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ОБҐРУНТУВАННЯ 

Зміни до освітньо-наукової програми (ОНП) «Фізична культура і спорт» 

за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт за третім (освітньо-науковим) 

рівнем вищої освіти, затвердженої рішенням Вченої ради Київського 

університету імені Бориса Грінченка від 24.01.2019 р., протокол №1 (наказ від 

29.01.2019 р. №37) зумовлені чинниками, які виявилися у процесі реалізації 

освітньо-наукової програми (навчального плану, розроблення робочих програм 

навчальних дисциплін та проведення практичної підготовки) протягом 2019-

2020 навчального року. 

Під час реалізації освітньо-наукової програми, у ході проведених 

опитувань, очних і дистанційних зустрічей та ін. група забезпечення отримала 

відгуки від здобувачів вищої освіти, академічної спільноти, роботодавців з 

побажаннями внести окремі зміни та уточнення до діючої освітньо-наукової 

програми. Провівши консультації, робочі наради, засідання, врахувавши 

відгуки стейкхолдерів та зміни в нормативній документації, погоджено зміни й 

уточнення до освітньо-наукової програми, які стосуються: 

 уточнення загальної інформації про освітньо-наукову програму, 

зокрема рівня відповідності Національній рамці кваліфікацій в описі освітньо-

наукової програми з дев’ятого на восьмий згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 – у редакції постанови КМУ від 

25.06.2020 № 519; 

 перерозподілу кредитів між освітніми компонентами для посилення 

практичної складової освітньо-наукової програми (збільшення обсягу кредитів 

на науково-викладацьку практику з метою підготовки здобувачів до 

викладацької діяльності). 

 

Цілі, програмні компетентності та програмні результати навчання не 

змінювалися. 

 

Відповідно було внесено уточнення в такі розділи освітньо-наукової 

програми та їх сегменти:  

І. 1. Загальна інформація 

ІІ. 2.1. Перелік компонентів ОНП 

 

Вибіркову частину освітньо-наукової програми описано в Додатку 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Профіль освітньо-наукової програми 

зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу  

Київський університет імені Бориса Грінченка  

Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту  

Ступінь вищої освіти  

та назва кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: доктор філософії 

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

Кваліфікація: доктор філософії з фізичної культури і спорту 

Офіційна назва  

освітньо-наукової 

програми  

Фізична культура і спорт  

Тип диплому та обсяг 

освітньо-наукової 

програми  

Диплом доктора філософії, одиничний, 60 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 4 роки  

Цикл/рівень  Третій (освітньо-науковий) рівень /  

FQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 8 рівень, HPK – 8 рівень  

Передумови  Наявність ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста 

Мова викладання  Українська мова 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньо-

наукової програми  

https://kubg.edu.ua/informatsiya/aspirantam-i-

doktorantam/aspirantura/spetsialnosti.html 
 

 

https://kubg.edu.ua/informatsiya/aspirantam-i-doktorantam/aspirantura/spetsialnosti.html
https://kubg.edu.ua/informatsiya/aspirantam-i-doktorantam/aspirantura/spetsialnosti.html


ІІ. Перелік компонентів освітньо-наукової програми 

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОНП 
 

Код 

компонента 

Код  

(н/д, пр.) 

Компоненти освітньо-наукової програми 

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсум-

кового контролю 

Обов'язкові компоненти ОНП 

ОК 1 ОДЗ.1 Філософія і методологія наукової діяльності 4 екзамен 

      Філософія науки    

    Загальнонаукова методологія   

    Наукова етика   

ОК 2 ОДЗ.2 Стратегії наукових досліджень 6 залік 

  Нормативно-правова база наукових досліджень та 

наукової діяльності 
  

Інтернаціоналізація науки   

Сучасні технології фізичної культури і спорту   

ОК 3 ОДЗ.3 Наукова комунікація іноземною мовою 8 екзамен 

ОК 4 ОДФ.1 Методологія підготовки дисертаційної роботи у 

галузі фізичної культури і спорту 

4 залік 

      Інформаційний пошук і робота з друкованими 

та електронними джерелами 
  

    Методологія написання наукових текстів   

ОК 5 ОДФ.2 Методологія та методи наукових досліджень у 

галузі фізичної культури і спорту 

5 залік 

ОК 6 ОДФ.3 Статистична обробка та аналіз наукових 

досліджень у спорті 

6 залік 

ОК 7 ОП.01 Науково-викладацька практика 6 залік 

ОК 8 ОП.02 Дослідницька практика/Наукове стажування за 

кордоном 

6 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 45  

Вибіркові компоненти ОНП (додаток 1) 

ОК 9 ВДФ.01 Фізіологічні механізми адаптації та 

функціональні резерви організму спортсменів 

5 залік 

ОК 10 ВДФ.02 Функціональна діагностика у фізичному 

вихованні 

ОК 11 ВДФ.03 Практичні аспекти управління спортивною 

підготовкою 

5 залік 

ОК 12 ВДФ.04 Практичні аспекти фізичного виховання різних 

груп населення 

ОК 13 ВДФ.05 Позатренувальні та позазмагальні фактори 

підготовки спортсменів 

5 залік 

ОК 14 ВДФ.06 Прикладні аспекти адаптивного фізичного 

виховання 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 15  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 60  



2.2. Структурно-логічна схема ОНП 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершення виконання  

наукової складової ОНП 

 

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
Філософія і методологія  

наукової діяльності 
   

Філософія науки - 

2 кредити; 

Наукова етика - 

1 кредит 

Загальнонаукова 

методологія - 

1 кредит 

   

Стратегії наукових досліджень   
Нормативно-

правова база 

наукових 

досліджень та 

наукової діяльності 

- 

1 кредит 

Інтернаціоналізація 

науки - 

3 кредити 

Сучасні технології 

фізичної культури і 

спорту –   

2 кредити 

  

Наукова комунікація іноземною мовою   
2 кредити 4 кредити 2 кредити   

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Методологія підготовки 

дисертаційної роботи у галузі 

фізичної культури і спорту 

   

Інформаційний 

пошук і робота з 

друкованими та 

електронними 

джерелами –  

2 кредити 

Методологія 

написання наукових 

текстів –  

2 кредити 

   

 Методи наукових досліджень  

у галузі фізичної культури і спорту  
  

 3 кредити 2 кредити   

  Статистична обробка та аналіз  

наукових досліджень у спорті  
 

  3 кредити 3 кредити  



   Практика 

   Науково-викладацька 

практика –  
6 кредитів 

Дослідницька 

практика –  
6 кредитів 

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

  Прикладні аспекти управління спортивною 

підготовкою / 

Прикладні аспекти фізичного виховання 

різних груп населення 

 

  3 кредити 2 кредити  

   Фізіологічні механізми адаптації та 

функціональні резерви організму 

спортсменів / Функціональна діагностика у 

фізичному вихованні 

   3 кредити 2 кредити 

    Позатренувальні 

та позазмагальні 

фактори 

підготовки 

спортсменів / 

Прикладні аспекти 

адаптивного 

фізичного 

виховання –  
5 кредитів 

 

 

 



Додаток 1 – Вибіркова частина освітньо-наукової програми 

Освітньо-наукова програма «Фізичне виховання і спорт» забезпечує 

реалізацію аспірантами права на вільний вибір навчальних дисциплін (освітніх 

компонентів), передбаченого п. 15 частини І ст. 62 Закону України «Про вищу 

освіту», п. 26 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. №261 

(зі змінами). 

З наведеного переліку у вибірковій частині здобувач самостійно обирає із 

шести запропонованих дисциплін три. Відповідний вибір створює умови для 

набуття знань і компетентностей у вузькій науковій спеціалізації, релевантній 

науковим інтересам аспіранта, напряму його дисертації. Здобувач може 

здійснювати вибір дисциплін з інших освітніх програм з урахуванням власних 

наукових інтересів, тематики дисертаційного дослідження та за погодженням з 

науковим керівником. 
Компетентності, що формуються за рахунок дисциплін вільного вибору   

Додаткові фахові 

компетентності 

(ДФК) 

ДФК 1 Здатність до  використання спеціалізованих знань з 

особливостей адаптації та функціональних резервів організму людини 

до фізичних навантажень у процесі багаторічної підготовки 

спортсменів. 

ДФК 2 Здатність до  застосовування методів функціональної 

діагностики організму людини для оцінки стану та фізичної 

працездатності осіб, що  займаються оздоровчо-рекреаційною руховою 

активністю. 

ДФК 3 Здатність здійснювати управління процесом, технічної, 

тактичної підготовки спортсменів на різних етапах багаторічної 

спортивної підготовки, складати та корегувати програми тренувальних 

занять для вирішення конкретних завдань спортивної підготовки, 

здійснювати відбір і орієнтацію спортсменів на різних етапах 

спортивної підготовки. 

ДФК 4 Здатність розробляти та впроваджувати технології рекреаційно-

оздоровчої діяльності різних груп населення, моделювати і 

контролювати процес фізичного виховання, враховуючи індивідуальні 

вікові, статеві та інші особливості осіб, що займаються. 

ДФК 5 Здатність до ефективного застосування позатренувальних 

факторів спортивної підготовки, застосування педагогічних, 

психологічних і фармакологічних позатренувальних засобів для 

підвищення ефективності змагальної діяльності та відновних процесів 

організму спортсменів.   

ДФК 6 Здатність до організації різних форм адаптивного фізичного 

виховання, розробки змісту занять з адаптивного фізичного виховання, 

ефективного використання засобів та методів адаптивного фізичного 

виховання, враховуючи нозологічні особливості осіб з інвалідністю. 

 

 

 



 

Програмні результати навчання, що формуються за рахунок дисциплін вільного вибору   

Додаткові 

програмні 

результати 

навчання (ДПРН) 

ДПРН 1 Здатен використовувати знання щодо особливостей адаптації 

та функціональних резервів організму до фізичних навантажень в 

процесі багаторічної підготовки спортсменів.  

ДПРН 2 Здатен застосовувати методи функціональної діагностики 

організму людини для оцінки стану та фізичної працездатності осіб, що  

займаються оздоровчо-рекреаційною руховою активністю. 

ДПРН 3 Здатен здійснювати управління процесом, технічної, тактичної 

підготовки спортсменів на різних етапах багаторічної спортивної 

підготовки, складати та корегувати програми тренувальних занять для 

вирішення конкретних завдань спортивної підготовки, здійснювати 

відбір і орієнтацію спортсменів на різних етапах спортивної підготовки. 

ДПРН 4 Здатен розробляти та впроваджувати технології рекреаційно-

оздоровчої діяльності різних груп населення, моделювати і 

контролювати процес фізичного виховання, враховуючи індивідуальні 

вікові, статеві та інші особливості осіб, що займаються. 

ДПРН 5 Здатен до ефективного застосування позатренувальних 

факторів спортивної підготовки, застосування педагогічних, 

психологічних і фармакологічних позатренувальних засобів для 

підвищення ефективності змагальної діяльності та відновних процесів 

організму спортсменів.   

ДПРН 6 Здатен до організації різних форм адаптивного фізичного 

виховання, здатен розробляти зміст занять з адаптивного фізичного 

виховання, ефективно використовувати засоби та методи адаптивного 

фізичного виховання, враховуючи нозологічні особливості осіб з 

інвалідністю. 

 

Матриця відповідності додаткових програмних компетентностей 

та програмних результатів навчання освітнім компонентам вільного вибору  
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