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Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 
регламентує нормативні, компетентностні, кваліфікаційні, організаційні, 
навчальні та методичні вимоги у підготовці здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» 
спеціальності 014 «Середня освіта» (Фізична культура).

Освітньо-професійна програма заснована на компетентнісному 
підході підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 
галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 014 «Середня освіта» 
(Фізична культура), а також принципах і цінностях Європейського простору 
вищої освіти.

Освітньо-професійна програма розроблена відповідно до Стандарту 
вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта» для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти (наказ МОН України № 1456 від 
21.11.2019 р.) з опертям на міжнародний Проект Європейської Комісії 
«Гармонізація освітніх структур в Європі» (Типіп§ Ескюаііопаї Зішсіигез іп 
Еигоре, ТЦМЖ}) проектною групою Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка у складі:

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми):
Кузюра Геннадій Миколайович -  кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Члени робочої групи:
Курілова Валентина Іванівна -  кандидат біологічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Синіговець Василь Іванович -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії і методики фізичного виховання.
Седляр Юрій Валерійович -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії і методики фізичного виховання.
Бутенко Галина Олександрівна -  кандидат наук з фізичного виховання і 
спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Павленко Віталій Йосипович -  заслужений тренер України, старший 
викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Цись Дмитро Іванович -  кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри теорії і методики фізичного виховання.

1. Профіль освітньо-професійної програми 
зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)



1 Загальна інформація
Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу

Глухівський національний педагогічний університет імені
Олександра Довженка
Факультет дошкільної освіти
Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь, що 
присвоюється

Магістр середньої освіти (Фізична культура)

Назва галузі знань 01 Освіта / Педагогіка
Назва спеціальності 014 Середня освіта(Фізична культура)
Акредитуюча
інституція

Незалежна сертифікаційна агенція, Національна агенція із 
забезпечення якості вищої освіти

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Диплом магістра, одиничний;
90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці

Кваліфікація освітня, 
що присвоюється

Магістр освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична 
культура)

Кваліфікація в 
дипломі

Вчитель фізичної культури. Організатор спортивно-масової 
і туристичної роботи

Офіційна назва 
освітньої програми

Середня освіта (Фізична культура)

Термін дії освітньої 
програми

До 31 грудня 2023 року

Цикл/рівень РС>-ЕНЕА другий цикл, ЕС)Р ЬІХ 7 рівень, НРК 7 рівень
Наявність акредитації Акредитаційна комісія Міністерства освіти і науки України 

(протокол № 109). Сертифікат НД-ІУ № 1971757 від 3 червня 
2014 року. Термін дії до 01 липня 2024 року

Обмеження щодо 
форм навчання

Очне (денне) / заочне

Передумови Наявність базової вищої освіти (ступеня бакалавра) або повної 
вищої освіти (ступеня спеціаліста або магістра), що 
підтверджується відповідним документом державного зразка. 
Абітурієнт не повинен мати несприятливих медичних та 
психологічних протипоказань для роботи за обраною 
професією, зокрема: затримка фізичного та психічного 
розвитку; початкові прояви фізичних та психічних захворювань 
тощо.
Зарахування відбувається за результатами внутрішніх вступних 
випробувань з дисциплін: «Іноземна мова», «Теорія і методика 
фізичного виховання». Для абітурієнтів неспоріднених 
спеціальностей (за перехресним вступом) обов’язковим є 
додаткове вступне випробування.

Мова(и) викладання Українська (англійська)
Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми

Ьир://пе\у.дпш.е<іи.иа

2 Мета освітньої програми
Забезпечення фахової підготовки висококваліфікованих фахівців високого рівня в галузі 
освіти, спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) за вищеозначеною 
кваліфікацією на базі створеної цілісної системи вищої освіти, які володіють 
фундаментальними знаннями і навичками організації науково-дослідної роботи,



практичними вміннями викладацької роботи у вищих навчальних закладах та навичками 
з планування та організації освітнього процесу з фізичної культури, оздоровчо- 
рекреаційної, спортивно-масової і туристичної роботи на основі сформованих загальних 
та професійних компетентностей. Область спеціалізації: загальноосвітні школи, гімназії, 
ліцеї, коледжі, професійно-технічні училища, заклади вищої освіти, позашкільні заклади, 
дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні клуби, фізкультурно-оздоровчі заклади.

3 Характеристика освітньої програми
Предметна
область,
напрям

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)
Напрям формування професійних компетентностей 
висококваліфікованих фахівців галузі освіти та фізичної культури: 
викладачів фізичного виховання у закладах освіти, виконавців 
науково-дослідної роботи у галузі фізичної культури і спорту, 
організаторів фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової, 
туристичної діяльності в освітніх та фізкультурно-оздоровчих 
закладах, керівників/інструкторів/методистів з фізичного виховання.

Орієнтація
освітньої
програми

Освітньо-професійна.
Реалізація змісту програми спрямована на підготовку 
конкурентоспроможного фахівця, який володіє: базовими знаннями 
з практичної і дослідницької діяльності у сфері фізичної культури і 
спорту; комплексом знань з філософії і методології науки, 
психології і педагогіки вищої школи; комплексом знань з 
фундаментальних і прикладних дисциплін; технологіями освітньо- 
виховної роботи в освітніх закладах різних типів; сучасними 
освітніми й інформаційними технологіями в галузі освіти і фізичної 
культури; навичками безперервної самоосвіти та 
самовдосконалення. Підготовка педагогічних кадрів для освітніх 
організацій, а також органів управління освітою, фізичною 
культурою і спортом, що здатні до здійснення самостійної науково- 
дослідної та викладацької діяльності.

Основний фокус 
освітньої 
програми та 
спеціалізації

Загальна освіта в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка з правом 
доступу працевлаштування в закладах вищої освіти, середньої 
освіти, професійно-технічної освіти, в організаціях фізкультурного, 
спортивного, оздоровчого, рекреаційного, туристичного 
спрямування.
Спеціальна освіта зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична 
культура). Набуття спеціалізованих знань на рівні новітніх 
досягнень педагогічної науки і фізичного виховання, які є основою 
для оригінального мислення й інноваційної діяльності, зокрема в 
контексті наукової, викладацької та навчально-методичної роботи, у 
вирішені й прогнозуванні результатів спеціалізованих завдань і 
практичних проблем у сфері фізичного виховання.
Ключові слова: викладач фізичного виховання, фізична культура, 
розвиток фізичних якостей, спортивно-масова робота, туристична 
робота.

Особливості
програми

Програма передбачає індивідуалізацію фахової підготовки 
викладача фізичного виховання, що дозволяє сформувати загальні та 
професійні компетентності фахівця з урахуванням сучасних 
тенденції розвитку педагогіки, фізичної культури, спорту, 
психології.
Програма передбачає додаткову спеціалізацію: організатор 
спортивно-масової і туристичної роботи, що зумовлює відповідний



зміст педагогічної практики й підсумкової атестації.
Програма передбачає навчання іноземців та осіб без громадянства.

4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до 
працевлаштування

Після закінчення навчання за освітньою програмою «Середня освіта 
(Фізична культура)» другого (магістерського) рівня вищої освіти 
випускник здатен виконувати професійну роботу на посаді згідно 
класифікатора професій (ДК 003:2010):
1210.1 -  Директор (інший керівник) підприємства, установи, 
організації фізкультурно-спортивної спрямованості;
1229.4 -  Начальник навчально-тренувального центру;
1229.6 (24641) -  Керівник фізичного виховання;
2310 -  Викладач вищого навчального закладу;
2320 (24420) -  Викладач професійного навчально-виховного 
закладу;
2320 -  Викладач професійно-технічного навчального закладу;
2320 (25157) -  Вчитель середнього навчально-виховного закладу; 
2331 (25157) -  Вчитель початкового навчально-виховного закладу;
2351.1 -  Наукові співробітники (методи навчання);
2351.2 (23478) -  Методист з фізичної культури;
2359.2 -  Керівник секції спортивного напряму;
3340 (22764) -  Інструктор-методист з туризму;
3414 -  Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами 
туризму);
3475 (22768) -  Інструктор-методист з фізичної культури та спорту; 
3475 (22769) -  Інструктор-методист спортивної школи;
3475 -  Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);
3475 -  Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, 
спортивної школи і т. ін.), тренер-викладач з виду спорту 
(спортивної школи, секції і т. ін.), фітнес-тренер.

Подальше
навчання

Можливість продовжити навчання на 8 рівні НРК, третього циклу 
Р<3-ЕНЕА та на 8 рівні ЕС>Р-ІХЬ.
Набуття освітніх і професійних кваліфікацій за іншими 
спеціальностями/спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

5 Викладання та оцінювання
Підходи до 
викладання та 
навчання

Основні підходи до викладання: студентоцентрований підхід, 
компетентнісний підхід, індивідуально-творчий підхід, актуалізація 
результатів навчання, глибока практична підготовка, 
консультативна підтримка.
Основні підходи до навчання: проблемно-орієнтований підхід, 
системність навчання, контекстність навчання, самонавчання, 
навчання через спеціальну практику.
Викладання та навчання реалізується у  формах: лекцій 
(мультимедійних, інтерактивних), практичних робіт, лабораторних 
робіт, семінарських занять, досліджень та експериментів, участі у 
наукових конференціях, семінарах і тренінгах, самостійної роботи з 
опанування навчального матеріалу (підручників, конспектів; 
бібліотеки, Інтернету), індивідуальних та групових проектів, 
курсових досліджень, виробничої педагогічної практики, 
консультування та підтримки з боку викладачів.
Методи: пасивні (пояснювально-ілюстративні); активні (проблемні, 
частково-пошукові, дослідницькі, ігрові, інтерактивні, проектні 
(кейс-метод), інформаційно-комп’ютерні, саморозвивальні (метод



портфоліо)).
Методики: розвивального навчання і тренування, розвитку фізичних 
якостей, формування умінь та навичок, контролю рівня фізичної 
підготовленості, контролю рівня функціонального стану організму. 
Технології: педагогічні, медико-біологічні, інтерактивні, 
моделювання професійної діяльності.
Організаційні форми навчання: колективна, групова, індивідуальна, 
консультативна, педагогічна практика, дистанційна, інтегративна.

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 100- 
бальною шкалою з переведенням її у  оцінки ЕКТ8 та національну 
шкалу: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно з 
можливістю повторного складання», «незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни» і вербальну: «зараховано», 
«незараховано з можливістю повторного складання» та 
«незараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни». 
Види контролю: поточний (творчі завдання, тестування, самостійна 
робота, індивідуальна науково-дослідна робота студентів), 
тематичний (модульні контрольні роботи), підсумковий (захист 
практики, захист курсових робіт та інших дослідницьких проектів, 
екзамен/залік на основі балів, що були накопичені протягом 
вивчення дисципліни, кваліфікаційний екзамен або захист 
кваліфікаційної роботи) та самоконтроль.
Форми контролю: усні та письмові екзамени, усне та письмове 
опитування, тестування (теоретичних знань, практичних навичок, їх 
застосування), звіти з практик, захисти індивідуальних робіт (есе, 
презентації, проектна робота тощо), доповіді на семінарських 
заняттях, захист практичних та лабораторних робіт, курсових робіт, 
здача контрольних нормативів, кваліфікаційні екзамени або захист 
кваліфікаційної роботи.

6 Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність
(ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі, наукові та 
практичні проблеми у сфері фізичної освіти та фізичного виховання 
в закладах освіти, фізкультурно-оздоровчих закладах, в організаціях 
спортивного, рекреаційного, туристичного напряму, ефективно 
викладати фахові дисципліни у закладах вищої освіти, що 
передбачає застосування теорій та методів відповідних освітніх наук 
галузі педагогіки, фізичної культури, спорту, і характеризується 
комплексністю та невизначеністю педагогічних умов.

Загальні
компетентності
(ЗК)

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу; 
аналізувати розвиток науки в системі цивілізаційного розвитку; 
мати уявлення про типи наукової раціональності, виявляти 
перспективи науково-технічного розвитку; оцінювати події 
наукового світогляду.
ЗК 2. Здатність ефективно оперувати академічною фаховою 
термінологією; інтегрувати академічні знання у поле професійної 
діяльності зі змістом конкретної спеціалізації.
ЗК 3. Здатність оперувати основними поняттями й термінами 
інформаційно-комунікативних технологій; використовувати 
медіатизацію, комп’ютеризацію, інтелектуалізацію в освітній 
діяльності; визначати функції інформатизації вищої школи; 
формувати ресурсно-інформаційні бази для здійснення практичної 
діяльності у професійній сфері.



ЗК 4. Здатність ефективно діяти в нестандартних ситуаціях, нести 
соціальну й етичну відповідальність за ухвалені рішення.
ЗК 5. Здатність до самостійного освоєння й використання нових 
методів дослідження, до освоєння нових сфер професійної 
діяльності; усвідомлювати ефективність функціонування в 
академічному та професійному середовищі.
ЗК 6. Здатність самостійно здобувати й використовувати, в тому 
числі з використанням інформаційних технологій, нові знання й 
уміння, безпосередньо не пов’язані зі сферою професійної 
діяльності.
ЗК 7. Здатність вільно володіти навичками соціального і 
професійного спілкування українською і іноземною мовами.
ЗК 8. Здатність вдосконалювати й розвивати комунікативні 
здібності, підвищувати свій інтелектуальний і загальнокультурний 
рівень.

Фахові
компетентності
спеціальності
(ФК)

Глибокі знання та розуміння:
ФК 1. Здатність застосовувати основні закони природничо-наукових 
дисциплін і методи теоретичного та експериментального 
дослідження в професійній діяльності.
ФК 2. Здатність до володіння сучасними педагогічними медико- 
біологічними, інформаційними технологіями для формування 
здорового способу життя, розвитку рухових умінь і навичок, 
розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп 
населення та самостійної розробки методик і технологій для 
інтегрального гармонійного розвитку людини.
ФК 3. Здійснювати пропаганду фізичної культури, туризму, 
здорового способу життя, спорту з урахуванням положень 
Антидопінгової конвенції та із використанням сучасних 
інформаційних технологій.
Розв ’язання проблем:
ФК 4. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати 
вирішення навчальних, організаційних, виховних і наукових 
проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, 
які можна дослідити окремо на їх більш та менш важливих аспектах. 
Моделювання:
ФК 5. Здатність до планування і моделювання навчального та 
тренувального процесів у фізичному вихованні і спорті, 
використання технологій проектування структури і змісту 
професійної діяльності, прогнозування її результатів.
ФК 6. Здатність проектувати форми й методи контролю якості 
освіти, в тому числі з використанням інформаційних технологій із 
врахуванням вітчизняного і закордонного досвіду у сфері фізичної 
культури і спорту.
Викладацькі здатності:
ФК 7. Здатність формувати теоретико-методичні, медико-біологічні 
та психологічні основи і технології розвитку рухових умінь і 
навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічні основи діяльності 
у сфері фізичної культури.
ФК 8. Здатність визначати закономірності розвитку і форми 
психічних проявів людини, а також формувати мотиваційно-ціннісні 
орієнтації особистості.
ФК 9. Здатність використовувати під час навчання та виконання



професійних завдань знань про будову тіла людини та механізми 
життєдіяльності її організму, фізіологічні та біохімічні основи 
адаптації до фізичних навантажень різної спрямованості.
ФК 10. Здатність до коригування тренувального і змагального 
навантаження на основі контролю стану осіб, що займаються 
фізичними вправами, застосовування індивідуального підходу в 
навчально-тренувальній та змагальній діяльності.
ФК 11. Здатність до розробки практико-орієнтованих програм в 
галузі фізичної культури і спорту з урахуванням реальних і 
прогнозованих потреб особистості і суспільства.
ФК 12. Здатність акумулювати і використовувати знання 
організаційного-управлінської діяльності в галузі фізичної культури 
і спорту.
ФК 13. Здатність розробляти цільові тренувальні програми й плани 
підготовки спортсменів різної кваліфікації.
ФК 14. Здатність організовувати та планувати туристично- 
оздоровчу роботу в закладах освіти.
Дослідницькі здатності:
ФК 15. Здатність використовувати методи організації та проведення 
наукових досліджень у професійній сфері.
ФК 16. Здатність виконувати наукові дослідження та 
використовувати їх результати у цілях підвищення ефективності 
організаційно-управлінської діяльності.
ФК 17. Здатність виконувати наукові дослідження й використати 
їхні результати з метою підвищення ефективності процесу 
фізичного виховання та спортивного тренування.
Педагогічна майстерність:
ФК 18. Здатність аналізувати й проектувати на сучасному рівні 
освітній процес, науково-дослідну, організаційно-управлінську, 
спортивну, фізкультурно-оздоровчу, рекреативну діяльність, в тому 
числі в умовах інклюзивної освіти.
ФК 19. Здатність формулювати цілі проекту (програми) для 
вирішення завдань підвищення ефективності фізкультурно- 
оздоровчої, спортивної, рекреаційної діяльності, визначити критерії 
та показники досягнення цілей, виявляти пріоритети вирішення
завдань з урахуванням моральних аспектів діяльності._____________

______ 7 Програмні результати навчання______________________ _ _
ПРН 1. Знає основні положення теорії і методики фізичного 
виховання, особливості їх практичного застосування під час роботи 
в різних сферах фізичної культури.
ПРН 2. Знає основні положення дисциплін медико-біологічного 
циклу та вміє застосовувати їх на практиці під час роботи в різних 
сферах фізичної культури.
ПРН 3. Знає основні положення педагогіки і психології, вміє 
застосовувати їх під час роботи в різних сферах фізичної культури. 
ПРН 4. Знає біологічні, соціальні, психологічні та інші чинники 
збереження здоров’я, вміє застосовувати їх в оздоровчій роботі з 
різними верствами населення.
ПРН 5. Володіє технологіями спортивного тренування, формування 
здорового способу життя, і здатен до самостійної їх розробки для 
гармонійного розвитку людини та досягнення спортивних 
результатів з урахуванням положень Антидопінгової конвенції._____



ПРН 6. Усвідомлює дію основних законів природи у професійній 
діяльності, здатен застосовувати інформаційні технології, методи 
теоретичного та експериментального дослідження, математичні 
методи обробки експериментального матеріалу і його інтерпретації 
в науково-дослідницькій діяльності.
ПРН 7. Вміє застосовувати на практиці знання в галузі фізичної 
культури для підвищення загального культурного рівня різних груп 
населення, популяризації здорового способу життя, різних форм і 
видів фізичної активності.
ПРН 8. Володіє навичками викладання теоретичних дисциплін в 
галузі фізичної культури і спорту, в процесі викладання 
користується науковою українською мовою, зрозуміло доносить 
інформацію і власні думки; в певному обсязі використовує іноземну 
мову в професійному спілкуванні.
ПРН 9. Вміє самостійно проводити тренувальні заняття, практичні 
заняття з фізичної культури з представниками різних верств 
населення, здійснювати фізкультурно-оздоровчу і спортивно-масову 
роботу (зокрема зі спортивного туризму й орієнтування).
ПРН 10. Вміє здійснювати контроль і оцінювання індивідуального 
здоров’я, фізичного розвитку, досягнень спортсменів з теоретичної, 
технічної, фізичної і тактичної підготовленості.
ПРН 11. Вміє на практиці застосовувати документи державних і 
громадських органів управління в галузі фізичної культури.
ПРН 12. Знає вимоги та порядок оформлення документації для 
здійснення навчального і навчально-тренувального процесу в галузі 
фізичного культури і спорту.
ПРН 13. Вміє розробляти навчально-методичні матеріали (навчальні 
плани, робочі програми), програми конкретних оздоровчих і 
тренувальних занять з урахуванням виду освітньої установи, 
особливостей контингенту.
ПРН 14. Вміє розробляти плани підготовки і програми конкретних 
тренувальних занять для спортсменів різної кваліфікації.
ПРН 15. Здатний складати планувальну і звітну документацію в 
різних сферах фізичної культури.
ПРН 16. Вміє організовувати та проводити масові фізкультурні 
заходи та спортивні змагання.
ПРН 17. Здатний організовувати діяльність населення для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя з використанням 
різних видів та форм рухової активності, зокрема спортивного 
туризму і орієнтування.
ПРН 18. Володіє прийомами спілкування і вміє використовувати їх 
під час індивідуальної і колективної роботи.
ПРН 19. Здатний формувати комунікацію з колегами, іншими 
партнерами, учнями, вихованцями, їхніми батьками та 
представниками різних груп населення дотримуючись етичних 
норм.
ПРН 20. Вміє організувати співпрацю та ефективно працювати в 
команді (педагогічному колективі освітньої, спортивної установи, 
інших професійних об’єднаннях).
ПРН 21. Розуміє значення культури як форми людського існування, 
цінує різноманіття і мультикультурність світу та керується у своїй 
діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і



співробітництва.
ПРН 22. Вміє аналізувати соціально та особистісно значущі 
світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих 
ціннісних орієнтирів і гуманістичних ідеалів, розуміння концепції 
сталого розвитку людства.
ПРН 23. Здатний створювати рівноправний і справедливий клімат 
для сприяння навчанню всіх учнів незалежно від їх економічного, 
соціального, національного і культурного статусу.
ПРН 24. Здатний підвищувати кваліфікацію, оволодівати сучасними 
знаннями для їх подальшої реалізації в практичній діяльності на 
основі самонавчання і самовдосконалення.
8 Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове
забезпечення

Кадрове забезпечення виконання освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична 
культура) забезпечується професорсько-викладацьким складом 
Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка, що працюють на постійній основі, мають 
науковий ступінь, вчене звання та підтверджений рівень наукової і 
професійної активності.
Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними 
працівниками, які мають вчене (почесне) звання та/або науковий 
ступінь, складає понад 100% від визначеної навчальним планом 
кількості годин (які мають науковий ступінь доктора наук або вчене 
звання професора 20%); науково-педагогічних працівників, які є 
визначними професіоналами з досвідом практичної діяльності за 
фахом 100%. Таким чином кадрове забезпечення спеціальності 
відповідає нормативним вимогам.

Матеріально-
технічне
забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним вимогам 
щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і є достатнім для 
забезпечення якості освітнього процесу:
1. Спортивний комплекс є центром навчально-тренувальної і 
спортивно-масової оздоровчої роботи. Спортивні споруди, 
обладнання та інвентар повністю відповідають вимогам до 
підготовки фахівців зазначеного рівня. У спортивному комплексі є 
басейн 25 м (500 м2), спортивний зал для проведення навчальних і 
тренувальних занять з гімнастики та спортивної боротьби (487 м2), 
зал спортивних ігор (710 м2), зал атлетичної гімнастики (40 м2), 
актовий зал, оновлені аудиторії та центральний міський стадіон.
2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях.
3. Наявність соціально-побутової інфраструктури: 1) бібліотеки, у 
тому числі читального залу; 2) пунктів харчування; 3) актового чи 
концертного залу; 4) медичного пункту.
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком.
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, необхідними для 
виконання навчальних планів.

Інформаційне та 
навчально- 
методичне 
забезпечення

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітньої 
програми відповідає ліцензійним вимогам, має актуальний 
змістовий контент:
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого



профілю, в тому числі в електронному вигляді.
2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань 
англійською мовою відповідного або спорідненого профілю 
(допускається спільне користування базами кількома закладами 
освіти).
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та 
наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна інформація).
4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить 
навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального 
плану, в тому числі в системі дистанційного навчання.
5. Наявність освітньої програми.
6. Наявність навчального плану.
7. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану.
8. Наявність комплексу навчально-методичного забезпечення з 
кожної навчальної дисципліни навчального плану.
9. Наявність програми практичної підготовки, робочих програм 
практик.
10. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану.
11. Наявність методичних матеріалів для проведення атестації 
здобувачів

9 Академічна мобільність
Національна
кредитна
мобільність

Програма передбачає укладення договорів з університетами України 
про подвійне дипломування. Підвищення кваліфікації (стажування) 
науково-педагогічних працівників у вітчизняних закладах вищої 
освіти на основі двосторонніх договорів.

Міжнародна
кредитна
мобільність

На основі двосторонніх договорів між Глухівським НПУ ім. 0. 
Довженка та зарубіжними навчальними закладами.

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти

Можливе навчання іноземних громадян. Навчання іноземних 
студентів проводиться на загальних умовах.

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність



2.1. Перелік компонент ОП

Код
компо
нента

Код н/д
Компоненти освітньої програми 

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

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю
1 2 3 4

1. Обов'язкові компоненти ОП
1.1. Дисципліни загальної підготовки

ОК 1 ОДЗП.1 Філософія освіти 3 Екзамен
ОК 2 ОДЗП.2 Культура наукової української мови 3 Залік
ОКЗ ОДЗП.З Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 Залік

Всього 9
1.2. Дисципліни професійної підготовки

ОК 4 ОДПП.1 Педагогіка 3 Екзамен
ОК 5 ОДПП.2 Психологія 3 Екзамен
ОК6 од п п .з Теорія і методика підготовки юних 

спортсменів
4 Залік

ОК 7 ОДПП.4 Основи спортивного тренування 6 Екзамен
ОК 8 ОДПП.5 Методика викладання фізичного виховання у 

вищій школі
4 Залік

ОК 9 ОДПП.6 Наукові засади підготовки викладача 
фізичного виховання

3 Залік

ОК 10 ОДПП.7 Професійно-прикладна фізична підготовка 4 Залік
ОК 11 ОДПП.8 Організація туристичної роботи 4 Залік
ОК 12 ОДПП.9 Фізична рекреація різних груп населення 4 Екзамен
ОК 13 ОДПП.Ю Теорія і методика оздоровчої фізичної 

культури
5 Екзамен

Всього 40
1.3. Блок практичної підготовки

ОК 14 ОПП.1 Педагогічна практика: на робочому місці 
тренера з обраного виду спорту

4 Екзамен

ОК 15 ОПП.2 Виробнича практика: на робочому місці 
викладача

4 Екзамен

Підготовка до написання магістерської роботи
ОК 16 ОПП.З Методологія і методи наукових досліджень 3 Залік
ОК 17 ОПП.4 Інформаційні технології в дослідницькій 

діяльності
3 Залік

ОК 18 ОПП.5 Академічна риторика 3 Залік
ОК 19 ОПП.6 Дослідницька практика з написання 

магістерської роботи
3

Всього 20
1.4. Державна атестація

ОК 20 ОДА.1 Магістерська робота 1 Екзамен
Всього 1

Загальний обсяг обов’язкових компонент 70
2. Вибіркові компоненти ОП

2.1. Дисципліни загальної підготовки
ВК 1 ВДЗП.1 Академічна доброчесність 3 Залік
ВК 2 ВДЗП.2 Інтелектуальна власність
ВКЗ ВДЗП.З Основи міжкультурної комунікації
ВК 4 ВДЗП.4 Професійна кар'єра



ВК 5 ВДЗП.5 Дистанційне навчання як сучасна освітня 
технологія

ВК 6 ВДЗП.6 Культура антитерористичної безпеки в 
закладах освіти та методика її формування

ВК 7 ВДЗП.7 Дисципліна з іншої освітньої програми 
(вибір із загальноуніверситетського переліку)

Всього 3
2.2. Дисципліни професійної підготовки

ВК 8 ВДПП.1 Організація і управління фізичною 
культурою і спортом

3 Залік

ВК 9 ВДПП.2 Біологічні основи адаптації людини 4 Екзамен
ВК 10 ВДПП.З Фізична реабілітація
ВК 11 ВДПП.4 Гігієнічні засади фізичного виховання
ВК 12 ВДПП.5 Адаптивне фізичне виховання 4 Залік
ВК 13 ВДПП.6 Сучасні технології оздоровчої рухової 

активності
ВК 14 ВДПП.7 Нетрадиційні фізкультурно-оздоровчі види
ВК 15 ВДПП.8 Енергоінформаційні основи здоров'я 3 Залік
ВК 16 ВДПП.9 Духовні аспекти здоров'я
ВК 17 ВДПП.10 Психодіагностика і корекція станів засобами 

фізичної культури
ВК 18 ВДПП.11 Медико-біологічний контроль у фізичній 

культурі і спорті
3 Залік

ВК 19 ВДПП.12 Спортивна травмотологія
ВК 20 ВДПП.13 Організація спортивно-масової роботи

Всього 17
Загальний обсяг вибіркових компонент 20

Загальний обсяг освітньої програми 90

2.2. Структурно-логічна схема ОП.



г  ^
II

Г  ^
III

семестр семестр

І 0К6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ОК 10 
ОК 14 
ОК 17 

ВК9/ВК10/ВК11

ОК 11 
ОК 12 
ОК 13 
ОК 15 
ОК 18 
ОК 19 
ОК 20 

ВК1/ВК2/ВКЗ/ 
ВК4/ВК5/ВК6/ВК7 
ВК12/ВК13/ВК14 
ВК 15/ВК16/ВК17 
ВК18/ВК19/ВК20

Код навчальних дисциплін - відповідно таблиці, представленій у пункті 2.1.

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Підсумкова державна атестація випускників освітньої програми спеціальності 014 
Середня освіта (Фізична культура) проводиться у формі захисту кваліфікаційної 
магістерської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про 
присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Вчитель фізичної культури. 
Організатор спортивно-масової і туристичної роботи».

Кваліфікаційна робота це комплексне теоретико-емпіричне дослідження, яке має 
наукову новизну і практичне значення у практиці фізичної культури та педагогічної 
діяльності.

Принципами формування і реалізації системи засобів державної діагностики якості 
знань магістра спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) є: уніфікація, 
комплексність, актуальність, взаємозамінність та взаємодоповнюваність, інформативність, 
дієвість, індивідуальність, диференційованість, об’єктивність і відкритість, єдність вимог, 
предметність, інноваційність, валідність, варіативність.

Державна атестація проводиться на підставі оцінювання якості засвоєння ОПП, 
рівня здобутих професійних знань, набутих умінь та навичок, ступеня сформованості 
системи професійних компетентностей, передбачених освітньою програмою. У процесі 
державної діагностики визначається рівень здатності розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання і практичні проблеми у професійній діяльності, що передбачає застосування 
певних теорій та методів відповідних наук.

Діагностика якості підготовки магістрів здійснюється під час їх державної атестації 
у терміни, передбачені навчальним планом. Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. Перелік джерел, на яких базується освітня програма

1. Закон України «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові документи 
України в галузі вищої освіти.



2. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації Академії педагогічних 
наук України / В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова; за ред. 
В. Г. Кременя. К. : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014. 108 с.

3. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.15, № 266).

4. Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. ІЖЬ: 
гакоп4.га(1а. аоу .иа/1а\У5/зЬо\у/1341-2011-п.

5. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти 
[Електронний ресурс]. ІЖЬ: шоп.§оу.иа/сопІепІ/Діяльність/Реформа%20освіти/07-шеІосі- 
гекошепсіас2Іу і. <іос.

6. Международная стандартная классификация образования: [Електронний 
ресурс]. ТЖЬ: Ьіір:// ЗЬагесІ ‘ОиЬІіп’ сіезсгіріогз ґог 8ЬогІ Сусіе, Рігзі Сусіе, Зесопсі Сусіе 
апсі ТЬігсі Сусіе Ашагсіз [Еіесігопіс гезоигсе]. ІІКЬ: \ууулу.ипі- 
(Іие.сІе/ітрегіа/пкі/сопІепІ/ЬоІоепа/сІиЬІіп сіезсгірїогз.рсіГ.

Гарант освітньої програми
старший викладач кафедри
теорії і методики фізичного
виховання канд..пед.наук Кузюра Г.М.



5.1. Матриця відповідності професійних компетентностей компонентам освітньої програми
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5.2. Матриця відповідності програмних результатів навчання компонентам освітньої програми
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