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ПЕРЕДМОВА 
 

Стандарт вищої освіти відсутній. Освітньо-професійна програма 

розроблена на підставі Закону України «Про вищу освіту» та професійного 

стандарту офіцера тактичного рівня з фізичного виховання і спорту у Збройних 

Сил України до введення в дію офіційного стандарту вищої освіти.  

Розроблено робочою групою представників Головного управління 

підготовки Збройних Сил України, Управління фізичної культури і спорту 

Міністерства оборони України та Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського з розробки освітньо-професійної програми зі 

спеціальності  017 “Фізична культура і спорт”, спеціалізації “Фізичне 

виховання і спорт у Збройних Силах” у складі: 
 

Голова робочої групи 

ПЕТРАЧКОВ Олександр Валерійович – начальник навчально-наукового 

інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 

кандидат педагогічних наук, доцент. 
 

Члени робочої групи 

СУХОРАДА Григорій Іванович − заступник начальника Управління 

фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент; 

БОЙКО Сергій Степанович – начальник відділу фізичної підготовки та 

спортивної діяльності Головного управління доктрин та підготовки Збройних 

Сил України, кандидат педагогічних наук; 

КУВШИНОВ Олексій Вікторович – заступник начальника навчально-

наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 

доктор технічних наук, професор; 

ВЕРБИН Назарій Борисович – начальник кафедри теорії, методики та 

організації фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту 

фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського, кандидат 

педагогічних наук;  

ЯСІНСЬКИЙ Олександр Васильович − начальник начальної частини 

навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих 

технологій Національного університету оборони України імені Івана 

Черняхівського. 

 

Ця програма не може бути повністю чи частково відтворена, 

тиражована та розповсюджена без дозволу Головного управління доктрин 

тапідготовки Збройних Сил України, Управління фізичної культури і спорту 

Міністерства оборони України та Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського. 



 

1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності “Фізична 

культура і спорт” за спеціалізацією “Фізичне виховання і спорт у Збройних 

Силах ” 

 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

ступеня магістр 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та інституту/факультету Національний університет оборони України 

імені Івана Черняховського, навчально-

науковий інститут фізичної культури та 

спортивно-оздоровчих технологій 

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь – магістр, кваліфікація – магістр 

фізичної культури і спорту 

Рівень з НРК НРК України – 8 рівень, FQ–EHEA – другий 

цикл, EQF–LLL – 7 рівень 

Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма «Фізична 

виховання і спорт у Збройних Силах − М» 

Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90  кредитів 

ЄКТС:  

очна форма навчання – 1,5 роки; 

заочна форма навчання – 2 роки. 

Наявність акредитації  

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої програми Відповідно до терміну дії сертифікату про 

акредитацію 

Інтернет-адреса постійного розміщення 

освітньої програми 

https://nuou.org.ua/assets/documents/ 

2 – Мета освітньої програми 

Формування професійних компетентностей майбутніх військових фахівців з фізичної 

культури і спорту. Забезпечення для них здобуття поглиблених теоретичних та практичних 

знань, умінь, навичок, компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань 

відповідного рівня професійної військової управлінської діяльності, прийняття і реалізації 

обґрунтованих комплексних управлінських рішень щодо планування, організовування, 

мотивування, контролювання, регулювання, поширення інформації; здійснення 

маркетингової,  інформаційно-аналітичної, дослідницької діяльності у сфері фізичної 

культури і спорту 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь знань, 

спеціальність, програма) 

 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка  

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

Спеціалізація: Фізичне виховання і спорт у 

Збройних Силах 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма з прикладною 

орієнтацією. Професійні акценти: забезпечити 

оволодіння фундаментальними знаннями в 

сфері військового управління, організації 

фізичної підготовки і спорту у військових 

частинах (підрозділах) 

Основний фокус освітньої програми та 

спеціалізацій 

Загальна вища освіта в області фізичної 

культури і спорту / спеціальна освіта в 



 

 області підготовки військових фахівців 

фізичної підготовки і спорту для Збройних 

Сил України, інших військових формувань, 

утворених відповідно до законів України, 

правоохоронних органів, рятувальних та 

інших спеціальних служб. 

Ключові слова: фізична культура і спорт, 

фізична підготовка, спортивно-масова 

робота, військова частина (підрозділ). 

Особливості програми Програма дає можливість отримати базові 

знання з загально-професійної та спеціальної 

підготовки. Програма передбачає підготовку 

військових фахівців згідно з вимогами 

професійного стандарту офіцера тактичного 

рівня Збройних Сил України, до яких 

додатково включено військово-професійні та 

військово-спеціальні компетентності, які 

потрібні для підготовки офіцера військового 

управління тактичного рівня. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Після закінчення навчання за освітньою 

програмою випускник може займати такі 

посади: 

начальник фізичної підготовки і спорту 

військової частини; 

тренер з виду спорту; 

тренер спортивного клубу; 

командир взводу спортивного підрозділу; 

начальник (заступник начальника) 

закладу фізичної культури і спорту 

Міністерства оборони України; 

викладач кафедри вищого військового 

навчального закладу (ВНП ЗВО) за профілем 

підготовки; 

молодший науковий співробітник,  

науковий співробітник науково-дослідної 

установи за профілем підготовки. 

Подальше навчання Можливість для продовження навчання на 

третьому (освітньо-науковому) рівні для 

здобуття ступеня доктора філософії 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Лекції, групові, практичні та семінарські 

заняття, групові вправи, тактичні (тактико-

спеціальні) заняття, консультації); виконання 

магістерської роботи. Оцінювання: 

рейтингова система оцінювання, усні та 

письмові екзамени, тестування 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність вирішувати складні завдання і 

проблеми під час професійної діяльності у 

сфері фізичної культури і спорту або у 



 

процесі навчання з урахуванням 

особливостей військової служби, що 

передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 2 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК 3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ЗК 4 Здатність мотивувати людей до досягнення спільної мети 

ЗК 5 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) 

ЗК 6 Здатність працювати в міжнародному контексті 

ЗК 7 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

ЗК 8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

ЗК 9 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість 

ЗК 10 Здатність розробляти та управляти проектами 

ЗК11 Здатність забезпечувати організацію та підтримання безпеки особового 

складу під час повсякденної діяльності, навчань та в умовах воєнного часу 

ЗК12 Здатність використовувати технології і методики впливу на свідомість і 

психіку, морально-психологічний стан особового складу, застосовувати 

методи психодіагностики особистості та методи вивчення соціально-

психологічних явищ у військових колективах для індивідуальної роботи з 

підлеглими, контролювати стан військової дисципліни особового складу, 

узагальнювати результати контролю і визначати заходи щодо усунення 

виявлених недоліків, формувати високий рівень патріотичних і моральних 

якостей у підпорядкованого особового складу 

ЗК13 Здатність практично виконувати посадові обов’язки на відповідних 

первинних посадах фахівців фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах 

України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів 

України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних 

службах 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 1 Здатність аналізувати актуальні проблеми у сфері фізичної культури і спорту 

ФК 2 Здатність до розуміння наукових теорій та концепцій,  використання 

сучасних методів та технологій, необхідних для вирішення визначених 

завдань у сфері фізичної культури і спорту 

ФК 3 Здатність проектувати, організовувати та аналізувати науково-педагогічну 

діяльність з дисциплін предметної області у закладах вищої освіти 

ФК 4 Здатність реалізувати комунікативні наміри професійної спрямованості в 

іншомовному середовищі 

ФК 5 Здатність застосовувати знання, вміння та навички під час практичного 

вирішення професійних завдань у різних суб’єктах сфери фізичної культури і 

спорту 

ФК 6 Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних груп населення у сфері фізичної культури і спорту 

ФК 7 Здатність до самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії для успішної 

професіоналізації у сфері фізичної культури і спорту 

ФК 8 Здатність визначати суперечності та прогалини у наявній системі знань з 

функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту 

ФК 9 Здатність планувати, організовувати та здійснювати самостійні наукові 



 

дослідження з проблем фізичної культури і спорту, визначати перспективи 

подальших наукових пошуків 

ФК 10 Здатність до впровадження результатів наукових  досліджень у практичну 

діяльність 

ФК 11 Здатність виконувати професійну діяльність в умовах тривалих 

різнопланових фізичних навантажень і психічних напружень, пов’язаних з 

виконанням службових обов’язків 

ФК 12 Здатність на основі керівних документів організовувати систему фізичної 

підготовки у військах (силах), органах військового управління, ВВНЗ 

ФК 13 Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології для 

вирішення завдань взаємодії у різних ситуаціях  

ФК 14 Здатність використовувати отримані знання з адаптивного фізичного 

виховання при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-

методичних завдань з врахуванням вікових і індивідуальних відмінностей 

військовослужбовців з обмеженими фізичними можливостями 

7 – Програмні результати навчання 

РН 1 Визначати особливості, протиріччя та перспективні напрями розвитку 

сучасної сфери фізичної культури і спорту 

РН 2 Оцінювати ризики та враховувати різні види відповідальності при виборі 

альтернатив вирішення практичних завдань професійної діяльності 

РН 3 Упорядковувати нормативні документи, методичні та інформаційні 

матеріали для здійснення професійної діяльності у сфері фізичної культури і 

спорту 

РН 4 Розробляти та організовувати заходи з популяризації серед різних груп 

населення сучасних знань про окремі напрями фізичної культури і спорту 

РН 5 Дискутувати з проблематики сфери фізичної культури і спорту, 

аргументувати власну точку зору з використанням сучасних наукових 

досягнень 

РН 6 Демонструвати вміння міжособистісної комунікації та впливу на поведінку 

людини у різних суб’єктах сфери фізичної культури і спорту 

РН 7 Використовувати сучасні методи самоосвіти, самовдосконалення та 

саморефлексії 

РН 8 Використовувати іншомовний професійний матеріал з фізичної культури і 

спорту у різних формах комунікації 

РН 9 Розробляти та використовувати заходи з вирішення організаційних, 

методичних, кадрових проблем в обраному напрямі фізичної культури і 

спорту 

РН 10 Уміти аналізувати та структурувати проблеми функціонування та розвитку 

суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, готувати проекти управлінських 

рішень та визначати умови їх реалізації 

РН 11 Демонструвати знання нормативно-правової бази науково-педагогічної 

діяльності у закладах вищої освіти 

РН 12 Розробляти науково-методичне забезпечення дисциплін предметної області 

та проводити різні види навчальних занять у закладах вищої освіти 

РН 13 Розуміти етичні аспекти досліджень і застосовувати принципи дослідницької 

етики 

РН 14 Розуміти та дотримуватися вимог академічної доброчесності та не допускати 

їх порушення під час навчання та наукової роботи 

РН 15 Пояснювати та застосовувати критерії науковості та об’єктивності 

досліджень 

РН 16 Порівнювати переваги та недоліки різних методів наукових досліджень у 



 

сфері фізичної культури і спорту 

РН 17 Уміти планувати і проводити наукове дослідження з актуальної проблеми 

фізичної культури і спорту, готувати результати наукової роботи до 

оприлюднення 

РН 18 Втілювати результати наукового пошуку у практичну діяльність 

РН 19 Застосовувати для пояснення практичних ситуацій та вирішення конкретних 

практичних завдань у сфері фізичної культури і спорту сучасний понятійний 

апарат, наукові концепції, теорії та технології 

РН 20 Розробляти (самостійно або у складі групи) та організовувати реалізацію 

проектів, спрямованих на розв’язання проблем інноваційного та 

підприємницького характеру у сфері фізичної культури і спорту 

РН 21 Визначати особливості, протиріччя та перспективні напрями розвитку 

сучасної сфери фізичної культури і спорту 

РН 22 Володіти спеціальними інформаційними технологіями та навиками роботи з 

обчислювальною технікою, на рівні, необхідному для проведення науково-

дослідної, пошукової та аналітичної роботи науковця згідно рівня сучасного 

розвитку наукового інформаційного суспільства 

РН 23 Виявляти необхідний рівень спеціальних теоретичних знань для організації 

та проведення фізичної підготовки з особовим складом та застосовувати 

організаційно-методичні навички і вміння організації та проведення фізичної 

підготовки з військовослужбовцями 

РН 24 Застосовувати отриманні знання та розуміння процесів планування, 

підготовки, ведення і забезпечення бою загальновійськовим підрозділом 

(тактичною групою) для прийняття обґрунтованих рішень в бойових умовах, 

вирішення нетипових завдань, віддання наказів (розпоряджень) та несення 

відповідальності за їх виконання 

РН 25 Володіти основами застосування військових частин та підрозділів видів 

(родів) військ (сил) у бою  

РН 26 Володіти основами планування з питань фізичної підготовки і спорту 

роботу у військах (силах) 

РН 27 Володіти основами організації адаптивного фізичного виховання 

військовослужбовців з обмеженими фізичними можливостями 

Знання 

З1 Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або 

професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті 

дослідницької роботи 

З2 Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та 

на межі предметних галузей 

Уміння 

У1 Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції 

знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих 

вимог 

У2 Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності 

Комунікація 

К1 Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються 

К2 Використання іноземних мов у професійній діяльності 

Автономія та відповідальність 

АВ1 Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 



 

застосування нових підходів та прогнозування 

АВ2 Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегіч-ного розвитку команди 

АВ3 Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та 

самостійним 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти для другого (магістерського) рівня  

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти для другого 

(магістерського) рівня  

Інформаційне 

та навчально-

методичне 

забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо навчально-методичного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти для другого 

(магістерського)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність  
 

Код 

н/дисц. 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти/курсові 

роботи, практики, кваліфікаційна робота) 

Обсяг 

кредитів 

Форма підсумкового 

контролю 

Обовʼязкові компоненти (ОК) ОПП 

ОК1 Іноземна мова професійного спрямування 5 залік 

ОК2 Організація наукових досліджень у 

фізичному вихованні і спорті 

4 екзамен 

ОК3 Психологія фізичного виховання і спорту 4 залік 

ОК4 

 

Морально-психологічне забезпечення 

підготовки та застосування  Збройних Сил 

України 

3 

 

залік 

ОК5 Педагогіка вищої військової школи 5 екзамен 

ОК6 

 

Фізичне виховання та спеціальна фізична 

підготовка 

3 екзамен 

ОК7 Безпека військової діяльності 1,5 залік 

ОК8 Теорія і методика фізичного виховання 3 залік 

ОК9 Підвищення спортивної майстерності 8 залік 

ОК10 Професійно-прикладна фізична підготовка 7 залік 

ОК11 Інноваційні технології фізичного виховання 

і спорту 

3 залік 

ОК12 Розробка магістерської  роботи 14,5  

ОК13 Військове стажування 6 залік 

Загальний обсяг обовʼязкових компонент:        67 

Вибіркові компоненти (ВК) ОПП 

Вибірковий блок 1 

ВК1.01 Теорія та організація фізичної підготовки 

військ 

3 екзамен 

ВК2.01 

 

Теорія і методика організації спортивної 

діяльності  

4 залік 

ВК3.01 

 

Інформаційні технології в фізичній культурі 

та спорті 

3 залік 

ВК4.01 

 

Основи управління та прийняття рішень у 

військовій справі 

3 залік 

ВК5.01 Бойове застосування військових частин і 

підрозділів (за видами і родами військ) 

3 залік 

ВК6.01 Організація фізичної підготовки в 

структурах сектора безпеки і оборони 

3 залік 

ВК7.01 Фізична реабілітація військовослужбовців 4 залік 

Вибірковий блок 2 

ВК1.02 Теорія та організація фізичної підготовки у 

військових формуваннях 

4 екзамен 

ВК2.02 

 

Організація спортивної діяльності у 

закладах фізичної культури Міністерства 

оборони України 

4 залік 



 

ВК3.02 

 

Компʼютерні програми в фізичній культурі 

та спорті 

3 залік 

ВК4.02 

 

Основи бойового застосування військових 

формувань 

6 залік 

ВК5.02 Спеціальна фізична підготовка у 

структурах сектору безпеки і оборони 

держави 

3 залік 

ВК6.02 Лікувальна фізична культура у військових 

формуваннях 

3 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент:        23 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:        90 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

Півріччя Компоненти освітньої програми 

1 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9, ОК10, ВК1 

2 ОК1, ОК6, 0К7, ОК9, ОК10, ОК11, ВК1, ВК2, ВК3, ВК4, 

ВК5, ВК6, ВК7 

3 ОК12, ОК13 

 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 017 Фізична культура і спорт здійснюється у формі комплексного 

кваліфікаційного екзамену та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи 

відповідно до Положення про екзаменаційну комісію університету. Атестація 

здійснюється відкрито і публічно. За результатами успішної атестації видається 

документ встановленого зразка про присудження ступеня магістра із 

присвоєнням кваліфікації: бакалавр фізичної культури і спорту за спеціалізацією 

«Фізичне виховання і спорт у Збройних Силах».   



 

4. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти  

 

В університеті функціонує система забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), 

яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації;  

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату;  

9) інших процедур і заходів.  

Система забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) в установленому 

порядку оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до 

системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і 

рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 
  

 

 

 

 


