
Проєкт  

змін до освітньо-професійних програм «Середня освіта (Фізична культура)» 

та навчальних планів підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) 2020 р. денної форми із 

терміном навчання 1 рік і 4 місяці та 1 рік і 10 місяців 
 

        

Відповідно до запитів зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів, 

отриманих в результаті моніторингу освітньо-професійних програм Середня 

освіта (Фізична культура) ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр», 

зокрема проведення анкетування здобувачів вищої освіти, випускників, 

роботодавців, а також у зв’язку із обговоренням освітньо-професійних 

програм на розширеному засіданні кафедри теорії і методики фізичного 

виховання 21 січня 2021 року із залученням студентів, випускників освітньої 

програми та потенційних роботодавців пропонуємо внести в освітню 

програму «Середня освіта (Фізична культура)» 2020 року і навчальні плани 

підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 

014 Середня освіта (Фізична культура) 2020 р. денної форми із терміном 

навчання 1 рік і 4 місяці та 1 рік і 10 місяців наступні зміни: 

1. У навчальному плані підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта / 

Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) 2020 р. 

денної форми із терміном навчання 1 рік і 4 місяці об’єднати у 3 семестрі 

дисципліну «Зарубіжні системи фізичного виховання» (4 кредити ЄКТС) та 

дисципліну «Сучасні аспекти організації рухової активності населення» 

(4,5 кредити ЄКТС) у навчальну дисципліну «Сучасні аспекти оздоровчої 

фізичної активності та зарубіжні системи фізичного виховання» (5,5 кредитів 

ЄКТС) та ввести дисципліну «Спортивно-педагогічне вдосконалення» 

обсягом 3 кредити ЄКТС (90 год.) і формою підсумкового контролю – 

диференційований залік у 3 семестрі. 

2. У навчальному плані підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта / 

Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) 2020 р. 

денної форми із терміном навчання 1 рік і 10 місяців замінити навчальну 

дисципліну «Основи теорії і методики спортивно-оздоровчого тренування» із 

формою підсумкового контролю – залік на навчальну дисципліну 

«Спортивно-педагогічне вдосконалення» із формою підсумкового 

контролю – диференційований залік без загальної зміни кількості кредитів 

ЄКТС та годин навчальних занять. 
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