
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми 

«Фізична культура і спорт:  тренерська-викладацька діяльність» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

на здобуття освітнього ступеня бакалавра  

за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 

для вступників 2017 р. 

 

Пропозиції Обґрунтування 

пропозиції 

Відповідність за 

пропозицію 
Запровадження дисципліни 

«Теорія та методика 

викладання обраного виду 

спорту  ( баскетбол, 

волейбол, футбол)» у 

обов’язкові компоненти (24 

кредити ЄКТС) 

Пропозиції здобувачів вищої 

освіти були враховані  щодо 

посиленого акценту на 

професійну підготовку 

тренерів для формування 

професійних компетенцій 

За результатами обговорення 

на засіданні робочої групи 

пропозицію враховано. 

Запровадження дисципліни 

«Теорія та методика 

професійного спорту» 

Пропозиції стейкхолдерів 

долучити у теоретичний 

зміст навчальних 

професійних компонентів 

складові які формують 

можливість здійснювати 

підприємницьку діяльність у 

сфері фізичної культури і 

спорту. 

За результатами обговорення 

на засіданні робочої групи 

пропозицію враховано. 

Запровадження дисциплін: 

«Основи медичних знань та 

долікарської допомоги» та 

«Технології оздоровчо-

рекреаційної рухової 

активності» 

Пропозиції академічної 

спільноти долучити у 

теоретичний зміст 

навчальних професійних 

компонентів з метою 

поглиблення 

здоров’язбережувального 

напряму 

За результатами обговорення 

на засіданні робочої групи 

пропозицію враховано. 

Вилучення освітнього 

компонента «Педагогіка і 

психологія фізичного 

виховання та спорту» 

Пропозиція робочої групи 

обґрунтована недостатністю 

кредитів у зв’язку із 

введенням нових начальних 

дисциплін 

За результатами обговорення 

на засіданні робочої групи 

пропозицію враховано. 

Перенесення дисципліни 

«Теорія і методика 

викладання видів 

спорту(баскетбол, волейбол, 

футбол, легка атлетика, 

гімнастика, атлетизм)» в 

вибіркові дисципліни та 

ввести його як пердмет 

«Спортивні ігри (баскетбол, 

волейбол, футбол, 

настільний теніс, бадмінтон) 

 

Пропозиція обґрунтована 

недостатністю кредитів у 

зв’язку із введенням нових 

начальних дисциплін, а 

також певним дублюванням 

дисципліни «Теорія та 

методика викладання 

обраного виду спорту  

(баскетбол, волейбол, 

футбол)» 

За результатами обговорення 

на засіданні робочої групи 

пропозицію враховано. 



Скасування дисципліни 

«Соціально-політичні 

студії» 

Пропозиція обґрунтована 

недостатністю кредитів у 

зв’язку із введенням нових 

начальних дисциплін 

За результатами обговорення 

на засіданні навчально-

методичної ради пропозицію 

враховано 

Скасування дисципліни 

«Інклюзивна освіта» 

Пропозиція обґрунтована 

недостатністю кредитів у 

зв’язку із введенням нових 

начальних дисциплін 

За результатами обговорення 

на засіданні навчально-

методичної ради пропозицію 

враховано 

Змінити назву навчальної 

дисципліни «Біохімія 

спорту» на «Біохімія з 

основами біохімії спорту»  

Пропозиція обґрунтована 

підставою більш широкого 

вивчення фундаментальної 

складової біохімії спорту 

За результатами обговорення 

на засіданні робочої групи 

пропозицію враховано 

Зміна обсягів навчальних 

дисциплін: 

-«Анатомія та фізіологія 

людини (зменшення на 5 

кредитівЄКТС); 

-«Гігієна фізичного 

виховання» (зменшення на 1 

кредит ЄКТС); 

-«Історія фізичної культури 

та олімпійський спорт» 

(збільшення на 1 

кредитівЄКТС); 

-«Біохімія спорту» змінити 

назву на « Біохімія з 

основами біохімії спорту» 

та (зменшення на 1 кредит 

ЄКТС); 

-«Теорія та методика 

фізичного виховання» 

(зменшення на 1 кредит 

ЄКТС); 

-«Теорія та методика 

дитячого та юнацького 

спорту» (зменшення на 1 

кредит ЄКТС); 

-«Теорія та методика 

спортивного тренування» 

(збільшення на 1 кредит 

ЄКТС); 

-«Методика фізичної 

реабілітації» (зменшення на 

2 кредити ЄКТС); 

-«Спортивний туризм» 

(зменшення на 1 кредит 

ЄКТС); 

-«Адаптація та 

функціональні резерви» 

(зменшення на 2 кредити 

ЄКТС); 

-«Реабілітаційна 

психологія» (збільшення на 

1 кредит ЄКТС); 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю впорядкування 

кількості кредитів у семестрі 

внаслідок введення нових 

дисциплін. Ініціатор 

внесення змін: гарант 

освітньої програми Ярчук 

Г.В. 

За результатами обговорення 

на засіданні кафедри 

пропозицію враховано. 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми 

«Фізична культура і спорт:  тренерська-викладацька діяльність» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

на здобуття освітнього ступеня бакалавра  

за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 

для вступників 2019 р. 
 

Пропозиції Обґрунтування 

пропозиції 

Відповідність за 

пропозицію 
Оновлення загальних та 

фахових компетенцій.  

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю у зв’язку з 

виходом стандарту 

За результатами 

обговорення на засіданні 

навчально-методичної ради 

пропозицію враховано 

Запровадження нових 

навчальних дисциплін: 

«Основи філософських 

знань», «Основи 

академічного письма», 

«Інформаційно-

комунікаційні технології за 

професійним 

спрямуванням», «Україна в 

Європейській історії та 

культурі», «Права людини 

та громадянське суспільство 

в Україні» 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю посилення soft 

skills на підставі аналізу 

введених в дію стандартів 

вищої освіти інших 

спеціальностей. Ініціатор 

внесення змін: навчально-

методичний відділ. 

За результатами 

обговорення на засіданні 

навчально-методичної ради 

пропозицію враховано 

Запровадження дисципліни 

«Психологія спорту» 

Пропозиції стейкхолдерів 

долучити у теоретичний 

зміст навчальних 

професійних компонентів 

складові які формують 

можливість здійснювати 

психологічний аналіз у 

сфері фізичної культури і 

спорту. 

За результатами 

обговорення на засіданні 

робочої групи 

пропозицію враховано 

Зміна обсягів навчальних 

дисциплін: 

-«Вступ до спеціальності з 

основами наукових 

досліджень» (зменшення на 

1кредит ЄКТС); 

-«Гігієна фізичного 

виховання» (зменшення на 1 

кредит ЄКТС); 

-«Спортивна медицина» 

(зменшення на 1 кредит 

ЄКТС); 

-«Історія фізичної культури 

та олімпійський спорт» 

(зменшення  на 2 кредити 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю впорядкування 

кількості кредитів у 

семестрі внаслідок введення 

нових дисциплін. Ініціатор 

внесення змін: гарант 

освітньої програми Ярчук 

Г.В. 

За результатами 

обговорення на засіданні 

кафедри пропозицію 

враховано. 



ЄКТС); 

-«Управління у сфері 

фізичної культури» 

(зменшення на 1 кредит 

ЄКТС); 

-«Спортивні споруди та 

обладнання» (зменшення на 

1 кредит ЄКТС); 

-«Біомеханіка фізичних 

вправ та спорт метрологія» 

(зменшення на 2 кредити 

ЄКТС); 

-«Теорія та методика 

фізичного виховання» 

(зменшення на 1 кредит 

ЄКТС); 

-«Теорія та методика 

дитячого та юнацького 

спорту» (збільшення на 1 

кредит ЄКТС); 

-«Методика фізичної 

реабілітації» (зменшення на 

1 кредит ЄКТС); 

-«Технології оздоровчо-

рекреаційної рухової 

активності» (зменшення на 1 

кредит ЄКТС); 

-«Спортивні ігри (баскетбол, 

волейбол, футбол» 

(збільшення на 2 кредити 

ЄКТС) 

 

 


