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Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

Кваліфікація     Магістр фізичної культури і спорту,      

викладач закладу вищої освіти, тренер-

викладач з виду спорту 



ПЕРЕДМОВА 

 

 Освітня програма «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 017 «Фізична 

культура і спорт»  розроблена на основі Стандарту вищої освіти за спеціальністю 

017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11.05.2021 року №516. 

 В освітній програмі «Фізична культура і спорт» узагальнюється зміст освіти, 

відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце 

фахівця у сфері фізичної культури і спорту, вимоги до його компетентностей та 

програмних результатів навчання.   

 Під час розроблення освітньої програми «Фізична культура і спорт» 

проаналізовано програми спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» інших 

закладів вищої освіти України та країн, з якими укладено угоди про співпрацю, для 

можливості реалізації Закону України «Про вищу освіту» в контексті академічної 

мобільності. 

 

Розробники: 

 

В.Д. Мартин – доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров‘я, 

кандидат педагогічних наук, майстер спорту, суддя національної категорії, 

гарант освітньої програми 

Б.С. Семенів – завідувач кафедри фізичного виховання, спорту і здоров‘я, 

кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений тренер України, майстер 

спорту України, суддя міжнародної категорії. 

О.М. Калиниченко – кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений тренер 

України, майстер спорту, суддя національної категорії. 

М.З. Костюк – президент МКСК «Темп», Заслужений тренер України, суддя 

міжнародної категорії. 

А.І. Алпєєва – студентка 2 курсу (скорочена програма) спеціальності 017 

«Фізична культура і спорт», чемпіонка світу з вільної боротьби, майстер спорту 

України міжнародного класу. 

О.М. Мосур – студент 3 курсу спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», 

кандидат у майстри спорту України з вільної боротьби. 

 

 

 

 

 

 



Профіль освітньо-професійної програми 

І. Загальна інформація 

Назва закладу 

вищої освіти та 

його структурного 

підрозділу 

Львівський національний університет ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 

 

Кафедра фізичного виховання, спорту і здоров’я 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Другий (магістерський) 

Магістр з фізичної культури і спорту 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Фізична культура і спорт 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС (1,4 роки) 

Наявність 

акредитації 
   

Цикл/рівень 

НРК України – 7 рівень 

FQ-EHEA – другий цикл 

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови 

Для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти 

можуть вступити особи, які здобули ступінь «Бакалавр».  

Вимоги до результатів навчання осіб, які можуть розпочати 

навчання за освітньою програмою «Фізична культура і спорт» 

другого рівня вищої освіти (магістерський), визначаються 

ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького у програмі вступних 

випробувань «Творчий конкурс» з урахуванням вимог до 

результатів навчання, встановлених Стандартом вищої освіти 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 017 Фізична культура і спорт. 

Мова(и) 

викладання 
Українська 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://lvet.edu.ua/index.php/navchalna-robota/osvitni-

prohramy.html 

ІІ. Мета освітньої програми 

Метою програми є підготовка магістрів з фізичної культури і спорту, які  здатні 

розв’язувати задачі і практичні проблеми інноваційного та/або наукового характеру 

у сфері фізичної культури і спорту. 

ІІІ. Характеристика освітньої програми 



Опис предметної 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єкти вивчення та діяльності: процеси забезпечення 

рухової активності людей з метою їх гармонійного, 

передусім фізичного розвитку та ведення здорового способу 

життя; процеси виявлення та уніфікованого порівняння 

досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій 

підготовленості шляхом проведення спортивних змагань та 

відповідної підготовки до них; організація і забезпечення 

освітнього процесу в закладах вищої освіти з підготовки 

фахівців для системи фізичної культури і спорту.  

Теоретичний зміст предметної області: система ідей, 

понять, категорій, теорій, концепцій, принципів залучення 

людей до занять фізичною культурою або підвищення 

спортивної майстерності.  

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи 

дослідження (аналіз і синтез; аналогія та моделювання; 

абстрагування і конкретизація; системний аналіз); методи 

експертної оцінки, опитування, педагогічні, психологічні та 

медико-біологічні методи аналізу рухової активності, 

змагальної діяльності, стану спортсменів та осіб, які 

займаються фізичною культурою; методи моделювання та 

прогнозування у сфері фізичної культури і спорту; методи 

статистичного аналізу даних; педагогічні технології 

програмування занять.  

Інструменти та обладнання: сучасні прилади та 

устаткування для оцінки рухової активності, технічної 

підготовленості спортсменів, серцево-судинної, дихальної, 

м’язової та кісткової систем організму людини; 

інформаційно-аналітичні інструменти (мережеві системи 

пошуку та обробки інформації; бібліотечні ресурси та 

технології, зокрема електронні; мультимедійне обладнання; 

програми статистичної обробки та візуалізації даних); 

спеціалізоване програмне забезпечення; обладнання наукових 

лабораторій та дослідницьких центрів відповідне до 

спеціальності. 

Орієнтація 

освітньої програми 
Освітньо-професійна  

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

 Спеціальна освіта в галузі фізичної культури і спорту.  

Особливості 

програми 

Освітня складова програми реалізується упродовж 3-х 

семестрів, тривалістю 90 кредитів і має дисципліни, які 

забезпечують загальну підготовку, знання за обраною 

спеціальністю, практики, дисципліни вільного вибору 

студента. 



ІV. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Працевлаштування  

випускників 

Після закінчення навчання випускник здатен виконувати 

зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу та може займати 

відповідну посаду: 

6 – Керівники підрозділів у сфері фізичної культури, 

відпочинку та спорту;  

2 - Викладач закладу вищої освіти; 24641 - Керівник 

фізичного виховання у закладах освіти;  

3475 – Тренер-викладач з виду спорту (федерації, збірної чи 

клубної команди, спортивної школи і т. ін.). 

Академічні права  

випускників 

Право продовжити здобуття освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти та набувати додаткові 

кваліфікації у системі освіти дорослих. 

V. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване, ініціативне самонавчання. Викладання 

та навчання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, 

семінарів, індивідуальних занять, роботи в малих групах, 

консультацій з викладачами, самостійної роботи студентів, 

проходження різних видів практик. 

Оцінювання 

Поточний контроль, тестування, підготовка презентацій, 

захист звітів з практики, заліки, усні та письмові екзамени, 

атестація.   

Оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє 

продемонструвати ступінь досягнення ними запланованих 

результатів навчання. Оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти здійснюється за 4- бальною 

національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно» та 

«незадовільно»); 2-х рівнявою національною шкалою 

(«зараховано» та «не зараховано») та 100-бальною шкалою 

ECTS (A, B, C, D, E, F, FX).  

Підсумкова атестація – підготовка та захист кваліфікаційної 

роботи, атестаційний екзамен 

 VІ. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

 ІК. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері фізичної культури і спорту.  

Загальні   

компетентності 

 ЗК1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК2.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК4.Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  



ЗК6. Здатність розробляти проекти та управляти ними.  

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети. 

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні  

(фахові, предметні) 

компетентності 

 ФК1. Здатність до критичного осмислення проблем у сфері 

фізичної культури і спорту, оригінального мислення та 

проведення досліджень.  

ФК2. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення та 

саморефлексії для успішної професіоналізації у сфері 

фізичної культури і спорту.  

ФК3. Здатність розробляти та реалізовувати інноваційні 

проекти у сфері фізичної культури і спорту.   

ФК4. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у 

закладах вищої освіти.  

ФК5. Здатність планувати, організовувати та здійснювати 

самостійні наукові дослідження з проблем фізичної культури 

і спорту.   

ФК6. Здатність управляти робочими або навчальними 

процесами у сфері фізичної культури та спорту, які є 

складними, непередбачуваними та потребують нових 

стратегічних підходів.  

ФК7. Здатність розв’язувати проблеми у сфері фізичної 

культури та спорту у нових або незнайомих середовищах за 

наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням 

аспектів соціальної та етичної відповідальності.  

ФК8. Здатність впроваджувати у практичну діяльність  

результати наукових досліджень, спрямованих на вирішення 

прикладних  завдань у сфері фізичної культури і спорту.   

ФК9. Усвідомлювати принципи професійної та академічної 

етики і необхідність їх дотримання.  

VІІ. Програмні результати навчання 

РН1 

 

 

Аналізувати особливості, протиріччя та перспективи розвитку сучасної 

сфери фізичної культури і спорту, критичне осмислення проблем у галузі та 

на межі галузей знань.  

РН2 

 

 

Приймати ефективні рішення щодо вирішення проблем у сфері фізичної 

культури та спорту, генерувати та порівнювати альтернативи, оцінювати 

ризики та ресурсні потреби  

РН3 

 

 

Вільно обговорювати результати професійної діяльності, досліджень та 

інноваційних проектів у сфері фізичної культури та спорту державною та 

іноземною мовами усно і письмово.   

РН4    

 

 

Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію 

з питань фізичної культури та спорту до фахівців і нефахівців, зокрема до 

осіб, які навчаються.   



РН5         

 

Розробляти і викладати спеціалізовані навчальні дисципліни у закладах 

вищої освіти.     

РН6  

 

Відшоковувати необхідну інформацію у науковій літературі, базах даних, 

інших джерелах, аналізувати та оцінювати цю інформацію.  

РН7   

 

 

Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення, методи статистичного аналізу даних для розв’язання 

складних задач фізичної культури та спорту.  

РН8 

 

Організовувати ефективну роботу колективу, спрямовану на досягнення 

визначених цілей з урахуванням економічних, правових та етичних 

аспектів.   

РН9 

 

 

Розробляти та реалізовувати наукові і прикладні проекти, спрямовані на 

розв’язання проблем інноваційного характеру у сфері фізичної культури і 

спорту, а також дотичні до неї міждисциплінарні проекти.   

VІІІ. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового  

забезпечення 

Усі науково-педагогічні працівники, які забезпечують 

реалізацію освітньої програми, мають кваліфікацію, що 

відповідає профілю програми та напряму дисциплін, які 

викладають, а також відповідний стаж науково-педагогічної 

роботи й наукові результати, що відповідають вимогам 

чинних ліцензійних умов. Портфоліо науково-педагогічних 

працівників кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я 

розміщено на сайті:https://lvet.edu.ua/index.php/kolektiv.html 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Навчальні приміщення для проведення лекційних, 

лабораторних та практичних занять відповідають правил 

пожежної безпеки та санітарним нормам. Матеріально-

технічна база забезпечує проведення всіх видів навчальних 

занять здобувачів вищої освіти. Виконання навчального 

плану забезпечене навчальними приміщеннями, 

мультимедійним обладнанням, комп’ютерними класами на 

39 робочих місць, необхідним програмним забезпеченням і 

необмеженим доступом до Інтернет-мережі. Наявна вся 

необхідна соціально-побутова інфраструктура. Кількість 

місць у гуртожитку відповідає вимогам.  

https://lvet.edu.ua/index.php/materialne-zabezpechennya.html 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Веб-сайт університету:_https://lvet.edu.ua/, факультету 

громадського розвитку і здоров’я: 

https://lvet.edu.ua/index.php/fakultety/fakultet-hromadskoho-

rozvytku-ta-zdorovia.html  та кафедри фізичного виховання, 

спорту та здоров‘я.  

Веб-сайт бібліотеки університету: http://books.lvet.edu.ua/  

Студенти мають можливість надрукувати результати власних 

досліджень у Науковому віснику ЛНУВМБ імені  

С.З. Ґжицького.  

https://lvet.edu.ua/index.php/kolektiv.html
https://lvet.edu.ua/index.php/materialne-zabezpechennya.html
https://lvet.edu.ua/
https://lvet.edu.ua/index.php/fakultety/fakultet-hromadskoho-rozvytku-ta-zdorovia.html
https://lvet.edu.ua/index.php/fakultety/fakultet-hromadskoho-rozvytku-ta-zdorovia.html


Доступ до системи віртуального навчального середовища, 

навчальна, наукова, навчально-методична література, фахові 

журнали; робочі та  навчальні плани; графіки навчального 

процесу, навчально-методичні комплекси дисциплін; робочі 

програми дисциплін; силабуси, дидактичні матеріали для 

самостійної роботи студентів з дисциплін; програми 

практики та підсумкової атестації.   

ІХ. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Львівським 

національним університетом ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З.Ґжицького  та  закладами вищої 

освіти України 

- Договір про співпрацю з Житомирським державним 

Університетом імені І. Франка 

 - Договір про співпрацю з Хмельницькою гуманітарно-

педагогічною академією. 

 - Договір про співпрацю з Львівським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти 

 - Договір про співпрацю з Дрогобицьким державним 

педагогічним університетом імені І. Франка 

- Договір про співпрацю з ДВНЗ Ужгородського 

національного університету у м.Львові. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Львівським 

національним університетом ветеринарної медицини та 

біотехнології імені С.З. Ґжицького та закладами вищої освіти 

зарубіжних країн-партнерів 

- Договір про співпрацю між ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького 

та Міжнародною федерацією української національної 

боротьби на поясах. 

- -Договір про співпрацю між факультетом 

громадського розвитку та здоров‘я ЛНУВМБ імені С.З. 

Ґжицького (Україна, Львів) та факультетом спорту 

Державного університету фізичного виховання і спорту 

(Республіка Молдова, Кишинів). 

- Договір про співпрацю ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького 

з Ягелонським університетом (Польща, Краків). 

- Договір про співпрацю з Куявським університетом у 

Вроцлавеку (Польща). 

Договір про співпрацю з Українським Вільним 

університетом (Німеччина). 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Іноземні студенти навчаються в університеті відповідно до 

ліцензії Міністерства освіти і науки України.   



Х. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність  

Код 

компонента  
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи),  
практики, кваліфікаційна робота 

Кількість 

кредитів  
Форма 

підсумкового 

контролю  
1  2  3 4  

Обов’язкові компоненти ОПП  
Цикл загальної підготовки  

ОК 1  Філософія освіти  3 Залік 

ОК 2  Професійно-орієнтована іноземна мова  4 Екзамен 

ОК 3  Педагогіка вищої освіти 4 Екзамен 
ОК 4 Психологія спорту 4 Екзамен 

Цикл  професійної підготовки  

ОК 5  Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського 

та професійного спорту. 
4 Залік  

ОК 6  Науково-методичний супровід підготовки 

спортсменів 

4 Екзамен  

ОК 7  Сучасні технології організації спорту для всіх та 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності 
4 Залік  

ОК 8 Інформаційні технології у науковій діяльності з 

фізичної культури і спорту 
4 Залік 

ОК 9  Організація та методологія наукових досліджень з 

фізичної культури і спорту 
5 Екзамен  

ОК 10  Концептуальні засади управління у сфері фізичної 

культури і спорту  
4  Залік  

ОК  11 Сучасні технології відновлення у фізичній 

культурі та спорті 

4 Екзамен 

ОК 12 Методика викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін у ЗВО 

4 Екзамен 

Практика  та підсумкова атестація  
ОК 13 Виробнича практика у ДЮСШ, СДЮСШОР, 

спортивні клуби, федерації. 
6  Залік  

ОК 14 Науково-педагогічна  6  Залік  

ОК 15 Підготовка магістерської роботи  6  Публічний 

захист 
 Загальний обсяг обов‘язкових компонент  66  

 Загальний обсяг вибіркових  компонент 24  

 Загальний обсяг освітньої програми:   90   

 

 

 

 



ХІ. Структурно-логічна таблиця освітньо-професійної програми 

І Курс ІІ Курс 

І  

Семестр 

ІІ  

Семестр 

ІІІ  

Семестр 

Професійно-орієнтована 

іноземна мова 

Філософія освіти ВК 1 

Педагогіка вищої освіти Сучасні технології 

відновлення у фізичній 

культурі та спорті 

ВК 2 

Актуальні проблеми фізичної 

культури, олімпійського та 

професійного спорту.  

Організація та методологія 

наукових досліджень з 

фізичної культури і спорту   

ВК 3 

Науково-методичний супровід 

підготовки спортсменів 

Психологія спорту ВК 4 

Сучасні технології організації 

спорту для всіх та оздоровчо-

рекреаційної рухової 

активності 

Концептуальні засади 

управління у сфері фізичної 

культури і спорту 

ВК 5 

Інформаційні технології у 

науковій діяльності з фізичної 

культури і спорту 

Методика викладання 

професійно-орієнтованих 

дсциплін. 

ВК 6 

Науково-педагогічна практика Виробнича практика у 

ДЮСШ, СДЮСШОР, 

спортивні клуби, федерації 

ВК 7 

  ВК 8 

 

ХІІ.  ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти  

Атестація здійснюється у формі атестаційного екзамену та 

публічного захисту кваліфікаційної роботи.  

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

Кваліфікаційна робота має передбачати виконання 

дослідження або інноваційного проекту, спрямованого на 

розв’язання актуальної задачі фізичної культури або спорту.  

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації та фальсифікації.  

Кваліфікаційна робота оприлюднюється на офіційному веб-

сайті кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я 

Вимоги до 

атестаційного 

екзамену  

Атестаційний екзамен передбачає оцінювання здобуття 

результатів навчання, визначених  стандартом вищої освіти 

України та цією освітньою програмою.  

 

 

 



Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-

професійної програми 

 

 ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ОК.8 ОК.9 ОК.10 ОК.11 ОК.12 ОК.13 ОК.14 ОК.15 

ІК + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 1 +  + +  + +  +   + + + + 

ЗК 2 +  +  + +  + + +  + + + + 

ЗК 3 +  + + +         +  

ЗК4 +     +  +   +  + +  

ЗК5 +   +      +   + + + 

ЗК6   +  + + + +  +   +   

ЗК7   + + + + +      + +  

ЗК8  +   +    +  +    +  

ФК1 +   + +     + +  +  + 

ФК 2   +  + + + +   + +  + + 

ФК 3     +   +  + +  + + + 

ФК 4   +     +    +  + + 

ФК 5      +   +  +  + + + 

ФК 6   +   + +     +   + 

ФК 7     +  + + +  +   + + 

ФК 8         +  + + + + + 

ФК9   +       +  +  + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Матриця забезпечення програмних результатів  навчання 

(РН)відповідними компонентами освітньо-професійної програми  
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ПРН 1  +    + + +   +  + + +  + +  

ПРН 2  +     + +  +    +    + 

ПРН 3   +  +        +   + + + 

ПРН 4    +  + + +  +       +  + 

ПРН 5    +    + +     + + +   

ПРН 6  +     +   +   +    +   +  

 ПРН 7          + +     +   +  

ПРН 8    +  +   +   +   + + +   

ПРН 9      +    +  +   +  + +  

 
 


