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Зміст
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ:
a) Адреса:
навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль 46027
b) Контактні телефони:
тел.: (0352) 43-60-80
тел. вн. 261
Приймальна декана
тел. (0352) 43-60-80
тел. вн. 262
c) Інформація про склад деканату:
Декан: Омельяненко Володимир Григорович
Кандидат педагогічних наук, доцент
тел.: (0352) 43 60-80
e-mail: omelt@mail.ru
Заступник декана: Боднар Ярослав Богданович
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
тел.: (0352) 43 60-80
Диспетчер: Пастушенчин Наталія Олександрівна
тел.: (0352) 43-60-80
e-mail: serbogina@rambler.ru
Методист заочного відділення: Залізна Валентина Андріївна
тел.: (0352) 43-60-80 тел.вн. 261
d) Кафедри:
ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
(вул. Кривоноса, 2, каб. 167, м. Тернопіль, 46027 тел.: (0352) 436080
На кафедрі працює 14 викладачів: доценти – кандидат наук з фізичного виховання і
спорту Боднар Я.Б.; кандидат наук з фізичного виховання і спорту Грабик Н.М.; кандидат наук
з фізичного виховання і спорту Грубар І.Я.; кандидат педагогічних наук Наумчук В.І.; кандидат
педагогічних наук Омельяненко В.Г.; кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Омельяненко І.О.; асистенти – кандидат наук з фізичного виховання і спорту Кушнерчук І.І.;
кандидат наук з фізичного виховання і спорту Оліяр М.Б.; Власюк Р.А.; Вовчанська В.В.;
Сопотницька О.В.; Гулька О.В.; Комаринська Н.Б.
ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ОЛІМПІЙСЬКОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ
(вул. Кривоноса, 2, каб. 166, м. Тернопіль, 46027, тел.: (0352) 436080)
На кафедрі працює 13 викладачів: заслужений тренер України Васірук М.С., заслужений
працівник освіти Івегеш В.П.; доценти –– кандидат педагогічних наук Іваськів С.М. кандидат
педагогічних наук Єднак В.Д., кандидат педагогічних наук Корнієнко С.М., кандидат наук з
фізичного виховання і спорту Шандригось В.І., кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Ладика П.І., асистенти: кандидат наук з фізичного виховання і спорту Кузь Ю.С., І.С.Данилюк,
І.Д.Клапоущак, І.В.Довбня, В.І.Бучок, аспірант Супрун С.Т.

ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(вул. Винниченка, 10, каб. 608, м. Тернопіль, 46027, тел.: (0352) 533610)
На кафедрі працює 8 викладачів: професори – доктор медичних наук Єпішин А.В., доктор
медичних наук Хара М.Р.; доценти – кандидат медичних наук Вакуленко Л.О., кандидат
медичних наук Грушко В.С., кандидат медичних наук Барладин О.Р., кандидат педагогічних
наук Лопатка Г.Ф., кандидат педагогічних наук Храбра С.З.; асистент Варакута О.П.
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
(вул. Винниченка, 10, м. Тернопіль, 46027, тел.: (0352) 533626)
На кафедрі працює 13 викладачів: заслужений тренер України з біатлону - П.П. Клочко,
доценти – кандидат наук з фізичного виховання і спорту А.В. Огнистий, кандидат наук з
фізичного виховання і спорту К.М.Огниста, кандидат педагогічних наук Мехоношин С.О.,
кандидат педагогічних наук Шеремет І.В.; асистенти – кандидат педагогічних наук Мосійчук
Л.В., кандидат педагогічних наук Лаврін Г.З., кандидат педагогічних наук Гуменюк С.В.,
кандидат педагогічних наук Середа І.О.; асистенти – О.І. Кривокульський, Г.А. Шандригось,
Н.Б.Осіп, П.М.Петрица.

Координатор факультету:
Омельяненко Інна Олександрівна, навчальний корпус ТНПУ № 1, вул. М. Кривоноса, 2,
м. Тернопіль, 46027
e-mail: omelt@mail.ru

2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА
СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА
ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ
НАВЧАННЯ
Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Напрям підготовки: 8.01020101 «Фізичне виховання»
Ліцензований обсяг – 10 чоловік.
Термін навчання – 1 рік
4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Аудиторний фонд кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання
складається з:
1.
Ігровий зал для спортивних ігор (36х18 м). Забезпечений необхідним обладнанням
для проведення занять. Біжучий ремонт проводиться щорічно. При залі є роздягальні і душеві.
2.
Гімнастичний спортивний зал (18х20 м). Санітарно-технічний стан задовільний.
Забезпечений необхідними гімнастичними приладами. При залі є кімната, яка обладнана
тренажерними пристроями, а також роздягальні і душеві.
3.
Футбольне поле (100х70 м).
4.
Спортивний зал музритміки і рухливих ігор (20х12 м). Зал обладнаний відповідним
чином.
5.
Ігрові майданчики (два: 40х30 м та 50х40 м) для проведення занять з гандболу,
баскетболу, волейболу, тенісу.
6.
Кабінету Анатомії людини.
7.
Кабінету Фізіології людини.
8.
2-х викладацьких аудиторій.
На кафедрі встановлено 20 комп'ютерів, з них 17 під’єднаних до загальної
університетської мережі і мають обладнані для користування виходи в мережу Internet. Кафедра
володіє відповідним програмним забезпеченням.
Тренерську і педагогічну практики студенти проходять на базі загальноосвітніх та дитячоюнацьких спортивних шкіл міста Тернополя.
5.
ОСНОВНІ
МЕТОДИ
ВИКЛАДАННЯ
І
НАВЧАННЯ,
ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Кафедра володіє всім комплексом науково-методичного забезпечення, визначеним
Міністерством освіти і науки України, необхідним для його ефективного функціонування,
державними стандартами освіти: навчальними планами; навчальними програмами з усіх
нормативних дисциплін, підручниками і навчальними посібниками; інструктивно-методичними
матеріалами до семінарських, практичних і лабораторних занять; завданнями для
індивідуальної роботи студентів з навчальних дисциплін; тестовими завданнями; контрольними
роботами з навчальних дисциплін; методичними матеріалами для студентів з питань
самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових, дипломних і магістерських
робіт.
Значна увага на кафедрі приділяється організації індивідуальної і самостійної роботи та їх
контролю, розроблено та зберігаються індивідуальні семестрові завдання для самостійної та
індивідуальної роботи студентів з навчальних дисциплін.
На кафедрі запроваджено кредитно-трансферну систему оцінювання в контексті реалізації
основних положень і засад Болонської системи навчання. У зв’язку з цим сесії для студентів не

проводяться. Основними формами оцінювання є бальна система, поточне і підсумкове
тестування, а також оцінювання індивідуальних навчально-дослідних завдань.
Викладачами кафедри розроблено та оновлено тексти лекцій, деталізовано плани
практичних і семінарських занять, підготовлено комплекти тестових завдань для поточного та
підсумкового контролю знань студентів. Створено електронну базу даних (лекції, тести,
завдання для індивідуальної роботи, питання для самоконтролю, література та ін.) для кожної
дисципліни кафедри.
6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Навчальний процес денної форми навчання проводиться у першій половині дня. Перша
пара починається о 8.00. Для уникнення перевантаження студентів, розклад занять складають
так, щоб студенти мали не більше 3-х пар протягом дня.

7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ
освітньо-кваліфікаційного рівня МАГІСТРА
спеціальності 8.01020101 Фізичне виховання
1 курс
I семестр
Вид
К-сть
Назва дисципліни
контролю
кредитів
Нормативні (обов’язкові) дисципліни
11
Філософія науки
☻
1,5
Основи педагогіки вищої школи
☻
1,5
Основи психології вищої школи
☺
1
Методика
викладання
спортивно-педагогічних
дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання
☻
6
і спорту
Охорона праці в галузі
☻
1
Дисципліни за вибором ВНЗ
12
Теорія і методика наукових досліджень у фізичному
☻
6
вихованні
Адаптивне фізичне виховання
☺
3
Організація та методика оздоровчої ФК та рекреаційного
☺
3
туризму
Дисципліни за вибором студента
5
Оздоровчий фітнес
☺
2,5
Туристичний менеджмент
☺
2,5
ІI семестр
Назва дисципліни
Нормативні (обов’язкові) дисципліни
Ділова іноземна мова
Правові основи діяльності вищої школи
Комп’ютерні інформаційні технології в освіті, науці
Менеджмент в освіті
Методика викладання фізичного виховання у вищій
школі
Цивільний захист
Дисципліни за вибором ВНЗ
Методологія керування фізичним здоров’ям людини
«Спорт для всіх» в системі фізичного виховання
Практики
Науково-дослідницька практика
Викладацька практика у ВНЗ І-ІІ рівні акредитації
Переддипломна практика
Примітка: ☻ – екзамен; ☺– залік; ☼ – курсова робота.

Вид
контролю
☻
☺
☺
☺

К-сть
кредитів
11,5
2
1
1,5
1

☻

5

☻

1
8
5
3
12,5
4
4
4,5

☻
☺
☺
☻

8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ.

9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
Спеціальність 8.01020101 «Фізичне виховання» (для ОКР «Магістр»)
ЦИКЛ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
Нормативні дисципліни
Предмет: Філософія науки
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета: надання студентам уявлення про світогляд, обумовленість його
виникнення, розмаїття, розвитку і значення в житті людей; особливості філософського
вирішення світоглядних проблем, його відмінність від міфології, релігії, мистецтва і науки;
історичні типи і головні парадигми філософського пізнання взаємовідношення людини з
навколишньою дійсністю.
Форми контролю: іспит
Предмет: Ділова іноземна мова
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр
Анотація: Мета: практичне оволодіння іноземною мовою на рівні спілкування нею в
обсязі тематики, обумовленою програмою, формування навичок отримувати і передавати
наукову інформацію зі свого фаху.
Форми контролю: іспит
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Предмет: Основи педагогіки вищої школи
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Педагогіка вищої школи є однією з галузей педагогіки, науки про виховання,
навчання і освіту молоді і дорослих. Об'єктом дослідження педагогіки вищої школи є
педагогічна система вищої освіти. У сучасному суспільстві виховання здійснюється, головним
чином, через спеціальні педагогічні системи. Вони є стрижневим і дуже складним об'єктом
дослідження науки педагогіки. Системою прийнято називати функціональну структуру,
діяльність якої підпорядкована певній меті. Фахівці, які включені до спільного виду діяльності,
теж утворюють систему, в якій ця діяльність здійснюється. Отже, навчальні заклади і включені
в спеціальну навчально-виховну діяльність спеціалісти утворюють педагогічну систему. Вся
сукупність навчально-виховних і культурно-освітніх навчальних закладів складає систему
освіти, котра вміщує великі педагогічні системи: систему вищої освіти, систему середньої
спеціальної освіти, систему загальної середньої освіти та ін.
Форми контролю: іспит
Предмет: Основи психології вищої школи
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Анотація: Предметом психології вищої школи є особистість викладача та студента в їх
розвивальній педагогічній взаємодії. Вона досліджує роль «особистісного чинника» при
впровадженні інноваційних технологій навчання і виховання у ВНЗ, психологічні умови і
механізми становлення особистості майбутнього фахівця в системі ступеневої вищої освіти
(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр). Психологія вищої школи вивчає
закономірності функціонування психіки студента як суб’єкта навчально-професійної діяльності
та закономірності науково-педагогічної діяльності викладача, а також соціально-психологічні
особливості професійно-педагогічного спілкування та взаємин викладачів і студентів.
Основними категоріями психології вищої школи є навчання, розвиток, виховання в єдності та
взаємозв’язку, що визначається загальним поняттям едукація.
Форми контролю: залік
Предмет: Правові основи діяльності вищої школи
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є сформувати у майбутніх фахівців
правову культуру, навчити самостійному юридичному мисленню виробити навички
застосування теоретичних знань на практиці повсякденному житті та професійній діяльності.
Форми контролю: залік
Предмет: Комп'ютерні інформаційні технології в освіті, науці
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Метою вивчення дисципліни є систематизація знань студентів по сучасних
програмних засобах підтримки НДР на всіх етапах їх виконання, а також ознайомлення з
автоматизованими системами навчання. В результаті вивчення курсу студенти повинні:
Знати: призначення існуючих сучасних засобів комп'ютеризації наукових досліджень і
навчання, їх функціональні можливості і особливості застосування.
Уміти: застосовувати в практичній діяльності автоматизовані засоби обробки інформації,
виконання розрахунків і моделювання, обробки і оформлення результатів досліджень.
Форми контролю: залік
Предмет: Менеджмент в освіті
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Управління – складний процес, який неможливо виконати успішно, керуючись
завченими формулами і постулатами. Сутність сучасного менеджменту полягає в оптимізації
конкретних завдань управління завдяки раціональному та оптимальному використанню
ресурсів: матеріальних, матеріально – технічних , кадрових, фінансових тощо. Тому однією із
актуальних проблем сучасного керівника є проблема професійного росту, або професійної
кар’єри працівників освітньої галузі як однієї із складових особистого розвитку, підвищення
рівня знань, вмінь та компетентності, тобто постійного руху до успіху.
Форми контролю: залік
Предмет: Охорона праці в галузі
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр

Анотація: «Охорона праці в галузі» - нормативна дисципліна, яка вивчається з метою
формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці у галузі
відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи управління
охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і
безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими
актами. Вона передбачає вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі
господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей
майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного
прогресу. Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів
та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та
поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного
досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з
обов'язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. Завдання вивчення
дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров'я і працездатності працівників
у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління
охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та
власну безпеку.
Форми контролю: іспит
Предмет: Цивільний захист
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо
мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні
рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної
діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.
Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і
технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику
та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу,
населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх
наслідків.
Форми контролю: залік
Предмет: Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих
навчальних закладах фізичного виховання і спорту
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Курс «Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих
навчальних закладах фізичного виховання і спорту» передбачає вивчення питань методики
проведення різних організаційних форм спортивно-педагогічних дисциплін.
Формування вмінь: знати структуру навчальної діяльності; педагогічні функції та
складові педагогічної техніки викладача ВНЗ; роль вузівської лекції та лектора в підготовці
майбутнього вчителя; методику проведення практичних занять; методику проведення
семінарських занять; завдання навчальної практики та методику організації її проведення;
особливості організації і проведення оглядово-методичних занять; технологію планування
навчально-виховного процесу на СПД; особливості контролю результатів діяльності студентів
на СПД. Уміти: аналізувати лекцію з СПД ; готувати тези лекції однієї з СПД ; аналізувати

відвідане практичне заняття з позиції його професійно-педагогічної спрямованості; розробляти
робочий план для однієї з СПД із зазначенням професійно-педагогічної спрямованості занять;
аналізувати семінарські заняття з СПД з позиції його професійно-педагогічної цінності;
складати плани семінарських занять на будь-яку тему однієї з СПД; аналізувати заняття з
навчальної практики на одній із СПД; розробити систему завдань з навчальної практики з однієї
СПД для одного курсу; аналізувати оглядово-методичне заняття з СПД; розробити зміст
оглядово-методичних занять з СПД.
Форми контролю: екзамен
ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ЦИКЛУ
Предмет: Адаптивне фізичне виховання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Тільки в останні десятиріччя в нашій країні суспільство помітило великий
соціальний пласт інвалідів і осіб, які мають виражені порушення у стані здоров’я. В галузі
фізичної культури в останні роки державними і суспільними організаціями докладаються значні
зусилля для залучення інвалідів до систематичних занять фізичними вправами, як ефективного
універсального засобу фізичної, психічної та соціальної адаптації.
У процесі вивчення навчальної дисципліни АФВ студенти знайомляться з
особливостями змісту фізичного виховання дітей-інвалідів, який визначається необхідністю
формування життєво необхідних умінь та навичок; важливістю розвитку основних фізичних
якостей та підвищення функціональних можливостей органів і систем організму людини;
необхідністю становлення, збереження і використання тілесно-рухових якостей інваліда, що
залишилися в наявності. Підбір засобів в адаптивному фізичному вихованні обумовлений також
важливістю формування у інвалідів свідомого ставлення до власних можливостей, твердої
впевненості в них, готовності до сміливих і рішучих дій, подоланню необхідних для
повноцінного функціонування суб’єкта фізичних навантажень та потреби в систематичних
заняттях і організації здорового способу життя.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
1.
Дисципліну «Адаптивна фізична культура» як наукову й навчальну.
2.
Особливості адаптивного фізичного виховання.
3.
Засоби адаптивної фізичної культури та їх вплив при використанні на здоров’я осіб з
відхиленнями у стані здоров’я.
4.
Особливості навчання у адаптивній фізичній культурі.
5.
Принципи, що використовуються у процесі навчання в адаптивній фізичній культурі.
6.
Методи, на яких базується навчання в адаптивній фізичній культурі.
7.
Стадії та компоненти під час формування рухових вмінь й навичок засобами
адаптивної фізичної культури.
8.
Структуру навчання руховим діям в адаптивній фізичній культурі.
9.
Методику розвитку рухових якостей осіб з відхиленням у стані здоров’я.
10. Навантаження на заняттях адаптивною фізичною культурою.
11. Форми організації занять з адаптивної фізичної культури для осіб з відхиленнями у
стані здоров’я.
Вміти:
1.
Визначити стан питання підготовки спеціалістів фізичного виховання
неповносправних в Україні.

2.
З'ясувати структуру та зміст проблемного поля адаптивного фізичного виховання.
3.
Розробити методологію навчальної дисципліни адаптивне фізичне виховання для
закладів освіти де навчаються діти з різними нозологіями.
4.
Розробити концептуальне підґрунтя адаптивного фізичного виховання.
5.
Розробити програму навчальної дисципліни «Адаптивне фізичне виховання» для
навчальних закладів для дітей з різними відхиленнями у стані здоров'я.
Форми контролю: залік
Предмет: Теорія і методика наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Курс «Теорія і методика наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті»
передбачає вивчення питань організації та методики організації наукових досліджень для
підготовки магістрантів до захисту магістерських робіт.
Формування вмінь: знати принципи обрання теми магістерської роботи та правила її
формулювання; теоретичні основи обґрунтування теми наукового дослідження; теоретичні
підходи до формулювання понятійного апарату магістерської; правила формування змісту
магістерської роботи; принципи підбору методів дослідження та особливості їх використання;
вимоги до оформлення магістерської роботи; правила підготовки змісту доповіді на захисті
магістерської роботи; вимоги до наукової статті; особливості підготовки до захисту і захисту
магістерської роботи. Уміти: формувати понятійний апарат наукового дослідження; розробляти
теоретичні передумови наукового дослідження; планувати й проводити експеримент;
опрацьовувати результати вимірювань; зіставляти результати експерименту з теоретичними
положеннями; формулювати висновки наукового дослідження; готувати доповідь за
результатами дослідження, готувати статтю за результатами дослідження; рецензувати наукову
продукцію інших авторів.
Форми контролю:екзамен
Предмет: Методологія керування фізичним здоров’ям людини
Статус: варіативна
Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія керування фізичним
здоров’ям людини» є формування у студентів уміння керувати фізичним здоров’я людини.
Зміст навчальної програми «Методологія керування фізичним здоров’ям людини»
спрямований на ознайомлення студентів з теоретико-методологічними основами керування
фізичним здоров’ям людини, формування у студентів компетенцій керування фізичним
здоров’ям людини, формування у студентів навичок організовувати фізіологічне дослідження,
уміння планувати комплекс заходів щодо підвищення здоров’язбережного потенціалу занять
фізичною культурою.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :

нормативно-правові основи формування фізичного здоров’я людини;

результати наукових досліджень щодо керування фізичним здоров’ям людини;

нормативи фізичного розвитку людини;

методи оцінювання фізичного розвитку людини;

вимоги організації фізіологічного дослідження;

технологію керування фізичним здоров’ям людини;


критерії ефективності фізіологічного тестування;

шляхи підвищення здоров’язбережного потенціалу уроку фізичної культури;

закономірності збереження та зміцнення здоров’я;

фактори, які зміцнюють і руйнують здоров’я;

медико-біологічні проблеми фізичного виховання з метою покращення здоров’я
дітей і підлітків
вміти :

планувати фізіологічне дослідження;

оцінювати фізичний розвиток людини;

описувати результати фізіологічного дослідження;

складати анкету і проводити соціологічне опитування фахівців;

складати факторно-критеріальну модель оцінки рівня фізичного здоров’я людини

планувати комплекс заходів щодо формування, збереження і зміцнення здоров’я
школярів;

здійснювати контент-аналіз програми з фізичної культури учнівської молоді.
Форми контролю: екзамен
Предмет: Викладацька практика
Статус: Вибіркова.
Рік семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Професійно-педагогічна підготовка майбутніх викладачів – це складний,
багатогранний і тривалий процес, який здійснюється протягом усього періоду навчання
студентів в педагогічному вузі. Однією з основних форм професійного становлення
майбутнього викладача є педагогічна практика, яка дозволяє синтезувати теоретичні знання та
практичний досвід.
Форма контролю: залік

10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Типовими видами діяльності магістра фізичного виховання і спорту є педагогічна,
фізкультурно-оздоровча, рекреаційна, спортивно-масова робота. Він здійснює свою діяльність у
середніх та дошкільних закладах освіти, фізкультурних та спортивних організаціях.
Функціональними обов’язками магістра фізичного виховання і спорту є проведення
індивідуальних та групових занять з фізичного виховання, спортивно-масової, рекреаційної та
оздоровчої роботи, менеджменту фізичної культури.
Магістр фізичного виховання і спорту може обіймати такі посади у державних,
громадських, приватних та інших установах:

вчитель фізичного виховання у школі, училищі;

тренер, тренер-викладач з обраного виду спорту в ДЮСШ, ШВСМ;

інструктор фізичної культури в дошкільному закладі;

методист з фізичної культури;

інструктор (організатор) спортивно-масової роботи на виробництві, приватній фірмі
чи за місцем проживання;

фахівець з експлуатації спортивних споруд;

працівник державних або громадських органів управління фізичною культурою;

працівник спортивних клубів, спортивно-оздоровчих таборів відпочинку.
Термін навчання – 1 рік.

ГЛОСАРІЙ
Наукове дослідження — це процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за
допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення,
розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності
людей.
Магістерська робота – це самостійна випускна науково-дослідницька робота, яка
виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання
академічного ступеня магістра.
Організаційна форма навчання - це спеціальна конструкція процесу навчання.
Адаптація – це процес пристосування організму до зовнішнього середовища та змін, що
відбуваються всередині організму.
Адаптованість – це рівень вроджених та набутих в процесі життя якостей індивіда, які
сприяють успішному пристосуванню людини до нових умов життєдіяльності.
Нозологія – вчення про хвороби.
Патогенез - механізм виникнення та розвитку хвороби.
Етіологія – причини розвитку хвороби.

