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

4.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами освітніх 

компонентів та циклами підготовки 
№ 

п/п 

Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти  

(кредитів / %) 

Обов’язкові 

компоненти ОПП 

(обов’язкова 

частина за НП) 

Вибіркові 

компоненти ОПП 

(вибіркова частина 

за НП) 

Всього за весь 

термін навчання   

1 Навчальні дисципліни 
загальної підготовки 

27/ 11,25 15 / 6,25 42 / 17,5 

2 Навчальні дисципліни 

професійної підготовки 

133,5 / 55,63 45 / 18,75 178,5/ 74,38 

3 Курсові проекти Немає Немає Немає 

4 Практична підготовка 15/6,25 Немає  15/6,25 

5 Атестація 4,5/1,87 Немає  4,5/1,87 

6 Всього за весь термін навчання: 180 / 75 60 / 25 240 / 100 

 
4.2 Перелік компонентів освітньо-професійної  програми та їх логічна 

послідовність 

4.2.1 Перелік компонентів ОП 
Шифр 

ОК 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 
ЄКТС 

Форма підсумк. 
контролю 

1 Обов'язкові компоненти ОПП/ОНП 

1.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01 
Іноземна мова (Англійська мова1, Німецька мова 1, 

Іспанська мова 1, Польська мова 1) 

 

6 

 

З,Е 

ОЗ02 Історія України та української культури 3 Е 

ОЗ03 Педагогіка 4,5 Е 

ОЗ04 Психологія та психологія особистості 3,0 З 

ОЗ05 Філософія 3,0 Е 

ОЗ06 Українська мова (за професійним спрямуванням)  3 Е 

ОЗ07 Основи наукових досліджень у ФК 4,5 З 

1.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки  
ОП01 Історія ФК 4,5 Е 

ОП02 Вступ до спеціальності 3 З 

ОП03 Гігієна та гігієна ФВ 4,5 Е 

ОП04 Анатомія людини і основи спортивної морфології 6 Е 

ОП05 Рухливі ігри та методика викладання  3 З 

ОП06 Основи біохімії у ФВ 3 Е 

ОП07 Плавання та методика викладання  4,5 З 

ОП08 Легка атлетика та методика викладання 10,5 З,Е 

ОП09 Гімнастика та методика викладання 13,5 З,Е 

ОП10 Спортивні ігри та методика викладання 12 З,Е 
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Шифр 
ОК 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма підсумк. 

контролю 

ОП11 Фізіологія людини 4,5 Е 

ОП12 Теорія і методика фізичного виховання 12 Е, КР 

ОП13 Фізіологія ФВ і спорту 3 Е 

ОП14 Футбол та методика викладання 4,5 З 

ОП15 Інформаційні технології у ФК і спорті 4,5 Е 

ОП16 Теорія і методика спортивно-масової роботи   9 Е 

ОП17 Основи медичних знань 4,5 Е 

ОП18 Організація і методика оздоровчої ФК   4,5 Е 

ОП19 ЛФК і масаж      6 Е 

ОП20 Педагогіка ФК 4,5 Е,КР 

ОП21 Біомеханіка вправ     3 З 

ОП22 Педагогічна майстерність вчителя ФК 3 Е 

ОП23 Управління у сфері ФВ і спорту 3 Е 

ОП24 Безпека життєдіяльності та основи  охорони праці 3 Е 

1.3. Курсові проекти 
КП01    

1.4. Практична підготовка  
П01 Педагогічна ознайомчо-фахова практика   3 З 

П02 Педагогічна в молодшій школі   6 З 

П03 Педагогічна практика в основній школі   6 З 

1.5. Атестація  
А01 Атестаційний екзамен 4,5 Е 

Загальний обсяг обов'язкових компонентів: кредитів / % 

180/75 

2 Вибіркові компоненти ОПП/ОНП* 

2.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 

Для поглиблення  компетентностей, пов'язаних з володінням іноземною мовою  
ВЗ01 Англійська мова 2* 

6 З 

ВЗ02 Німецька мова 2* 

ВЗ03 Іспанська мова 2* 

ВЗ04 Французька мова 2* 

ВЗ05 Польська мова 2* 

ВЗ06 Англійська мова 3* 

6 З 

ВЗ07 Німецька мова 3* 

ВЗ08 Іспанська мова 3* 

ВЗ09 Французька мова 3* 

ВЗ10 Польська мова 3* 

ВЗ11 Англійська мова 4* 

6 З,Е 

ВЗ12 Німецька мова 4* 

ВЗ13 Іспанська мова 4* 

ВЗ14 Французька мова 4* 

ВЗ15 Польська мова 4* 

ВЗ16 Українська мова як іноземна** 21 З,Е 

 Всього: 
кредитів / % 

18/7,5 

Для набуття соціально-політичних, етико-психологічних та правових компетентностей 

 
ВЗ17 Трудове та підприємницьке право 1,5 З 

ВЗ18 Політологія 1,5 З 

ВЗ19 Податкове право 1,5 З 

ВЗ20 Психологія спілкування 1,5 З 
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Шифр 
ОК 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма підсумк. 

контролю 

ВЗ21 Правознавство 1,5 З 

ВЗ22 Практика культурної комунікації 1,5 З 

ВЗ23 Соціологія 1,5 З 

ВЗ24 Етика 1,5 З 

ВЗ25 Естетика 1,5 З 

ВЗ26 Правове регулювання інформаційної діяльності 1,5 З 

ВЗ27 Конфліктологія 1,5 З 

ВЗ28 Основи академічної доброчесності 1,5 З 

 
Всього: 

кредитів / % 

6/2,5 

Для поглиблення компетентностей безпечної діяльності та збереження довкілля 

ВЗ29 Валеологія і екологія 

3,0 З ВЗ30 Основи екології ФВ і спорту 

ВЗ31 Екологічна безпека 

 Всього: 
кредитів / % 

3/1,25 

Для поглиблення компетентностей з економічної та фінансової грамотності 
ВЗ32 Економічна теорія 

3,0 З ВЗ33 Економічні студії 

ВЗ34 Основи ринкової економіки 

ВЗ35 Макроекономіка та основи економічної політики 

3,0 З ВЗ36 Основи комерційної діяльності 

ВЗ37 Економічні основи організації бізнесу 

 
Всього: 

кредитів / % 

6/2,5 

 Всього за цикл 2.1.: 15/6,25 

 

2.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки  
ВП01 Спортивно-педагогічне вдосконалення з футболу 

18 З ВП02 
Спортивно-педагогічне вдосконалення зі спортивних 

ігор 

ВП03 Спортивно-педагогічне вдосконалення з єдиноборств 

ВП04 Спортивна метрологія та математична статистика 

3 З ВП05 Метрологічний контроль у ФВ 

ВП06 Метрологія ФВ та спорту 

ВП07 Організація краєзнавчо-туристичної діяльності 

3 З ВП08 Оздоровчий туризм та орієнтування 

ВП09 Спортивний туризм 

ВП10 Методика ФВ у спеціальних  медичних групах  

3 Е ВП11 Методика навчання основам здоров'я 

ВП12  Адаптивне ФВ і параолімпійський спорт 

ВП13 Методика проведення секційних занять з баскетболу  

3 З ВП14 Методика проведення секційних занять з волейболу 

ВП15 Методика проведення секційних занять з футболу 

ВП16 Діагностика і моніторинг стану здоров'я 

3 Е ВП17 Тестовий контроль у ФВ 

ВП18 Медико-педагогічний контроль у ФВ 

ВП19 Теорія і методика дитячо-юнацького спорту  

3 З ВП20 Управління підготовкою юних спортсменів 

ВП21 Олімпійський та професійний спорт 

ВП22 Атлетична гімнастика та методика викладання     3 З 
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Шифр 
ОК 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма підсумк. 

контролю 

ВП23 Спортивні єдиноборства та методика викладання 

ВП24 Оздоровчий фітнес та МВ 

ВП25 Настільний теніс та методика викладання 

3 З ВП26 Футзал та методика викладання 

ВП27 Бадмінтон та МВ 

ВП28 Спортивні споруди і обладнання 

3 З ВП29 Технічні засоби та обладнання 

ВП30 Нетрадиційні види спорту 

ВСЬОГО за цикл 2.2.: 
кредитів / % 

45/ 18,75 

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 60/25 
  
ВЗ38 Військова підготовка*** 29 Е 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240/ 100 

Примітки: 

Згідно із Законом України “Про вищу освіту” здобувачі вищої освіти мають право на:вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним 

планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти 

мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 

погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу. 

* Дисципліна вивчається тільки студентами програми подвійних дипломів (більш детальне 

роз’яснення надано на сторінці 4). 

** Дисципліна вивчається тільки іноземними студентами. 

*** Дисципліна загальним обсягом 29 кредитів. Послідовність вивчення, графік навчального 

процесу, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби поточного та 

підсумкового контролю встановлюються відповідною програмою військової підготовки. Основні 

вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, перелік компетентностей, які необхідні для 

успішного виконання професійних обов'язків на посадах офіцерського складу, визначаються у 

кваліфікаційній характеристиці офіцера запасу відповідної військово-облікової спеціальності. 

Здобувачі вищої освіти за вибором можуть навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів 

запасу. 

 
  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80#w147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80#w148
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Структурно-логічна схема ОПП бакалавра. Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми 
 

1 семестр 
 

 2 семестр   3 семестр  4 семестр  5 семестр  6 семестр  7 семестр   8 семестр 

Іноземна мова 
(Англійська мова1, 
Німецька мова 1, 
Іспанська мова 1, 
Польська мова 1) 

3,0 

 
Іноземна мова 

(Англійська мова1, 
Німецька мова 1, 
Іспанська мова 1, 
Польська мова 1) 

3,0 

 
Психологія та психологія 

особистості 
3,0 

 
Українська мова 

(за професійним спрямуванням)  
3,0 

 
Теорія і методика фізичного 

виховання 
4,5 

 
Плавання та методика викладання 

4,5 
 

Теорія і методика спортивно-
масової роботи 

4,5 
 

Організація і методика 
оздоровчої ФК 

4,5 
             

  
Легка атлетика та методика 

викладання 
3,0 

 
Основи наукових 
досліджень у ФК 

4,5 
 

Футбол та методика 
викладання 

4,5 
 

Теорія і методика спортивно-
масової роботи 

4,5 
 

ЛФК і масаж 
6,0 

 
Управління у сфері ФВ і спорту 

3,0 

               

Історія України та української 
культури 

3,0 

 
Педагогіка 

4,5 
 

Гімнастика та методика 
викладання 

3,0 
 

Гімнастика та методика 
викладання 

3,0 
 

Інформаційні технології у ФК і 
спорті 

4,5 

 Основи медичних знань  
4,5 

 
Педагогіка ФК 

4,5 
 

Безпека життєдіяльності та 
основи  охорони праці 

3,0 
           

  
Філософія 

3,0 
 

Спортивні ігри та методика 
викладання 

4,5 

 
Спортивні ігри та методика 

викладання 
3,0 

     
Біомеханіка вправ 

3,0 
  

      

Педагогічна практика в 
молодшій школі 

6,0 

 Англійська мова 3 
Німецька мова 3 
Іспанська мова 3 

Французька мова 3 
Польська мова 3 

3,0 

   

Педагогічна практика в 
основній школі 

6,0 
Історія ФК 

4,5 
 

Анатомія людини і основи 
спортивної морфології 

3,0 
       

Педагогічна майстерність 
вчителя ФК 

3,0 
 

    
Фізіологія людини 

4,5 

 
Теорія і методика фізичного 

виховання 
3,0 

        

Вступ до спеціальності 
3,0 

 
Рухливі ігри та методика 

викладання 
3,0 

   
Англійська мова 3 
Німецька мова 3 
Іспанська мова 3 

Французька мова 3 
Польська мова 3 

3,0 

 
Українська мова як іноземна 

3,0 
 

Англійська мова 4 
Німецька мова 4 
Іспанська мова 4 

Французька мова 4 
Польська мова 4 

3,0 

 
Атестаційний екзамен 

4,5 

             

Гігієна та гігієна ФВ 
4,5 

 
Основи біохімії у ФВ 

3,0 
 

Теорія і методика фізичного 
виховання 

4,5 
 

Фізіологія ФВ і спорту 
3,0 

  
Психологія спілкування/ Практика 

культурної комунікації/ Основи 
академічної доброчесності 

1,5 

  Англійська мова 4 
Німецька мова 4 
Іспанська мова 4 

Французька мова 4 
Польська мова 4 

3,0 

             
Анатомія людини і основи 

спортивної морфології 
3,0 

 
Гімнастика та методика 

викладання 
3,0 

 
Англійська мова 2 
Німецька мова 2 
Іспанська мова 2 

Французька мова 2 
Польська мова 2 

3,0 

 
Педагогічна ознайомчо-фахова 

практика 
3,0 

 
Українська мова як іноземна 

2,0 
   

Українська мова як іноземна 
3,0 

 

      Макроекономіка та основи 
економічної політики/ Основи 
комерційної діяльності/ Економічні 
основи організації бізнесу 

3,0 

   

       
Етика/ Естетика/ Конфліктологія 

1,5 
  Спортивно-педагогічне 

вдосконалення з футболу/ 
Спортивно-педагогічне 

вдосконалення зі спортивних 
ігор/ Спортивно-педагогічне 

вдосконалення з 
єдиноборств 

18,0 

  

Легка атлетика та методика 
викладання 

4,5 
 

Легка атлетика та методика 
викладання 

3,0 
  

Англійська мова 2 
Німецька мова 2 
Іспанська мова 2 

Французька мова 2 
Польська мова 2 

3,0 

 
 

   
Спортивно-педагогічне 

вдосконалення з футболу/ 
Спортивно-педагогічне 

вдосконалення зі спортивних 
ігор/ Спортивно-педагогічне 

вдосконалення з єдиноборств 
18,0 

Економічна теорія/ Економічні 
студії/ Основи ринкової 

економіки 
3,0 

 
        Спортивно-педагогічне 

вдосконалення з футболу/ 
Спортивно-педагогічне 

вдосконалення зі спортивних ігор/ 
Спортивно-педагогічне 

вдосконалення з єдиноборств 
18,0 

  
Гімнастика та методика 

викладання 
4,5 

 
Спортивні ігри та методика 

викладання 
4,5 

 Українська мова як іноземна 
3,0 

     
  

       

Спортивно-педагогічне 
вдосконалення з футболу/ 

Спортивно-педагогічне 
вдосконалення зі спортивних 
ігор/ Спортивно-педагогічне 

вдосконалення з єдиноборств 
18,0 

  Теорія і методика дитячо-
юнацького спорту/ 

Управління підготовкою юних 
спортсменів/ Олімпійський та 

професійний спорт 
3,0 

 
Українська мова як іноземна 

4,0 
 

Українська мова як іноземна 
4,0 

   
Українська мова як іноземна 

3,0 
     

    
Трудове та підприємницьке 

право/ Податкове право/ 
Правове регулювання 

інформаційної діяльності 
1,5 

        

     
Політологія/ Правознавство/ 

Соціологія 
1,5 

  

Організація краєзнавчо-туристичної 
діяльності/ Оздоровчий туризм та 
орієнтування/ Спортивний туризм 

3,0 

   

Настільний теніс та методика 
викладання/ Футзал та 

методика 
викладання/Бадмінтон та 

методика викладання 
3,0 

            
Атлетична гімнастика та 
методика викладання / 

Спортивні єдиноборства та 
методика викладання / 
Оздоровчий фітнес та 
методика викладання 

3,0 

  

 

   

Спортивно-педагогічне 
вдосконалення з футболу/ 

Спортивно-педагогічне 
вдосконалення зі спортивних 
ігор/ Спортивно-педагогічне 

вдосконалення з єдиноборств 
18,0 

 

Валеологія і екологія/  Основи 
екології ФВ і спорту/ Екологічна 

безпека  
3,0 

 

Діагностика і моніторинг стану 
здоров'я / Тестовий контроль у 

ФВ/ Медико-педагогічний 
контроль у ФВ 

3,0 
 

Методика ФВ у спеціальних 
медичних групах/ Методика 
навчання основам здоров'я/ 

Адаптивне ФВ і параолімп. спорт 
3,0   

Спортивні споруди і 
обладнання/ Технічні засоби та 

обладнання/ Нетрадиційні 
види спорту 

3,0 
  

 Спортивно-педагогічне 
вдосконалення з футболу/ 

Спортивно-педагогічне 
вдосконалення зі спортивних 
ігор/ Спортивно-педагогічне 

вдосконалення з єдиноборств 
18,0 

 
Методика проведення секційних 
занять з баскетболу / Методика 
проведення секційних занять з 

волейболу/ Методика проведення 
секційних занять з футболу 

3,0 

 
 Спортивна метрологія та 

мат.статистика/ Метрологічний 
контроль у ФВ/ Метрологія ФВ 

та спорту 3,0 
 

          

 
 

 
 

 
      

         

    
ОК за іншими рівнями та ОП 

1,5 
 

ОК за іншими рівнями та ОП 
1,5 

 
ОК за іншими рівнями та ОП 

1,5 
 

ОК за іншими рівнями та ОП 
1,5 

 
ОК за іншими рівнями та ОП 

3,0 
 

ОК за іншими рівнями та ОП 
3,0 

Умовні позначення: 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА                                                        ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

ОК загальної 
підготовки 

 
ОК професійної 

підготовки 
 

ОК загальної 
підготовки 

 
ОК професійної 

підготовки  
ОК за іншими рівнями та 

ОП 
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5.1 Матриця співвідношення програмних компетентностей до освітніх компонентів  

 
Шифри 
освітніх 

компонент 

ОПП/ОНП 

 Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК
1

 

ЗК
2

 

ЗК
3

 

ЗК
4

 

ЗК
5

 

ЗК
6

 

ЗК
7

 

ЗК
8

 

ЗК
9

 

ЗК
1

0
 

ЗК
1

1
 

ЗК
1

2
 

ЗК
1

3
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0

 

С
К

1
1

 

С
К

1
2

 

С
К

1
3

 

С
К

1
4

 

С
К

1
5

 

С
К

1
6

 

С
К

1
7

 

С
К

1
8

 

С
К

1
9

 

Дисципліни загальної підготовки 
ОЗ01 +         + +      +                 

ОЗ02 +             +                    

ОЗ03 +              +        +           

ОЗ04 +               +                  

ОЗ05 +   +                              

ОЗ06 +        +                         

ОЗ07 +     +                          + + 

Дисципліни професійної підготовки 

ОП01 +    +         +                  +  

ОП02 +              +                   

ОП03 +      +           +                

ОП04 +   +   +           +                

ОП05 +                   +              

ОП06 +                 +                

ОП07 +      +               +            

ОП08 +      +      +       +  +  +          

ОП09 +      +      +       + + +  +    +      

ОП10 +      +      +       + + +  +    +      

ОП11 +      +           +                

ОП12 + +     +      +        +   + +   +      

ОП13 +                 +                

ОП14 +      +               +            

ОП15 +       +                         + 

ОП16 + +  +                      + +  +     

ОП17 +           +       +               

ОП18 +            +              +       

ОП19 +   +   +           +                

ОП20 +              +        +        +   

ОП21 +                           +      

ОП22 +              +                   

ОП23 +                             +    

ОП24 +           +       +               

Практична підготовка 
П01 + + +    +    + +                      

П02 + + +    +    + +        + +    +      +   

П03 + + +    +    + +        + +    +      +   

Атестація 

А01 +   +   +  +      +      +      +       
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   5.2 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до програмних компетентностей 
 

Програмні 
результати 
навчання 

 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК
1

 

ЗК
2

 

ЗК
3

 

ЗК
4

 

ЗК
5

 

ЗК
6

 

ЗК
7

 

ЗК
8

 

ЗК
9

 

ЗК
1

0
 

ЗК
1

1
 

ЗК
1

2
 

ЗК
1

3
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0

 

С
К

1
1

 

С
К

1
2

 

С
К

1
3

 

С
К

1
4

 

С
К

1
5

 

С
К

1
6

 

С
К

1
7

 

С
К

1
8

 

С
К

1
9

 

ПРН 1        +                         

ПРН 2         +                        

ПРН 3 +                                

ПРН 4 +                                

ПРН 5     +                            

ПРН 6     +                            

ПРН 7      +                           

ПРН 8                                + 

ПРН 9  +                               

ПРН 10   +                              

ПРН 11                               +  

ПРН 12   +                              

ПРН 13      +                           

ПРН 14                                + 

ПРН 15          +                       

ПРН 16          +                       

ПРН 17             +                    

ПРН 18              +                   

ПРН 19                      +           

ПРН 20             +                    

ПРН 21              +                   

ПРН 22                              +   

ПРН 23                +                 

ПРН 24                +                 

ПРН 25    +                             

ПРН 26                           +      

ПРН 27               +                  

ПРН 28                    +             

ПРН 29               +                  

ПРН 30           +                      

ПРН 31                  +               

ПРН 32                 +                

ПРН 33                  +               

ПРН 34       +                          

ПРН 35            +                     

ПРН 36                           +      

ПРН 37                   +              

ПРН 38                             +    

ПРН 39                             +    

ПРН 40                     +            

ПРН 41                       +          

ПРН 42                    +             

ПРН 43                       +          

ПРН 44                     +            

ПРН 45                      +           

ПРН 46                        +         

ПРН 47                   +              

ПРН 48                          +       

ПРН 49                         +        

ПРН 50                          +       

ПРН 51                            +     

ПРН 52                            +     

ПРН 53                 +                

ПРН 54                        +         

ПРН 55                         +        

ПРН 56                              +   

ПРН 57                               +  
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5.3 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до освітніх компонент 

 
Програмні 

результати 
навчання 

Шифри освітніх компонент 

 

О
З0

1 

О
З0

2 

О
З0

3 

О
З0

4 

О
З0

5 

О
З0

6 

О
З0

7 

О
П

01
 

О
П

02
 

О
П

03
 

О
П

04
 

О
П

05
 

О
П

06
 

О
П

07
 

О
П

08
 

О
П

09
 

О
П

10
 

О
П

11
 

О
П

12
 

О
П

13
 

О
П

14
 

О
П

15
 

О
П

16
 

О
П

17
 

О
П

18
 

О
П

19
 

О
П

20
 

О
П

21
 

О
П

22
 

О
П

23
 

О
П

24
 

П
0

1 

П
0

2 

П
0

3 

А
0

1
 

ПРН 1 +     +                             + 

ПРН 2 +                                   

ПРН 3                   +             + + +  

ПРН 4                   +    +         + + +  

ПРН 5       +                             

ПРН 6       +                             

ПРН 7          + +   + + + + + +  +     +      + + + + 

ПРН 8       +               +              

ПРН 9                                + + +  

ПРН 10     +      +            +   +         + 

ПРН 11       + +                            

ПРН 12     +      +            +   +          

ПРН 13          + +   + + + + + +  +     +      + + +  

ПРН 14       +               +              

ПРН 15 +                               + + +  

ПРН 16 +                               + + +  

ПРН 17  +      +                            

ПРН 18   +      +                  +  +       

ПРН 19   +                        +         

ПРН 20  +      +                            

ПРН 21   +      +                  +  +      + 

ПРН 22                           +         

ПРН 23 +                                   

ПРН 24 +                                   

ПРН 25        +                            

ПРН 26                + +  +         +        

ПРН 27    +                                

ПРН 28                + +  +              + + + 

ПРН 29    +                                

ПРН 30                        +       + + + +  
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Програмні 
результати 
навчання 

Шифри освітніх компонент 
 

О
З0

1 

О
З0

2 

О
З0

3 

О
З0

4 

О
З0

5 

О
З0

6 

О
З0

7 

О
П

01
 

О
П

02
 

О
П

03
 

О
П

04
 

О
П

05
 

О
П

06
 

О
П

07
 

О
П

08
 

О
П

09
 

О
П

10
 

О
П

11
 

О
П

12
 

О
П

13
 

О
П

14
 

О
П

15
 

О
П

16
 

О
П

17
 

О
П

18
 

О
П

19
 

О
П

20
 

О
П

21
 

О
П

22
 

О
П

23
 

О
П

24
 

П
0

1 

П
0

2 

П
0

3 
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ПРН 31                        +       +     

ПРН 32          + +  +     +  +      +          

ПРН 33                        +            

ПРН 34                      +              

ПРН 35               + + +  +      +           

ПРН 36                + +  +         +        

ПРН 37            +   + + +                + +  

ПРН 38                              +      

ПРН 39                              +      

ПРН 40              + + + +    +               

ПРН 41               + + +  +                 

ПРН 42                + +  +              + +  

ПРН 43               + + +  +                 

ПРН 44              + + + +    +               

ПРН 45   +                        +         

ПРН 46                   +              + +  

ПРН 47            +   + + +                + +  

ПРН 48                       +  +           

ПРН 49                       +             

ПРН 50                       +  +          + 

ПРН 51                       +             

ПРН 52                       +             

ПРН 53          + +  +     +  +      +          

ПРН 54                   +              + +  

ПРН 55                       +             

ПРН 56                                 + +  

ПРН 57       + +                            
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7.   Форма атестації  

7.1 Форма атестації  бакалаврів  

 

Атестація випускників спеціальності 014 Середня освіта (за предметними 

спеціальностями), предметна спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

проводиться у формі підсумкового атестаційного екзамену та завершується видачею 

документів встановленого зразка про присудження йому освітнього ступеня бакалавра та 

присвоєнням кваліфікації: бакалавр Середня освіта (Фізична культура), вчитель 

середнього навчально-виховного закладу. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

Форма атестації  Підсумковий атестаційний екзамен  

Вимоги до 

підсумкового 

атестаційного 

екзамену  

 

Підсумковий атестаційний екзамен має на меті встановлення 

освітньої та професійної кваліфікації і включає завдання для 

перевірки результатів навчання з теорії і практики фізичного 

виховання, а також з методики фізичного виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах та закладах позашкільної 

освіти  і фізичного виховання учнівської молоді. 

 

 

8. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеським 

національним політехнічним університетом складається з таких процедур і заходів, 

передбачених законом «Про вищу освіту»: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в 

будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 

числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої 

освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності Одеського національного політехнічного університету затверджено Вченою 

радою Одеського національного політехнічного університету, протокол від 29.10.2019 р. 

№ 3 та введено в дію наказом ректора від 31.10.2019 р. № 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w248
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w249
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w250
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w251
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w128
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w252
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w253
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w254
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w129

