
ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Освітньо-професійна програма (210 кредитів ЄКТС) 

“ Фізичне виховання і спорт у Збройних Силах ” 
 

Шифр 

н/дисц. 
Освітні компоненти 

Обсяг 

кредитів 

Обовʼязкові освітні компоненти 

1.1.01 Історія України та української культури 3 

1.1.02 Українська мова за професійним спрямуванням 3 

1.1.04 Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика) 3 

1.1.05 Політологія та соціологія 3 

1.2.01 Анатомія людини 4 

1.2.02 Біохімія 3 

1.2.03 Фізіологія людини 4 

1.2.04 Гігієна 2,5 

1.2.05 Спортивна медицина та основи масажу 4 

1.2.06 Спортивна фізіологія 3 

1.3.01 Характеристика сфери фізичного виховання (у т. ч. вступ до 

спеціальності та історія фізичної культури) 

3 

1.3.02 Теорія і методика фізичного виховання 13 

1.3.05 Гімнастика та методика її викладання 8 

1.3.06 Легка атлетика та оздоровчі ходьба, біг 7,5 

1.3.07 Спортивні ігри та методика їх викладання 6 

1.3.08 Біомеханіка 2,5 

1.3.09 Плавання та методика його викладання 2,5 

1.3.10 Лижний спорт  та методика його викладання 2,5 

1.3.11 Єдиноборства та методика їх викладання 3 

1.3.12 Загальна теорія підготовки спортсменів та нові технології у 

фізичному вихованні 

3 

1.3.13 Кваліфікаційна робота 4,5 

2.1.01 Правознавство (у т. ч. основи військового законодавства та 

міжнародне гуманітарне право) 

2,5 

2.1.02 Військова педагогіка та психологія (у т.ч. лідерство) 2 

2.1.03 Іноземна мова (військово-спеціальна мовна підготовка) 7 

2.1.04 Практика (за військовим спрямуванням) 3 

2.2.01 3агальна тактика 5 

2.2.02 Основи військового управління (у т.ч. штабні процедури НАТО) 4 

2.2.03 Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у т. ч. охорона 

державної таємниці, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, 

безпека військової діяльності )  

4 

2.2.04 Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів (у т.ч. 

екологія) 

3 

2.2.05 Військова топографія 3 

2.2.06 Інженерна підготовка 3 

2.2.07 Організація військового зв’язку 3 

2.2.08 Бойова система виживання воїнів (у т.ч. військово-медична 

підготовка) 

1,5 



 

2.2.09 Статути ЗС України та їх практичне застосування (у т.ч. стройова 

підготовка) 

3 

2.2.10 Стрілецька зброя та вогнева підготовка 3 

2.2.11 Автомобільна техніка (у т.ч. автомобільна підготовка) 8,5 

2.3.03 Подолання перешкод та методика його викладання 4 

2.3.04 Військово-прикладне плавання та методика його викладання 2,5 

2.3.06 Теорія та методика військово-прикладних видів спорту 10 

 Обсяг обовʼязкових освітніх компонент 156 

Вибіркові освітні компоненти 

1.1.03 Іноземна мова (німецька) 5 

Іноземна мова (англійська) 

1.2.07 Комп'ютерна техніка та математичні методи у фізичному вихованні 

та спорті 

3 

Основи комп’ютерної інженерії та математичний аналіз 

1.3.03 Фізична реабілітація та  адаптивне фізичне виховання 7 

Лікувальна фізична культура 

1.3.04 Метрологічний контроль та методи дослідження у фізичному 

вихованні 

5 

Спортивна метрологія 

1.3.13 Підвищення спортивної майстерності 7 

Спортивна діяльність за обраним видом спорту 

2.1.03 Іноземна мова (військово-спеціальна мовна підготовка) (німецька) 7 

Іноземна мова (військово-спеціальна мовна підготовка) (англійська) 

2.3.01 Теорія та організація фізичної підготовки військ 12 

Теорія та організація фізичної підготовки у військових формуваннях 

2.3.02 Рукопашний бій та методика його викладання 4 

Військово-спортивні багатоборства 

2.3.05 Професійна діяльність у сфері фізичного виховання (у т. ч. 

професійна та педагогічна майстерність) 

4 

Спеціальна фізична підготовка структур сектору безпеки і оборони 

 Обсяг вибіркових освітніх компонент  54 

Усього за програмою кредитів 210 

 


