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1. Профіль освітньої програми (назва ОП)  

зі спеціальності (шифр,назва спеціальності) 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди 

факультет фізичного виховання і спорту, 

кафедра олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та 

туризму 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

 

Магістр  

 Викладач фізичного виховання  і спорту. Тренер з обраного виду 

спорту 

Офіційна назва 

освітньої програми 

 

Фізична культура і спорт 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

 

Диплом магістра із свідченням МОН України 

90 кредитів 

Наявність 

акредитації 

 

Сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки України 

Серія УД № 21002728, строк дії сертифікату до 01.07.2023 

Цикл/рівень 
Магістерський / НРК України – 7 рівень, EQ-EHEA – перший цикл, 

EQF LLL – 7 рівень 

Передумови 

 

Дана програма надає можливість вдосконалити рівень знань, уміння і 

навички в галузі викладацької, тренерської роботи в галузі фізичної 

культури і спорту,  засвоїти засоби профілактики травматизму і 

відновлення працездатності при заняттях руховою оздоровчою і 

спортивною діяльністю. Програма надає можливість засвоїти і 

реалізувати навички науково-дослідної роботи з опублікуванням 

статей в наукових виданнях, підготовкою наукових доповідей  

Мова(и) 

викладання 

 

Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

 

2021 – 2022 навчальний рік 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

 

http://smc.hnpu.edu.ua/osvitni-prohramy 

2.Мета освітньої програми 

підготовка кваліфікованих фахівців у галузі фізичної культури і спорту, рухової активності, 

рекреації, сфері послуг, туризму, сфері управління, науково-дослідної роботи, виконавчої 

майстерності. 

3.Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань: 01 освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

Спеціалізація: викладання фізичної культури і спорту, тренерська 

діяльність 

Об’єкти вивчення та діяльності: сфера фізичної культури і спорту 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної 

діяльності у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання. 



Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Теоретичний зміст предметної області: базується на основних 
положеннях теорії і методики фізичного виховання та спорту, теорії і 
методики організації та управління тренувальним та змагальним 
процесами спортсменів різної кваліфікації в обраному виді спорту. 
Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання 
та дослідницької діяльності; спостереження, опитування, тестування 
та вимірювання у фізичній культурі і спорті; словесні, наочні та 
практичні методи фізичного виховання та спортивної підготовки; 
технології організації та проведення фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів; надання долікарської допомоги; інформаційно-
комунікаційні технології.  
Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікативне 

обладнання; спеціалізоване програмне забезпечення; фізкультурно-

спортивне спорядження та обладнання. 

Орієнтація 

освітньої програми  

Освітня програма орієнтована на здобуття освіти в галузі фізичної культури 

і спорту. Об’єкт вивчення та діяльності: процеси формування 

світоглядних, мотиваційно-ціннісних орієнтацій і установок на 

досягнення максимально високих спортивних результатів, фізичне, 

інтелектуальне та духовне вдосконалення, збереження і зміцнення 

здоров'я, ведення здорового способу життя, оптимізації 

психофізичного стану спортсмена, побудова тренувального процесу 

спортсмена на різних етапах підготовки. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації  

1. Тренерська діяльність: сприяння соціалізації, формуванню 

загальної культури особистості спортсменів в процесі спортивного 

тренування, їх залученню до загальнолюдських цінностей та 

здорового способу життя; вирішування спортивно-тренувальних та 

педагогічних завдань в рамках спортивних установ різного рівня, 

орієнтованих на аналіз наукової та науково-практичної літератури та 

узагальнення практики в галузі спорту; здійснення навчання і 

виховання в процесі тренувальних занять; визначення змісту 

тренувального процесу в рамках планів підготовки спортсменів з 

урахуванням результатів оцінювання фізичного, психофізіологічного 

і функціонального стану спортсменів; забезпечення належного рівня 

всіх видів підготовленості спортсменів; забезпечення необхідного 

запасу знань, рухових умінь і навичок, а також достатнього рівня 

фізичної підготовленості спортсменів для збереження і зміцнення їх 

здоров'я і спортивної діяльності; участь в змаганнях різного рівня; 

співробітництво зі спортсменами, педагогами, батьками (особами їх 

замінюють).  

 

2. Керівництво групою спортивної підготовки, командою:  

формування особистості спортсменів в процесі занять обраним 

видом спорту, їх залучення до загальнолюдських цінностей, 

здорового способу життя, моральним принципам чесної конкуренції; 

відбір для занять обраним видом спорту з використанням сучасних 

технологій визначення здатності до занять тим чи іншим видом 

спорту; планування тренувального процесу з установкою на 

досягнення високих спортивних результатів; підбирання адекватних 

поставленим завданням засобів і методів тренування, визначення 

величини навантажень, адекватних можливостям індивіда з 

установкою на досягнення спортивного результату; управління 

тренувальним процесом на основі контролю функціонального стану, 

досягнутого рівня техніки рухових дій і працездатності спортсменів і 

внесення відповідних коректив в тренувальний процес; забезпечення 

своєчасного проходження лікарського контролю і здійснення 

педагогічного, психофізіологічного, функціонального контролю за 

станом спортсменів; 

 

3. Рекреаційна діяльність: залучення спортсменів до 

рекреаційної діяльності як фактору здорового способу життя, 

відновлення працездатності, гармонійного духовного та 

функціонального розвитку; реалізація програми, режимів занять з 

рухової рекреації та реабілітації спортсменів; підбирання адекватних 

поставленим завданням засобів, методів і форм рекреаційної та 

реабілітаційної діяльності на різних етапах підготовки спортсменів; 



сприяння усвідомленому використанню засобів рекреації і 

реабілітації як засобів відновлення працездатності і зміцнення 

здоров'я, залучення до здорового способу життя; 

 

4. Організаційно-управлінська діяльність: організація та 

проведення спортивних заходів; здійснення професійної діяльності, 

керуючись Конституцією України, законами України і нормативними 

документами органів управління фізичною культурою і спортом та 

освітою, нормативно-правовими актами у сфері фізичної культури і 

спорту та освіти; організація роботи малих колективів виконавців; 

праця з фінансово-господарською документацією в сфері фізичної 

культури і спорту; дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку, техніки безпеки, забезпечення охорони життя і здоров'я 

людей в процесі занять 

 

5. Науково-дослідницька діяльність: виявлення актуальних 

питань в сфері спорту; проведення наукових досліджень з визначення 

ефективності різних видів діяльності в сфері спорту з використанням 

випробуваних методик; здійснення наукового аналізу, узагальнення 

та оформлення результатів дослідження; використання 

інформаційних технологій для планування і корекції процесів 

професійної діяльності, контролю стану спортсменів, обробки 

результатів досліджень, вирішення інших практичних завдань 

 

6. Культурно-просвітницька діяльність: аналіз і узагальнення 

важливих проблем сучасного розвитку спорту з використанням 

засобів масової інформації; проведення пропагандистських та 

інформаційних кампаній з питань впливу занять спортом на 

зміцнення здоров'я, підтримки працездатності, активного довголіття, 

залучення дітей та молоді до занять спортом. 

 

Особливості 

програми 

Програма передбачає засвоєння методів дослідження та контролю 

функціонального стану спортсменів, а також технологій, методик 

навчання та тренування. 

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач 

вищої освіти для застосовування на практиці) 

методи: навчання і тренування: 1) загально-педагогічні, що 

включають словесні та наочні методи; 2) практичні, що включають 

метод регламентованої вправи, ігровий і змагальний методи та інші; 

науково-дослідницькі: метод аналізу літературних даних, методи 

педагогічних спостережень; методи педагогічного тестування для 

визначення рівня фізичної і технічної підготовленості; методи 

визначення функціонального стану організму (визначення 

артеріального тиску, показників варіаційної пульсометрії, метод 

ортостатичної проби, оцінка можливостей кардіореспіраторної 

системи, метод визначення працездатності по субмаксимальному 

тесту Валунда-Шестранда (PWC170), метод визначення адаптивних 

можливостей організму); методи реєстрації психофізіологічних 

показників (визначення швидкості простої реакції на світловий 

подразник, простої реакції на звуковий подразник, складної реакції 

розрізнення, теппінг-тест, визначення точності відтворення заданого 

інтервалу часу, точність скорочення заданого інтервалу часу 

наполовину, точність відтворення заданого інтервалу часу по звуку, 

точність скорочення заданого інтервалу часу по звуку, метод 

визначення сили нервової системи, метод визначення показників 

зорово-моторної реакції, методи реєстрації рівня уваги, психічної 

стійкості, розумової працездатності); методи реєстрації комплексу 

показників роботи сенсорних систем (визначення порогу 

кінестатичної чутливості, точність відтворення зусилля, рівного 

половині від максимального, методика суб'єктивної оцінки величини 

фізичного навантаження); метод аналізу біоритмів; математико-

статистичні методи із застосуванням кореляційного, факторного, 

кластерного, регресійного аналізу, а також порівняння вибірок за 

допомогою комп'ютерних математико-статистичних програм 



«EXСEL», «SPSS» та ін. 

 

методики: навчання і тренування, розвитку фізичних (рухових) 

якостей, контролю рівня підготовленості і функціонального стану та 

ін. 

 

технології: педагогічні (гармонійного (розумового, фізичного, 

духовного) розвитку, розвитку творчих здібностей, максимальної 

реалізації природних задатків в спорті та ін.), медико-біологічні 

(відновлення працездатності, контролю функціонального стану та 

рівня здоров’я спортсменів), інформаційні (електронні бази, 

наукометричні бази, електронні посібники інтернет-технології тощо), 

інтерактивні (без застосування та з застосуванням інформаційних та 

мультимедійних засобів навчання) 

 

інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, 

які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати): 

сучасні прилади для діагностики функціонального стану (типа 

«Polar»«Kardiolab»та ін.; сучасні технічні прилади та тренажери для 

тренування та контролю функціонального стану, біомеханічних 

параметрів рухів; прилади для визначення рівня функціонування 

сенсорних систем, сучасні комп’ютерні програми для визначення 

психофізіологічного стану людини, властивостей нервової системи, 

сучасні програми для обробки інформації тощо. 

 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускник магістратури має право працювати в усіх галузях 

фізичної культури і спорту: в сфері фітнесу і рекреації, тренерської 

діяльності, в сфері викладання фізичної культури в державних та 

приватних закладах освіти, зокрема – в ДЮСШ, спортивних клубах,  

загально-освітніх школах, вищих навчальних закладах, закладах 

післядипломної освіти, дитячих садках, спеціалізованих навчальних 

закладах; має право працювати з людьми з обмеженими 

можливостями, на підприємствах різного напрямку в якості 

викладача (інструктора) фізичної культури і спорту; в сфері 

управляння фізичною культурою і спортом 

Подальше навчання 
Продовження навчання на усіх програмах третього освітньо-

наукового рівня 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Викладання здійснюється на денній та заочній формі навчання за 

відповідним навчальним планом. Необхідною складовою навчання є 

написання та прилюдний захист магістерської роботи. Вимоги до 

магістерських робіт визначаються положенням про магістерську 

роботу: здійснюється перевірка на плагіат та оприлюднення на 

офіційному сайті кафедри олімпійського і професійного спорту та 

спортивних ігор ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Результати 

магістерської роботи публікуються у вигляді статей у наукових 

виданнях. Дистанційне навчання за допомогою on-line відеолекцій, 

консультацій, які транслюються з використанням спеціалізованих 

додатків відеоконференцзв'язку та комплексів навчальних матеріалів. 

Оцінювання  

Види контролю: за рівнями: самоконтроль, контроль на рівні 

викладача, контроль на рівні завідувача кафедри, контроль на рівні 

деканату, контроль на рівні ректорату, державний контроль;  

за терміном проведення: оперативний (вхідний, поточний, 

проміжний, підсумковий) та відтермінований; 
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий, 
презентація індивідуального науково-дослідного завдання, захист 
курсових робіт; заліки, екзамени. 

Система оцінювання через такі види контролю з накопиченням 

отриманих балів:  

- поточний (усне та письмове опитування), контрольний, проміжний 

(захист практичних, самостійних робіт, семінарські заняття, контрольні 

роботи);  

- підсумковий: усні та письмові екзамени, заліки, захисти звітів з 

практик, курсових робіт, самоконтроль,  



Атестація: публічний захист кваліфікаційної роботи. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми під час професійної діяльності у галузі спорту або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

даної предметної області, проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3. Здатність планувати та управляти часом 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як 

усно, так і письмово 

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), здатність 

приймати обґрунтовані рішення 

ЗК6. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися 

до спільної мети; володіння навичками міжособистісної взаємодії,  

ЗК7. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності) 

ЗК8. Здатність до цінування та поваги різноманітності та 

мультикультурності 

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті 

ЗК10. Здатність працювати автономно 

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі 

креативності 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі професійної діяльності в сфері і 

спорту, що передбачає застосування певних теорій та методів 

педагогіки,  основ спортивного тренування, загальної теорії спорту, 

фізіології, біомеханіки, морфології і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов 

ФК2. Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, 

інформаційними технологіями для побудови процесу спортивної 

підготовки, ефективного застосування засобів усіх видів підготовки 

спортсменів  

ФК3. Здатність вести документацію, що забезпечує процес 

спортивного тренування на різних етапах підготовки спортсменів 

ФК4. Здатність здійснювати профілактику травматизму, 

забезпечувати охорону життя і здоров'я спортсменів 

Здатність самостійно будувати навчально-тренувальний процес в 

багаторічній підготовці спортсмена, планувати процес спортивного 

тренування на різних етапах підготовки спортсмена, в різних 

структурних елементах річного циклу підготовки 

ФК5. Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан 

спортсменів, адекватно вибирати засоби і методи спортивного 

тренування  для досягнення індивідуальних максимально високих 

спортивних результатів з урахуванням індивідуальних 

особливостей спортсменів 

ФК6. Здатність до якісного оформлення педагогічних розробок в 

галузі спорту 

ФК7. Здатність до евристичної діяльності, що відображується в 

здатності до наукового пошуку в галузі спорту 

ФК8. Здатність застосовувати основні закони природничо-наукових 

дисциплін у професійній діяльності, застосовувати методи 

теоретичного та експериментального дослідження в професійній 

діяльності  

 

7. Програмні результати навчання 

ПРН 1. 

Володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її 

досягнення. Вміє проводити дослідження на відповідному рівні. Вміє 



здійснювати пошук, обробку  та аналізу інформації з різних джерел. 

ПРН 2. 

Знає шляхи реалізації теоретичних знань в практиці роботи з 

представниками різних груп населення. Вміє вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями для їх подальшої реалізації в практиці.  

ПРН 3. 

Вміє спілкуватися, читати та писати науково-методичні твори як на 

рідній мові, так і на іноземними. Вміє логічно вірно, аргументовано і 

ясно будувати усну та письмову мову. 

ПРН 4. 

Знає засоби розвитку креативності та шляхи впровадження в життя 

нових ідей. Вміє виявляти та реалізовувати ініціативу та 

підприємливість. Знає, як оцінювати ризики і приймати рішення в 

різних (стандартних і нестандартних) ситуаціях 

ПРН5. 

Вміє працювати в колективі і команді, взаємодіяти з керівництвом, 

колегами та соціальними партнерами. Вміє будувати міжособистісні 

співвідношення в колективі на основі взаєморозуміння, взаємоповаги 

та пошуку оптимальних шляхів досягнення мети 

ПРН 6. 

Вміє ставити цілі, мотивувати діяльність здобувачів, організовувати і 

контролювати їх роботу з прийняттям на себе відповідальності за 

якість освітнього процесу 

ПРН 7. 

Володіє засобами саморозвитку, самовдосконалення, підвищення 

кваліфікації та професійної майстерності. Прагне до постійного 

саморозвитку, самовдосконалення та підвищення своєї кваліфікації і 

майстерності. 

ПРН 8. 

Вміє зберігати і розвивати культурні традиції, знаходити та зберігати 

історичну й культурну спадщину, передавати ці знання наступним 

поколінням. Шанобливо і дбайливо ставиться до історичної 

спадщини і культурних традицій, толерантно сприймає соціальні та 

культурні відмінності, здатний до діалогу з представниками інших 

культур і держав. Вміє спілкуватися та працювати з представниками 

різних країн, культур, політичних та релігіозних поглядів 

ПРН 9. 

Усвідомлює рушійні сили і закономірності історичного процесу; роль 

насильства і ненасильства в історії, місце людини в історичному 

процесі, політичної організації суспільства. 

ПРН 10. 

Вміє критично оцінювати свої достоїнства і недоліки, намітити 

шляхи і вибрати засоби розвитку достоїнств і усунення недоліків. 

Вміє бути критичним і самокритичним 

ПРН 11. 
Знає принципи розвитку креативності та нестандартного мислення. 

Вміє розробляти проекти та управляти їх реалізацією 

ПРН 12. 

Знає та вміє застосовувати на практиці основні положення фізіології, 

біомеханіки, морфології, психології, біохімії для розвитку фізичних 

(рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок спортсменів, 

володіє засобами інтегрального гармонійного (розумового, 

духовного і фізичного) розвитку спортсмена. Володіє актуальними 

для обраного виду спорту технологіями функціонального, 

педагогічного, психофізіологічного контролю і корекції, засобами і 

методами управління станом людини 

ПРН 13. 

Знає, як застосовувати на практиці основні вчення в галузі спорту. 

Володіє актуальними для обраного виду спорту технологіями 

педагогічного контролю і корекції, засобами і методами управління 

станом людини 

ПРН 14. 

Знає основи планування роботи. Знає вимоги до оформлення 

документації та основні закономірності побудови документів для 

здійснення навчально-тренувального процесу в галузі спорту 

ПРН 15. 

Вміє визначати цілі і завдання, планувати тренувальні заняття, 

розробляти необхідну документацію для проведення занять з 

обраного виду спорту. Здатний складати планувальну і звітну 

документацію, організовувати та проводити спортивні змагання 

ПРН 16. 

Вміє практично використовувати документи державних і 

громадських органів управління у сфері спорту. Вміє складати 

індивідуальні фінансові документи обліку та звітності у сфері спорту, 

працювати з фінансово-господарською документацією. 

ПРН 17. 

Знає правила профілактики травматизму та надання першої медичної 

допомоги; володіє основними методами захисту від можливих 

наслідків аварій, катастроф, стихійних лих Вміє приймати рішення 

щодо профілактики травматизму та надання першої медичної 



допомоги; володіє навичками здійснення безпечної діяльності. 

Здатний формувати усвідомлене використання засобів реабілітації та 

рекреації як фактора відновлення працездатності, забезпечення 

спортивного довголіття. 

ПРН 18. 

Знає, як використовувати накопичені в галузі спорту духовні 

цінності, отримані знання про особливості особистості для виховання 

патріотизму, профілактики девіантної поведінки, формування 

здорового способу життя, потреби в регулярних тренувальних 

заняттях 

ПРН 19. 

Знає закономірності побудови навчально-тренувального процесу з 

обраного  виду спорту. Вміє реалізовувати програми тренування на 

різних етапах підготовки спортсменів, що включають в себе 

технології управління масою тіла, питання харчування і регуляції 

психічного стану, враховуючи морфофункціональні, психологічні та 

вікові особливості спортсменів 

ПРН 20. 

Знає методи педагогічного, медико-біологічного контролю за рівнем 

функціонального стану, фізичної, технічної, тактичної, психологічної 

підготовленості. Вміє здійснювати функціональний, педагогічний, 

медико-біологічний, психофізіологічний контроль, оцінювати процес 

і результати тренувального процесу 

ПРН 21. 

Знає сучасні напрямки науково-дослідної роботи в галузі  спорту. 

Вміє проводити дослідницьку та проектну діяльність. Здатний 

виявляти актуальні питання в сфері фізичної культури і спорту. Вміє 

проводити наукові дослідження з визначення ефективності різних 

сторін діяльності в сфері спорту з використанням апробованих 

методик. 

ПРН 22. 

Знає сучасні інформаційні технології для якісного оформлення 

результатів тренерських та наукових розробок. Вміє оформляти 

тренерські розробки у вигляді звітів, статей, презентацій, патентів, 

авторських свідоцтв. 

ПРН 23. 

Володіє методами обробки результатів досліджень з використанням 

методів математичної статистики, інформаційних технологій, 

здатний формулювати і представляти узагальнення і висновки. 

Здатний проводити науковий аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній діяльності 

ПРН 24. 

Володіє методами і засобами збору, узагальнення та використання 

інформації про досягнення в сфері спорту, прийомами агітаційно-

пропагандистської роботи по залученню населення до занять 

спортивно-рекреаційною діяльністю 

ПРН 25. 

Знає основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній 

діяльності, застосовувати методи теоретичного та 

експериментального дослідження в професійній діяльності. Вміє 

застосовувати основні закони природничо-наукових дисциплін у 

професійній діяльності, застосовувати методи теоретичного та 

експериментального дослідження в професійній діяльності 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

У підготовці магістрів зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт в 

Харківському національному педагогічному університеті 

імені Г.С. Сковороди беруть участь кафедри факультету фізичного 

виховання і спорту, а також інші кафедри університету. 

Чисельність та якісний склад науково-педагогічних працівників 

відповідає чинним вимогам і забезпечує підготовку фахівців 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт за всіма циклами 

навчання. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями та вченими званнями, що забезпечують викладання 

лекційних годин циклу загальної підготовки дисциплін навчального 

плану спеціальності (42/42) – 100% (норма 95%), у тому числі, які 

працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи: 

(42/42) – 100% (норматив – 50%). Частка науково-педагогічних 

працівників з науковими ступенями та вченими званнями, що 

забезпечують викладання лекційних годин циклу професійної  

підготовки дисциплін навчального плану спеціальності (206/206) – 

100 % (норма 95 %), у тому числі, які працюють у даному 

навчальному закладі за основним місцем роботи: (206/206) – 100 % 



(норматив – 50 %), з них докторів наук / професорів: 92/206  –  44,7% 

(норматив – 40%).  

Матеріально– 

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу зі 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт відповідає вимогам, що 

пред’являються до нього. Аудиторії для занять обладнані 

необхідними меблями, інвентарем та протипожежними засобами. 

Аудиторії достатньо освітлені. Усі кабінети обладнані сучасним 

устаткуванням, технічними засобами навчання, навчальними 

меблями, інвентарем. Вимоги санітарного стану в приміщеннях 

університету виконуються у відповідності до встановлених норм і 

правил. Кафедри мають спеціалізовані кабінети для проведення 

навчальних занять за всіма дисциплінами навчального плану, 

обладнані відповідним технічним оснащенням з фаху, 

мікропроцесорними пристроями –програмованими 

мікроконтролерами, сучасними стандартними обчислювальними 

приладами.  
Інформація про обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

наведена у таблиці 2.11. 

Загальна кількість робочих комп’ютерних місць в університеті – 1390 

шт. Загальна кількість здобувачів, що здобувають освіту – 6237 осіб 

(станом на 01.12.2016 р.). Кф = (1390×100)/6237 = 22,3. Середня 

забезпеченість на 100 здобувачів – 22  робочих комп’ютерних місця.  

Середня забезпеченість на 100 здобувачів денної форми навчання – 

31,6  робочих комп’ютерних місця (Кф = (1390×100)/4398 = 31,6).   

Усі комп'ютери навчальних аудиторій та комп'ютери кафедр, які 

обслуговують спеціальність «Фізична культура і спорт», об'єднані в 

локальну комп'ютерну мережу, що підключена і взаємодіє з 

Інтернетом. 

У цілому матеріально-технічне забезпечення навчального процесу за 

всіма параметрами відповідає чинним нормативам. Технічні засоби 

навчання та наявні навчальні площі забезпечують проведення всіх 

видів занять за навчальним планом на сучасному рівні. 

Інформаційне та 

навчально-технічне 

забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення за освітньою програмою 

«Фізична культура і спорт» зі спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт» виконано на базі освітньо-професійної програми «Фізична 

культура і спорт» підготовки фахівців. Навчально-методична робота 

й інформаційне забезпечення на кафедрах ведеться шляхом видання 

навчальних посібників, монографій; конспектів лекцій; використання 

інформації Іnternet, створення презентацій до лекційного матеріалу.  

Методичне забезпечення, визначене у критеріях відповідності, на 

сьогодні у повному обсязі є в електронному форматі та у 

друкованому вигляді. Планування навчально-методичного процесу 

відповідає вимогам освітньо-професійної програми «магістр» із 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», плану навчального 

процесу з урахуванням наказів Міністерства освіти і науки України, 

ректора університету.  

Організація освітнього процесу визначається як навчальним планом, 

так і графіком навчального процесу, а також розкладом занять, 

затвердженими ректором університету. Навчально-методичне 

забезпечення дисциплін за освітньо-професійною програмою 

«Фізична культура і спорт» із спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт» формується як навчально-методичні комплекси дисциплін 

(НМКД) у складі: 

1. Модулі дисципліни згідно з освітньо-професійною програмою 

«Фізична культура і спорт» із спеціальності 017 «Фізична культура і 

спорт» підготовки магістрів. 

2. Програма навчальної дисципліни. 

3. Робоча програма навчальної дисципліни. 

4. Конспекти лекцій. 

5. Методичні вказівки до практичних занять. 

6. Методичні вказівки до лабораторних занять (якщо передбачено 

навчальним планом). 

7. Тематика та методичні вказівки до виконання курсових робіт 

(якщо передбачено навчальним планом). 



8. Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів. 

9. Питання підсумкового контролю знань, екзаменаційні білети. 

10. Пакет завдань та тестів комплексної контрольної роботи (ККР) з 

дисципліни для визначення рівня залишкових знань здобувачів. 

11. Платформа дистанційного навчання Moodle 

12. Додаткові матеріали, до складу яких входять: список 

рекомендованої для опрацювання літератури, перелік технічних 

засобів навчання, зразки роздавального матеріалу. 

Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди має потужну науково-педагогічну бібліотеку, яка 

посідає провідне місце серед підрозділів університету. Її 

співробітники надають значну допомогу здобувачам і викладачам, 

здійснюючи інформаційне забезпечення навчальної, наукової й 

виховної діяльності навчального закладу. 

Бібліотека університету має загальну площу 1100 кв. м, налічує 4 

абонементи та 6 читальних залів на 328 робочих місця (в тому числі 

читальний зал для аспірантів і читальний зал гуртожитку № 5), а 

також кафедральні бібліотеки (бібліотеки кабінетів) в кількості 54.  

Навчально-методичний кабінет випускаючої кафедри має власну 

бібліотеку, яка налічує більш 600 екземплярів підручників і 

навчальних посібників різних років видання з дисциплін, що 

викладаються, та періодичні видання. 

Загальна кількість бібліотечних фондів навчальної та наукової 

літератури складає 767056 примірників. У роботі бібліотеки 

використовується автоматизована бібліотечна система АБіС УФД 

«Бібліотека», яка застосовується у провідних бібліотеках вищих 

навчальних закладах України, а також у десятках установ і 

організацій у т.ч. й у бібліотеці Верховної Ради. АБіС УФД 

«Бібліотека» дає можливість вести розширений пошук за декількома 

параметрами одночасно. 

Здобувачи та викладачі університету мають можливість вільного 

доступу до локальної мережі Internet та Wi-Fi. При цьому існує 

електронна бібліотека, обладнані лабораторії та канали доступу.  

Бібліотека має нормативну забезпеченість здобувачів підручниками 

та навчальними посібниками, а також кількість посадкових місць, що 

відповідає нормам. 

На факультеті видається 4 фахових журналів зі спеціальностей з 

фізичної культури і спорту та педагогічних спеціальностей, з них 3 

видання входять до наукометричних баз Scopusта Web of Science, 

фахові видання категорії А, одне видання входить до 

наукометричних баз Index Copernicus, PBN, ERIH PLUS, DOAJ та 

інші, фахове видання категорії Б. 

 

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Здобувачі вищої освіти за даною освітньою програмою мають право 

на національну кредитну мобільність за аналогічними або 

спорідненими освітніми програмами та спеціальностями. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Здобувачі вищої освіти за даною освітньою програмою мають право 

на міжнародну кредитну мобільність за аналогічними або 

спорідненими освітніми програмами та спеціальностями. 

Здобувачі мають можливість пройти онлайн-курси на платформі 

Prometheus, Intela, IBM, Coursera; долучатися до програм Erasmus+, 

Fulbright Research and Development Program 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

За даною освітньою програмою можуть навчатись іноземні здобувачі 

вищої освіти.  Для них викладання здійснюється на англійській, 

російській, українській мовах за бажанням. 

 

 

 

 



2. Структурно-логічна схема 
2.1 Перелік освітніх компонентів 
 

 

Код н/д Обов’язкові компоненти освітньої програми Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумков

ого 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ОК1.1 Інформаційно-педагогічні студії 5 іспит 

ОК1.2 Психологія (за професійним спрямуванням) 3 іспит 

ОК1.3 Філософія освіти 3 іспит 

ОК1.4 Іноземна мова 3 іспит 

Разом: 14  

1.2. Цикл професійної підготовки 

ОК1.5 Теорія і методика підготовки спортсменів на 

різних етапах багаторічного процесу підготовки  

4 іспит 

ОК1.6 Теорія і методика наукових досліджень в 

олімпійському і професійному спорті 

10 іспит 

ОК1.7 Методика підготовки спортсменів та викладання 

спортивних дисциплін у закладах вищої освіти 

4 іспит 

ОК1.8 Інформаційне забезпечення в спорті 4 іспит 

ОК1.9 Фізична реабілітація в спорті 4 залік 

ОК1.10 Проблема допінгу, використання харчових добавок 

та фармакологічні засоби в сучасному спорті 

 

4 іспит 

Разом: 30  

Вибіркові компоненти освітньої програми 

1.3. Цикл дисциплін вільного вибору здобувача вищої освіти 

ВК1 
Цикл загальної підготовки 

Дисципліна за вибором  здобувача 3 Іспити 

ВК2,3,4 
Цикл професійної підготовки 

Дисципліни за вибором  здобувача 20 

Іспити, 

заліки 

Разом: 23  

2. Практична підготовка 

    

ПР2.1 Педагогічна практика в дитячо-юнацьких 

спортивних школах та спеціалізованих навчальних 

закладах спортивного профілю 

7,5 іспит 

ПР2.2 Науково-дослідна практика 6 іспит 

Разом: 13,5  

3. Атестація 

ДА1 Заліково-атестаційна сесія 4,5  

ДА2 Атестація на здобуття освітнього ступеня 5  

Разом: 9,5  

Всього 90  

 



 

2.2. Структурно-логічна схема вивчення освітніх компонентів  
Короткий опис логічної послідовності вивчення компонентів освітньої програми. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація випускників освітньої програми зі спеціальності 017 Фізична 
культура і спорт проводиться відповідно до «Положення про організацію та проведення 
атестації на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр»». 

Інформаційно-педагогічні 

студії 

  Психологія (за 

професійним 

спрямуванням) 

Філософія освіти  

Іноземна мова 

Теорія та методика 

наукових досліджень в 

олімпійському та 

професійному спорті 

Інформаційне забезпечення 

в спорті 

Проблема допінгу, 

використання харчових 

добавок та фармакалогічні 

засоби в сучасному спорті 

Теорія та методика 

підготовки спортсменів на 

різних етапах багаторічної 

підготовки 

Методика підготовки 

спортсменів та викладання 

спортивних дисциплін у 

ЗВО 

ВД2 ВД1 

ВД3 

Теорія та методика 

наукових досліджень в 

олімпійському та 

професійному спорті 

Фізична реабілітація в 

спорті 

Проблема допінгу, 

використання харчових 

добавок та фармакалогічні 

засоби в сучасному спорті 

ВД2 

ВД 4 

1
 к

у
р
с 

1
се

м
ес
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1
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2
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Педагогічна практика в 

дитячо-юнацьких 

спортивних школах та 

спеціалізованих 

навчальних закладах 

спортивного профілю 

2 курс 3 семестр 

Науково-дослідна 

практика  
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
компонентам освітньої програми 
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ІК     + + + + + + + + + + + + 

ЗК1 +    +  +  +  +    +  

ЗК2      + + + + + + + + + + + 

ЗКЗ     + + +  +  +  +  +  

ЗК4       + + + + +   + + + 

ЗК5     + + + + +      +  

ЗК6      + + + + +    + + + 

ЗК7  + +  + + +  +  + + +  +  

ЗК8 + + + +      + + + + + + + 

ЗК9 + + + +  + +   + + + + + + + 

ЗК10     + + + +  + + + + + + + 

ЗК11      + + + +  + + +  +  

ФК 1     + + + + + + + + + + + + 

ФК 2     + + + + + + + + + + + + 

ФКЗ     + + + + + + + + + + + + 

ФК4     + + + + + + + + + + + + 

ФК5     + + + + + + + + + + + + 

ФК6     + + + + + + + + + + + + 

ФК7     + + + + + + + + + + + + 

ФК8     + + + + + + + + + + + + 
 

ІК – Інтегральна компетентність; ЗК – Загальні компетентності ФК – Спеціальні (фахові) 

компетентності; ОК – освітній компонент; ВК– вибіркова дисципліна. 



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 

(ПРН) відповідними компонентами освітньої програми 
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ПРН1  + + +    + + + + + + + + + 

ПРН2 +    +  +  +  +   + + + 

ПРН3  + +  + + +    + + + + + + 

ПРН4 + + + +      + + + + + + + 

ПРН5 + + + +  + +   + + + + + + + 

ПРН6     + + + + + + + + + + + + 

ПРН7      + + + + +    + + + 

ПРН8     + + + + + + + + + + + + 

ПРН9     + + + + + + + + + + + + 

ПРН10     + + + + + + + + + + + + 

ПРН11     + + + + + + + + + + + + 

ПРН12     + + + + + + + + + + + + 

ПРН13     + + + + + + + + +   + 

ПРН14     + + + + + + + + + + + + 

ПРН15     + + + + + + + + + +  + 

ПРН16 + + +      + + + + + +  + 

ПРН17 + + +  + +   + + + + + + + + 

ПРН18    + + + + + + + + +   + + 

ПРН19     + + + + +     +  + 

ПРН20    + + + + + + + + +  + + + 

ПРН21    + + + + + + + + +     

ПРН22 + + +      + + + + + + + + 

Ок – освітній компонент; ВК – вибіркова дисципліна; ПРН – програмні результати 

навчання. 

 

 

 ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ ДАНА 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

1. ESG - http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.  

2. ISCED (МСКО) 2011 - http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf.  

3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-

of-education-training-2013.pdf.  

4. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 

прикладами стандартів - http://www.unideusto.org/tuningeu/.  

5. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

6. Національний глосарій 2014 - 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_ 

2014_tempus-office.pdf.  
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7. Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010 

// Видавництво "Соцінформ", – К.: 2010. 

8. НРК - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.  

9. Перелік галузей знань і спеціальностей - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-

п.  

10. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти – 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf.  

11. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-

аналітичний огляд - 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf.  

12. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації - http://ihed.org.ua/images/ 

biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf.  
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