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1. Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Херсонський державний університет 

Факультет фізичного виховання та спорту 

Офіційна назва 

сертифікатної 

програми 

Фітнес: теорія, методика, практика 

Обсяг 

сертифікатної 

програми 

3 кредити ЄКТС / 90 годин 

Тривалість 

сертифікатної 

програми 

Короткострокова 

Передумови  Всі бажаючі старші 16 років. усіх, хто прагне докластися до конструктивних 

змін в локальних спільнотах та загальноукраїнському контексті через свою 

професійну діяльність. 

Мова(и) 

викладання 

Українська 

Термін дії 

сертифікатної 

програми  

Оновлення 1 раз на 2 роки  

Інтернет-

адреса 

постійного 

розміщення 

опису 

сертифікатної 

програми 

https://www.kspu.edu/Education/CertPrograms.aspx 

2. Мета сертифікатної програми 

Здійснити підготовку компетентного конкурентоспроможного фахівця з фітнесу, здатного 

самостійно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі 

професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту та основ здоров’я. Формування та 

розвиток загальних та фахових компетентностей для виконання професійних завдань та 

обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі сучасної освіти 

3. Характеристика сертифікатної програми 

Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність) 

01 Освіта / Педагогіка 

017 Фізична культура і спорт 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

Орієнтація 

сертифікатної 

програми  

Прикладна 

Сертифікатна програма спрямована на підготовку фахівців, здатних до 

ефективної реалізації навчально-тренувального процесу в умовах фітнес-

клубів, клубів активного відпочинку, оздоровчих комплексів, 

спеціалізованих спортивних та рекреаційних закладів. 

Основний 

фокус 

сертифікатної 

програми та 

спеціалізації 

Підготовка фахівців до організації навчально-тренувальної діяльності з 

акцентом на практичне застосування знань, умінь та навичок у сфері 

фізичного здоров’я. 

Ключові слова: освіта, основи здоров’я, фізичне здоров’я, фізична культура, 

фізичне виховання, фітнес, рекреація. 



 

Сертифікатна програма базується на Національній стратегіїї з оздоровчої 

рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - 

здоровий спосіб життя - здорова нація". 

Особливості 

програми 

Сертифікатна програма передбачає надання учасникам:  

- системних знань в галузі фізичної культури і спорту із поглибленим 

вивченням фітнес-технологій і технологій оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності; 

 - сучасних знань та практичних навичок із спортивного та кондиційного 

тренування, профілактики захворювань та травматизму;  

- залучення до модераторства професіоналів практиків, які працюють в 

системі фітнес-індустрії (провідних фітнес-тренерів) 

4. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Подальше 

навчання  

Не застосовано 

5. Викладання та оцінювання  

Викладання та 

навчання 

Студенто-центроване навчання, дистанційне та самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, практика із використанням загально- та спеціально-

наукових методів навчання. 

Оцінювання Оцінювання здійснюється за накопичувальною системою відповідно до 

Порядку оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в ХДУ. 

Усне та письмове опитування; тестовий контроль; заліки, екзамени, 

презентація. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері фізичної культури та спорту або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів відповідних наук, і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК  2. Здатність планувати і управляти часом. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність працювати в команді. 

ЗК 5. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

ФК 1. Здатність використовувати під час навчання та виконання 

професійних завдань базові знання з теорії і методики фізичного виховання 

та застосовувати систему знань під час практичної діяльності. 

ФК 2. Здатність використовувати різні методи та прийоми навчання, 

виховання та соціалізації особистості. 

ФК 3. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання 

та інвентар. 

ФК 4. Здатність організовувати та здійснювати навчально-тренувальну 

діяльність. 

7. Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання 

(ПРН) 

ПРН 1.  Знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; 

здійснювати комунікаційну взаємодію за допомогою соціальних мереж; 

систематизувати прийоми створення, збереження, накопичення та 

інтерпретації даних з використанням сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій; 

ПРН 2. Виявляти готовність до освоєння нового матеріалу та вміння 

оцінювати себе критично; демонструвати поглиблення базових знань за 

допомогою самоосвіти; демонструвати вміння представити і оцінювати 

власний досвід та аналізувати й застосовувати досвід колег; 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96YWtvbi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvNDIvMjAxNiNuMTQ=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96YWtvbi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvNDIvMjAxNiNuMTQ=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly96YWtvbi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvNDIvMjAxNiNuMTQ=/


 

ПРН 3. Розробляти рекомендації та складає персональні програми  

оздоровлення на основі показників стану здоров’я, оцінювати рухову 

активність, організовувати заходи залучення різних груп населення до 

здорового способу життя, планувати методику кондиційного тренування, 

розробляти та організовувати фізкультурно-оздоровчі заходи для різних 

груп населення; 

ПРН 4. Пояснювати принципи, засоби та методи фізичного виховання; 

інтерпретувати теорію навчання рухових дій; планувати та застосовувати 

методику розвитку фізичних якостей; визначати форми організації занять 

у фізичному вихованні з урахування статевовікових особливостей різних 

груп населення; 

ПРН 5. Пояснювати принципи, мету, завдання, засоби та методи 

спортивної підготовки; аналізувати та інтерпретувати особливості 

тренувальної діяльності та організацію занять, структуру тренувального 

процесу; визначати позатренувальні засоби стимулювання працездатності  

та відновних процесів. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Доцентка кафедри теорії та методики фізичного виховання, кандидатка 

педагогічних наук, майстер спорту, інструктор з функціонального тренінгу 

Кольцова О.С. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення  

Виконання програм навчальних дисциплін забезпечується матеріально-

технічним оснащенням, що відповідають Ліцензійним вимогам провадження 

освітньої діяльності даного спрямування. Наявні 3 спортивних зали (зал 

спортивних ігор; спеціалізований зал гімнастики; тренажерний зал); 

навчально-тренувальний центр; плавальний басейн; відкритий тренажерний 

майданчик, багатофункціональний, відкритий спортивний майданчик. 

У наявності фізкультурно-спортивне спорядження та обладнання; сучасні 

технічні прилади та тренажери для тренування. 

Інформаційне 

та навчально-

методичне 

забезпечення 

- офіційний сайт ХДУ:http://www.kspu.edu/About.aspx?lang=uk;  

- точки бездротового доступу Інтернет; 

- наукова бібліотека, читальні зали; 

- Херсонський віртуальний університет 

http://dls.ksu.kherson.ua/dls/Default.aspx?l=1;  

-  система дистанційного навчання «KSU Online» 

http://ksuonline.kspu.edu;  

- електронний архів-репозитарій Херсонського державного 

університету http://ekhsuir.kspu.edu;  

- електронна бібліотека http://elibrary.kspu.edu/;  

- навчально-методичні комплекси дисциплін. 
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Перелік компонент сертифікатної програми 
Код н/д Складові частини сертифікатної 

програми (навчальні дисципліни, курсові 

роботи, практики, атестація слухачів) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумков

ого 

контролю 

1 2 3 4 

Змістові модулі сертифікатної програми 

ЗМ 1 Теорія та методика побудови фітнес-

програм 

1 Проєкт 

програми 

ЗМ 2 Особливості проведення фітнес-занять 

різного спрямування 

2 залік 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ 2  

 

 

Структурно-логічна схема сертифікатної програми 

 
Форма атестації здобувачів.  

 

 Навчання за сертифікатною програмою завершується підсумковим заліком 

з виявленням рівня досягнень програмних результатів навчання і сформованості 

компетентностей. Оцінювання здійснюється відповідно до «Порядку оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти в Херсонському державному 

університеті». За результатами навчання здобувачам видається сертифікат, який 

може бути визнаний як підвищення кваліфікації або перезарахований у системі 

формальної освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

Теорія та методика 
побудови фітнес-

програм

Особливості 
проведення фітнес-

занять різного 
спрямування



 

 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

сертифікатної програми 

 ЗМ 1 ЗМ 2 

ІК + + 

ЗК 1  + 

ЗК 2 +  

ЗК 3 + + 

ЗК 4 +  

ЗК 5  + 

ФК 1  + 

ФК 2 +  

ФК 3  + 

ФК 4  + 

 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідним 

компонентам сертифікатної програми 

 ЗМ 1 ЗМ 2 

ПРН 1 +  

ПРН 2 +  

ПРН 3  + 

ПРН 4  + 

ПРН 5 + + 

 

 

 

Керівник сертифікатної 

програми         

                                                     

(Кольцова О.С) 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


