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Освітня програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 

вищої освіти «Олімпійський та професійний спорт» розроблена відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, постанов 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 р. № 1187, «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 20.12.2015 р., «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266, Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти. – К.: Ленвіт, 2006. – 35 с.  

Освітня програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію 

та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 

освітнього ступеня магістра, перелік загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, 

сформульований у термінах результатів навчання, та вимоги до контролю 

якості вищої освіти. 
 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

 ліцензування та акредитації освітньої діяльності, інспектування освітньої 

діяльності за спеціальністю; 

 розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін; 

 визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації. 

Освітньо-професійна програма використовується для: 

 складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

 формування індивідуальних планів здобувачів; 

 формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань; 

 визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

 зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 
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ОПП «Олімпійський та професійний спорт» запроваджено у 2018–2019 н.р. 

(Наказ МОН України від 14.03.2018 року № 242- л) 
 

Перегляд освітньої програми здійснюється 1 раз на рік. 

Актуалізовано: 
№ Дата Причини, що зумовили 

перегляд 

Зміни, що внесено 

1. березень 

2020 

Експертні висновки 

галузевої експертної ради 

щодо можливості 

акредитації ОП 

1. Удосконалено критерій 

1. Проектування та цілі ОП. 

2. Внесено зміни в структуру та 

зміст ОП. 

3. Внесено зміни до критерію 

4. Навчання і викладання за ОП. 

4. Внесено зміни до критерію 

5. Контрольні заходи, оцінювання 

здобувачів вищої освіти та академічна 

доброчесність. 

5. Внесено зміни до критерію 

6. Людські ресурси. 

2 березень 

2020 

Затвердження таких 

положень: 

1. Положення про 

формування, затвердження 

та оновлення освітніх 

програм у НУК імені 

адмірала Макарова  

№ 44 від 04.03.2020 р. 

2. Положення про 

робочу програму навчальної 

дисципліни у НУК імені 

адмірала Макарова № 228 

від 04.03.2020 р. 

3. Розроблення 

навчальних планів та ОП 

для другого магістерського 

рівня (Наказ № 46 від 

05.03.2020 р.) 

1. Внесено зміни до ОПП. 

2. Внесено зміни до навчального плану. 

3. Внесено зміни в робочі програми 

навчальних дисциплін. 

3 серпень 

2020 

Внесення змін в зв’язку зі 

змінами національної рамки 

кваліфікацій 

1. Внесено зміни до ОПП. 

 

 

 

Гарант ОПП «Олімпійський та професійний спорт»           доц. Тарасова Г.К. 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ 

1 – Загальна характеристика 

Складові Опис освітньої програми 

1 2 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова/ Admiral Makarov National 

University of Shipbuilding: 

Навчально-науковий гуманітарний інститут/ Education 

and Research Institute of Humanities 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

Другий (магістерський) рівень  

Кваліфікація: Магістр з фізичної культури і 

олімпійського та професійного спорту 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Олімпійський та професійний спорт 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 1рік 4 місяці 

 

Наявність акредитації Національне агентство забезпечення якості вищої 

освіти. Україна. 

Термін подання програми на акредитацію – 2020 р. 

Цикл/рівень HPK України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 

рівень. 

Передумови Наявність ступенів вищої освіти бакалавр, ОКР 

«Спеціаліст». 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 

Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова», затвердженими Вченою радою  
http://www.nuos.edu.ua/applicants/admission-to-the-university/ 

http://www.nuos.edu.ua/applicants/specialties/36/274/ 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої 

пограми 

До 2021 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

 
http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php 

2. Мета освітньої програми 

Здійснити підготовку компетентного конкурентоспроможного фахівця у сфері 

освіти взагалі та фізичної культури і олімпійського та професійного спорту 

зокрема, який обізнаний з інноваційними підходами до здійснення спортивних 

тренувань, має здатність до розроблення й упровадження методології та 

методик викладацької діяльності, може оцінювати їхню ефективність, уміє 

забезпечувати формування фізичної культури особистості, організовувати 

http://www.nuos.edu.ua/applicants/admission-to-the-university/
http://www.nuos.edu.ua/applicants/specialties/36/274/
http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php
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спортивні заходи та ефективно здійснювати підготовку осіб до участі в них 

шляхом результативного застосовування професійних знань, умінь та навичок, 

а також готовий до виявлення та розв’язання складних задач у процесі 

професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або 

застосування / апробації новітніх методологійних підходів. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

Спеціалізація Олімпійський та професійний спорт 

Програма містить нормативну та вибіркову частини 

(74,4% і 25,6%) 

Нормативні навчальні дисципліни формують 

відповідний рівень гуманітарних, фундаментальних та 

професійно-орієнтованих знань і умінь.  

Вибіркова частина містить дисципліни 

самостійного вибору студента. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Підготувати фахівця до роботи в галузі освіти й 

насамперед для сфер фізичної культури, а також 

олімпійського та професійного спорту; сформувати 

професійні якості магістра фізичної культури і спорту; 

поглибити знання ідей, концепцій, теорій новітніх 

досліджень, скерованих на аудит та модернізацію 

сфери олімпійського та професійного спорту, 

вдосконалити вміння та навички щодо організації та 

проведення науково-дослідної роботи з використанням 

сучасних методів дослідження в галузі фізичної 

культури та олімпійського і професійного спорту. 

Програма уможливлює набуття професійних 

компетентностей у реальному середовищі майбутньої 

професійної діяльності шляхом його моделювання, а 

також є освітньою платформою для визначення 

ефективності застосування комплексу педагогічних та 

спеціальних технологій тренувань з обраного виду 

спорту. 

Ключові слова: заклад вищої освіти, олімпійський та 

професійний спорт, фізична культура, дослідницька 

діяльність, методика навчання, методика спортивного 

тренування; методика фізичного виховання. 

Особливості програми Практичне професійне спрямування дисциплін та 

проведення занять і досліджень на базі спортивних 

установ з обраних видів спорту, що значною мірою 

уможливлює працевлаштування випускників, а також 

їхню кар’єру. 
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 Формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей, пов’язаних із здатностями до 

викладацької, тренерської, дослідницької, 

комунікативної, творчої, креативної та інноваційної 

діяльності, а також професійних компетентностей 

фахівця з олімпійського та професійного спорту. 

Програма також відповідає низці положень і 

рекомендацій Міжнародної олімпійської академії 

(IOA), зокрема представлених у частині «Olympic 

education». 

Унікальність 

програми 

Освітньо-професійна програма дає можливість 

здобути ґрунтовну фахову освіту, що досягається 

зокрема шляхом залучення до підготовки фахівців 

провідних тренерів, а також через кооперацію з 

потенційними роботодавцями задля постійного 

корегування векторів навчання та їхнього 

увідповіднення до запитів ринку праці Південного 

регіону України.  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Код 

КП 

Професійна назва роботи 

1143.4 Віце-президент федерації виду спорту; 

Виконавчий директор федерації виду спорту; 

Президент федерації виду спорту 

1210.1 Голова спортивного клубу; 

Директор (інший керівник) підприєм-ства, закладу, 

організації фізкультур-но-спортивної 

спрямованості; 

Директор комплексу (оздоровчого, спортивного 

туристського) 

1229.6 Головний тренер команди (збірної, клубної); 

Завідувач спортивною базою; 

Начальник команди з виду спорту; 

Керівник фізичного виховання; 

Викладач вищого закладу освіти; 

Асістент 

 3475 Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи 

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

  Тренер-викладач з виду спорту (спортивної 

школи, секції); 

  Суддя з виду спорту 

  Професійний спортсмен 

  Інструктор з фізичної культури 
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  Інструктор навчально-тренувального центру 

  Інструктор-методист спортивної школи 

  Інструктор-методист з фізичної культури та 

спорту 

Подальше навчання За умови успішного завершення навчання магістр може 

продовжити освіту на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти / програмою підготовки докторів 

філософії PhD (за спеціальностями) / 9 кваліфікаційний 

рівень НРК; брати участь в освітніх програмах для 

отримання дослідницьких грантів та стипендій, що 

містять додаткові освітні компоненти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентроване та проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через науково-

педагогічну практику, навчально- тренувальний 

процес та самонавчання, навчання на основі 

досліджень із набуттям компетентностей, достатніх 

для продукування нових ідей, розв’язання 

комплексних проблем у професійній галузі. 

Практикується проведення лекційних, практичних 

занять, тренінгів; організація майстер-класів, круглих 

столів, науково-методичних конференцій; залучення та 

підготовка студентів до участі у змаганнях та 

олімпіадах. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень магістрантів 

здійснюється за системою ECTS та національною 

шкалою оцінювання.  

Види контролю: поточний, тематичний, 

підсумковий, самоконтроль, кваліфікаційна атестація. 

Поточний контроль – індивідуальне та фронтальне 

усне, опитування, письмове опитування, тест-контроль, 

захист лабораторних робіт, реферативні повідомлення. 

Тематичний контроль – експрес-опитування, 

презентації. 

Підсумковий контроль – іспити та заліки з 

урахуванням накопичених балів у процесі поточного 

контролю, захист курсової роботи. 

Самоконтроль – перевірка результатів виконання 

різноманітних індивідуальних завдань. 

Кваліфікаційна атестація – підготовка та публічний 

захист кваліфікаційної роботи магістра.  
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6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми під 

час професійної діяльності у сфері фізичної культури і 

спорту або у процесі навчання, 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. 

Для освітньо-професійної програми 

ЗК 9. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

СК 1. Здатність аналізувати актуальні проблеми у 

сфері фізичної культури і спорту. 

СК 2. Здатність до розуміння наукових теорій та 

концепцій, використання сучасних методів та 

технологій, необхідних для вирішення визначених 

завдань у сфері фізичної культури і спорту. 

СК 3. Здатність проектувати, організовувати та 

аналізувати науково-педагогічну діяльність з 

дисциплін предметної області у закладах вищої освіти. 

СК 4. Здатність реалізувати комунікативні наміри 

професійної спрямованості в іншомовному 

середовищі. 

СК 5. Здатність застосовувати знання, вміння та 

навички під час практичного вирішення професійних 

завдань у різних суб’єктах сфери фізичної культури і 

спорту.  

СК 6. Здатність організовувати та реалізовувати 

просвітницьку та освітню діяльність для різних груп 

населення у сфері фізичної культури і спорту. 

СК 7. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення та 



 

 12 

1 2 

 саморефлексії для успішної професіоналізації у сфері 

фізичної культури і спорту. 

СК 8. Здатність визначати суперечності та прогалини у 

наявній системі знань з функціонування та розвитку 

сфери фізичної культури і спорту.  

СК 9. Здатність планувати, організовувати та 

здійснювати самостійні наукові дослідження з 

проблем фізичної культури і спорту, визначати 

перспективи подальших наукових пошуків. 

Для освітньо-професійної програми 

СК 10. Здатність  впроваджувати  результати наукових  

досліджень у практичну діяльність фахівця галузі спорта. 

СК 11. Здатність використовувати професійні знання у 

сфері фізичної культури і спорту, зокрема 

олімпійського та професійного спорту. 

7 - Програмні результати навчання 

ПРН 1. Визначати особливості, протиріччя та перспективні 

напрями розвитку сучасної сфери фізичної культури і 

спорту. 

ПРН 2. Оцінювати ризики та враховувати різні види 

відповідальності при виборі альтернатив вирішення 

практичних завдань професійної діяльності. 

ПРН 3 Упорядковувати нормативні документи, методичні та 

інформаційні матеріали для здійснення професійної 

діяльності у сфері фізичної культури і спорту. 

ПРН 4. Розробляти та організовувати заходи з популяризації 

серед різних груп населення сучасних знань про окремі 

напрями фізичної культури і спорту. 

ПРН 5. Дискутувати з проблематики сфери фізичної культури 

і спорту, аргументувати власну точку зору з 

використанням сучасних наукових досягнень.  

ПРН 6. Демонструвати вміння міжособистісної комунікації та 

впливу на поведінку людини у різних суб’єктах сфери 

фізичної культури і спорту. 

ПРН 7. Використовувати сучасні методи самоосвіти, 

самовдосконалення та саморефлексії. 

ПРН 8  Використовувати іншомовний професійний матеріал з 

фізичної культури і спорту у різних формах 

комунікації. 

ПРН 9.  Розробляти та використовувати заходи з вирішення 

організаційних, методичних, кадрових проблем в 

обраному напрямі фізичної культури і спорту. 

ПРН 10. Уміти аналізувати та структурувати проблеми  
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 функціонування та розвитку суб’єктів сфери фізичної 

культури і спорту, готувати проекти управлінських 

рішень та визначати умови їх реалізації. 

ПРН 11. Демонструвати знання нормативно-правової бази 

науково-педагогічної діяльності у закладах вищої 

освіти. 

ПРН 12. Розробляти науково-методичне забезпечення 

дисциплін предметної області та проводити різні види 

навчальних занять у закладах вищої освіти. 

ПРН 13. Розуміти етичні аспекти досліджень і застосовувати 

принципи дослідницької етики. 

ПРН 14 Розуміти та дотримуватися вимог академічної 

доброчесності та не допускати їх порушення під час 

навчання та наукової роботи. 

ПРН 15 Пояснювати та застосовувати критерії науковості та 

об’єктивності досліджень. 

ПРН 16 Порівнювати переваги та недоліки різних методів 

наукових досліджень у сфері фізичної культури і 

спорту. 

ПРН 17 Уміти планувати і проводити наукове дослідження з 

актуальної проблеми фізичної культури і спорту, 

готувати результати наукової роботи до 

оприлюднення. 

ПРН 18 Втілювати результати наукового пошуку у практичну 

діяльність. 

Для освітньо-професійної програми 

ПРН 19 Вміти доступно, на високому науковому рівні 

ретранслювати сучасні наукові знання та результати 

досліджень до професійної та непрофесійної спільнот. 

ПРН 20 Володіти інноваційними технологіями в галузі 

олімпійського та професійного спорту, 

використовувати їх у професійній діяльності; 

розробляти інноваційні програми спортивної та 

спортивно-оздоровчої діяльності; використовувати 

освітні, спортивні, оздоровчі технології з урахуванням 

сучасного рівня розвитку галузі спорту. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Підготовка здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт ОПП «Олімпійський та професійний 

спорт» забезпечується професорсько-викладацьким 

складом. Усі науково-педагогічні працівники, які 

забезпечують освітньо-професійну програму, за  
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 кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, 

що викладаються, мають необхідний стаж педагогічної 

роботи та досвід практичної роботи, більш ніж 50 %  

науковий ступінь та/або вчене звання становить і більше 

ніж 10 % мають ті, які мають науковий ступінь доктора 

наук або вчене звання професора і прирівнюються до них 

(два заслужених тренера України). 

Гарант освітньо-професійної програми: к. н. фіз. 

вих., доцент – Тарасова Г.К. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє провадити 

освітній процес протягом усього циклу підготовки за 

освітньою програмою. Забезпечення аудиторним фондом, 

комп'ютерними робочими місцями, лабораторіями, 

тренажерними залами, необхідними для виконання 

навчальних планів відповідає Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності щодо надання освітніх 

послуг у сфері вищої освіти і є достатнім для забезпечення 

якості навчального процесу. Наявна вся необхідна 

соціально-побутова інфраструктура, кількість місць у 

гуртожитках відповідає вимогам.  

Для забезпечення підготовки фахівців за відповідною ОПП 

використовуються: фізкультурно-оздоровчий комплекс 

(1164,8 м2 ), гімнастичний зал (140 м2 ) із тренажерами та 

відповідним спортивним інвентарем, спеціалізовані 

аудиторії кафедри ТООПС (166,2 м2) забезпечені 

спеціальним обладнанням.  

У науковій бібліотеці є доступ до Інтернету та 

локальної мережі як бібліотеки, так і університету в 

цілому. Студенти також мають можливість 

користуватися власними ПК із безкоштовним доступом 

до мережі Інтернет через бездротовий зв'язок (Wi-Fi). 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітньої програми «Олімпійський та професійний 

спорт» відповідає Ліцензійним вимогам, має  актуальний 

змістовний контент. 

До кожної навчальної дисципліни складено навчально-

методичні комплекси дисциплін. 

Офіційний веб-сайт http://www.nuos.edu.ua  містить 

інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і 

виховну діяльність, структурні підрозділи, правила 

прийому, контакти. 

Всі зареєстровані в НУК користувачі мають 

необмежений доступ до мережі Інтернет. 

Матеріали навчально-методичного забезпечення 

освітньо-професійної програми викладені на освітньому  

http://www.nuos.edu.ua/
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 порталі «Навчальні ресурси НУК». 

Наукова бібліотека НУК сьогодні – це понад 768845 

примірників друкованих видань (400000 в активному 

використанні); понад 380000 примір- ників підручників; 

більш 94000 примірниківнаукової літератури; понад 500 

примірників пе-ріодичних видань; щорічне поповнення 

фонду до 12000 примірників; понад 286000 відвідувань 

читачів; біля 570000 книговидач; понад 8000 читачів за 

єдиним читацьким квитком; понад 30000 читачів 

обслуговує бібліотека протягом року за всіма 

структурними підрозділами. 

Площі, які займає бібліотека університету, а також 

кількість посадкових місць у читальних залах 

відповідають діючим нормам. 

У НУК працює видавництво, яке щорічно випускає 

понад 130 найменувань друкарської продукції, що 

відповідає приблизно 600 облікових друкарським 

аркушам із середнім тиражуванням 300 примірників. 

Студенти і викладачі НУК мають можливість 

користуватися періодичними фаховими виданнями, які 

постійно надходять до бібліотеки університету, 

читальних залів та методичних кабінетів кафедр. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Можливість переведення з / до іншого закладу 

вищої освіти України за спорідненою спеціальністю. 

Національна кредитна мобільність у межах договорів 

про встановлення науково-освітянських відносин для 

задоволення потреб розвитку освіти і науки, укладених 

між НУК та національними ЗВО. Допускаються 

індивідуальні угоди про академічну мобільність для 

навчання та проведення досліджень в університетах та 

наукових установах України. До керівництва науковою 

роботою здобувачів можуть бути залучені провідні 

фахівці університетів України на умовах 

індивідуальних договорів. Кредити, отримані в інших 

університетах України, можуть бути перезараховані 

відповідно до довідки про академічну мобільність. 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

Угоди про міжнародну академічну мобільність, про 

подвійне дипломування та тривалі міжнародні проекти 

розробляються. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе після вивчення курсу української мови 

(відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки 

України). 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їхня логічна 

послідовність  

2.1. Перелік компонент ОП 
Код 

н/д 
Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумк. 

Контролю 

1 2 3 4 

ОК Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. 
Психологічний супровід спортивної 

діяльності 
3 залік 

ОК 2 
Медико-біологічні основи фізичної 

культури і спорту 
3 екзамен 

ОК 3 
Методологія та організація наукових 

досліджень у спорті 
3 екзамен 

ОК 4 
Методика викладання фізичного 

виховання у закладах вищої освіти 
7 

екземен/ курсова 

робота 

ОК 5 Професійна майстерність тренера 3 екзамен 

ОК 6 
Теорія і методика спорту вищих 

досягнень 
12 

залік/курсова 

робота/ екзамен 

ОК 7 
Сучасні системи спортивного 

тренування 
3 екзамен 

ОК 8 Адаптивна фізична культура і спорт 3 залік 

Практики 

ОК 9 Наукове стажування 9 залік 

Атестація 

ОК 10 
Кваліфікаційна атестація       21 Кваліфікаційна 

робота 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 67  

Вибіркові компоненти ОП 

Дисципліни вільного вибору студентів 
ВК 01 Педагогіка вищої школи / 

Європейський освітній простір 
3 залік 

ВК 02 

ВК 03 Іноземна мова / Практикум з 

іншомовного наукового спілкування 
6 залік 

ВК 04 

ВК 05 Вибірковий курс соціально-

гуманітарного спрямування 
4 залік 

ВК 06 

ВК 07 
Вибірковий курс 1 5 залік 

ВК 08 

ВК 09 
Вибірковий курс 2 5 залік 

ВК 10 
Загальний обсяг вибіркових компонент: 23  

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90 кредитів 

Вибіркові компоненти програми обираються студентом відповідно до Положення про 

вибіркові дисципліни у Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова. 
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I семестр 

II семестр 

III семестр 

ОК2

 

ОК3 ОК5 ОК7 ВК3/ВК4 ВК5/ВК6 ВК7/ВК8 

ОК1 ОК4 ОК6 ОК8 ВК1/ВК2 ВК3/ВК4 ВК9/ВК10 

ОК6 

ОК9 ОК10 

Додаток 1 

 

3. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

Олімпійський та професійний спорт 
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5. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
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ІК + + + + + + + + + + + + + +       

ЗК 1   +    +              

ЗК 2     +                

ЗК 3         + +           

ЗК 4 +       +             

ЗК 5 +                    

ЗК 6     +        + +       

ЗК 7    + +                

ЗК 8     +                

ЗК 9    +       + +         

СК 1       +  + +           

СК 2   +   +  +             

СК 3   + +      +           

СК 4         +    + +       

СК 5  +    + +              

СК 6 +   + +   +             

СК 7     +     +           

СК 8    +      +           

СК 9   +       +           

СК 10  + +     +             

СК 11    +  +               

 

 

 

 

4. Форма випускної атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми «Олімпійський та професійний 

спорт» здійснюється у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується 

видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із 

присвоєнням кваліфікації: Магістр з фізичної культури і  олімпійського та 

професійного спорту.  

Атестація здійснюється у формі відкритого публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. Захист кваліфікаційної роботи магістра відбувається у 

вигляді доповіді за присутності членів екзаменаційної комісії. Доповідь має 

супроводжуватись демонстрацією у вигляді презентації або ж плакатів та 

творчої роботи на відповідну тематику. Умовою допуску студента до державної 

атестації є виконання ним навчального плану в повному обсязі. 

Кваліфікаційна робота є самостійним дослідженням студента і 

обов’язково перевіряється на плагіат.  
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6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньої програми 
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ПРН 1    +   +              

ПРН 2     + +               

ПРН 3     +     +           

ПРН 4    +    +             

ПРН 5 +         +           

ПРН 6 +                    

ПРН 7     +  +   +           

ПРН 8         +    + +       

ПРН 9 +         +           
ПРН 10          +           

ПРН 11   + +                 

ПРН 12    +       + +         

ПРН 13 +  +      +            

ПРН 14         +  + +         

ПРН 15   +      +            

ПРН 16  + +      +            

ПРН 17         + +           

ПРН 18  +    + +              
ПРН 19        +             
ПРН 20  +    +  +             

 
 

 

 

 


