Спеціальність 014 Середня освіта (Фізичне виховання)
Кваліфікація, що присвоюється:
Вчитель фізичної культури
Рівень кваліфікації:
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування:
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,
неформального, неофіційного):
Немає
Профіль програми:
Студент повинен володіти професійними знаннями в галузі фізичного виховання,
вміти застосовувати ці знання у своїй професійній діяльності. Професійні знання
формуються на базі всебічних і глибоких знань соціально-гуманітарних, природничонаукових, медико-біологічних, психолого-педагогічних та професійно-орієнтованих
дисциплін, а також дисциплін практичної підготовки, із розумінням особливостей розвитку
та сучасного стану фізичної культури і спорту в Україні. Передбачається постійне і всебічне
зростання цих знань у процесі практичної діяльності. При цьому студенти володіють
необхідними знаннями з програмування, навичками роботи із програмним забезпеченням.
Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т. ч. години нормативної
складової – 165 кредитів, години варіативної складової – 75 кредитів.
Ключові результати навчання:
1. Знання з предметної області:
- загальнотеоретичні, соціально-гуманітарні, медико-біологічні та фахові дисципліни
в обсязі, необхідному для вирішення освітніх, науково-методичних і організаційних завдань;
- основні закони розвитку фізичної культури та спорту у всіх сферах суспільства;
- суть людини, роль особистості в історичному процесі та суспільних відносинах,
характерних для сучасної цивілізації;
- особливості сучасного розвитку українського суспільства та інтегрування у світову
спільноту;
- основні напрямки та проблеми розвитку фізичної культури, як органічної частини
соціальної системи загальнолюдської культури;
- спеціальні функції фізичної культури в сучасному суспільстві;
- соціальні, економічні, естетичні, юридичні, психолого-педагогічні аспекти сучасної
педагогічної діяльності;
- анатомічну будову організму, фізіологічні та біомеханічні механізми його
функціонування в нормі та під час хвороби або інвалідності, санітарно-гігієнічні умови,
необхідні для забезпечення нормальної життєдіяльності;
- методологічні основи всіх психолого-педагогічних дисциплін, закономірності
розвитку та соціального формування особистості;
- методи психолого-педагогічної діагностики, корекції або компенсації втрачених
функцій;
- сучасний стан та актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання,
рекреації та оздоровчої фізичної культури;
- основні напрямки і форми фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи з
різними групами населення;
- основні методи оцінки і діагностики стану здоров’я та фізичного розвитку окремих
вікових груп.

2. Практичні уміння і навички:
- ефективно управляти процесом фізичного розвитку різних вікових груп;
- оцінювати показники фізичного розвитку і стану здоров’я різних груп населення;
- розробляти розвиваючі і корекційні програми фізкультурно-оздоровчої роботи з
урахуванням індивідуальних, вікових особливостей різних груп населення;
- ефективно застосовувати отримані знання при вирішенні науково-практичних,
методологічних, інформаційно-пошукових та інших завдань;
- застосовувати отримані знання для вирішення конкретних педагогічних або
психологічних завдань;
- планувати, організовувати, проводити педагогічну діяльність, спрямовану на
формування всебічно розвиненої особистості;
- формувати в учнівської молоді потребу в зміцненні здоров’я засобами фізичної
культури;
- спостерігати за рівнем здоров’я, аналізувати, оцінювати, тестувати його, вимірювати
функціональні показники;
- здійснювати економічний аналіз фізкультурно-педагогічної діяльності та
організовувати її відповідно до вимог ринкової економіки;
- застосовувати психолого-педагогічні прийоми управління діяльністю;
- правильно застосовувати правові норми у сфері фізичної культури;
- організовувати, планувати, управляти різними формами роботи з фізичного
виховання, рекреації та оздоровчої фізичної культури;
- застосовувати базові психолого-педагогічні знання для організації, планування,
контролю і корекції діяльності виробничих та учнівських колективів;
- вміти розробляти власні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій, майстерно
проводити заняття та рекреаційні заходи, використовуючи досвід передової практики;
- прививати інтерес і потребу до здорового способу життя, до систематичних занять
фізичною культурою та спортом;
- використовувати наукові і математичні методи дослідження у фізичному вихованні,
рекреації та оздоровчої фізичної культури;
- володіти сучасними технологіями програмування і обробки результатів
експериментальних досліджень;
- формувати наукові уявлення про значення фізичної активності, фізичної
працездатності, фізичного виховання для повноцінної життєдіяльності людини, продовження
її активного творчого довголіття.
Професійні профілі випускників: типовими видами діяльності є педагогічна, рекреаційна,
виховна та організаційна. Бакалавр виконує свої обов’язки у навчально-виховних закладах,
фізкультурних та спортивних організаціях.
Випускник освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр може займати такі посади:
- вчитель фізичної культури,
- інструктор з фізкультури,
- викладач початкового навчального закладу,
- інструктор-методист з фізичного виховання,
- лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень) фізичної
культури та спорту,
- лаборант (освіта),
- керівник гуртка загальноосвітнього та позашкільного навчальних закладів.
Доступ до подальшого навчання:
Бакалавр може продовжити навчання в магістратурі університету за спеціальністю
«Фізичне виховання», а також за іншими спеціальностями на умовах перехресного вступу.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:

Положення про контроль і оцінювання навчальних досягнень у Дрогобицькому
державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Стобальна шкала оцінювання з
переведенням у національну шкалу та шкалу ЄКТС.
Вимоги до випуску:
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішно складений
комплексний державний екзамен ( медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту,
педагогіка, психологія) та державний екзамен «Теорія та методика фізичного виховання» або
захист бакалаврської роботи та державний екзамен «Теорія та методика фізичного
виховання».
Форма навчання:
Денна, заочна
Директор програми:
Доктор педагогічних наук, професор Лук’янченко Микола Іванович.

