
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний університет "Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка"

Освітня програма 22426 Фізична культура і спорт

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 225

Повна назва ЗВО Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка"

Ідентифікаційний код ЗВО 02071100

ПІБ керівника ЗВО Онищенко Володимир Олександрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.nupp.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/225

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 22426

Назва ОП Фізична культура і спорт

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра фізичної культури та спорту

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра фізичного виховання, кафедра фізичної терапії, ерготерапії, 
кафедра психології та педагогіки, кафедра загального мовознавства та 
іноземних мов

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 107593

ПІБ гаранта ОП Синиця Тетяна Олександрівна

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

fcs.sinica@nupp.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(095)-804-71-55

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 5 міс.

дистанційна 1 р. 5 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітня програма «Фізична культура і спорт» є нормативним документом Національного університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка», в якій визначено мету, зміст і результати фахової підготовки магістра за 
спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» з урахуванням потреб державного та регіонального ринку праці за 
цією спеціальністю. Необхідність розроблення та впровадження даної ОП була зумовлена потребою у дипломованих 
фахівцях за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», які можуть обіймати посади: викладача з фізичного 
виховання закладу вищої та перед вищої освіти, керівника секцій з видів спорту, фітнес-тренерів, організаторів 
фізкультурно-оздоровчої діяльності, керівників федерацій, спортивних клубів, консультанта з питань здорового 
способу життя, актуальність яких було виявлено в ході моніторингу кадрового забезпечення діючих в м. Полтаві та 
Полтавській області ДЮСШ, спортивних клубів, фізкультурно-спортивних товариств, федерацій з видів спорту, 
тренажерних комплексів (залів) відповідно до переліку спеціальностей. Додатковою передумовою розроблення та 
впровадження даної ОП є підготовка в Університеті здобувачів вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура 
і спорт» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, а також активний розвиток студентського спорту на 
Полтавщині під патронатом «Спортивної студентської спілки України», відокремлений підрозділ якої у Полтавській 
області очолює ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».
ОП за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти було розроблено у 
2016 році випусковою кафедрою фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (кафедра була у складі 
гуманітарного факультету), затверджена Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка» (Наказ № 21 від 31.05.2016 року) та впроваджено в освітній процес з 01.09.2016 року. Гарантом ОП на 
той час було призначено доцента кафедри Гордієнко Ю.В. (базова освіта за спеціальністю фізична культура і спорт, 
науковий ступінь – кандидат наук з фізичного виховання і спорту). 
У 2017 р. було пройдено акредитаційну експертизу ОП за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» (сертифікат 
УД 17012033 діє до 1 липня 2022 року) на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти – підготовка 
фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 
«Освіта/Педагогіка».
У вересні 2019 року в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» був створений 
факультет фізичної культури та спорту, у складі якого 4 кафедри, одна з яких – випускова кафедра фізичної 
культури та спорту, яка нині забезпечує підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 
рівнів вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Редакція ОП 2019 р. зазнала змін: гарантом ОП 
призначено Римаря М.П., к.пед.н., професора, базова освіта за спеціальністю фізичне виховання; перелік 
обов’язкових компонентів поповнився дисциплінами: «Інноваційна педагогіка», «Фізіологія рухової активності», 
так і вибірковий компонент – «Інформаційні технології в спорті», «Фізична реабілітація в спорті». Збільшено 
кількість кредитів на педагогічну практику.  
У 2020 році ОП була оновлена: 1) гарантом призначено Синицю Т.О., кандидата наук з фізичного виховання та 
спорту, базова освіта – учитель фізичного виховання за спеціальністю «Середня освіта. Фізична культура» (з 
листопада 2020 р. – завідувач кафедри фізичного виховання); 2) враховано пропозиції та зауваження стейкголдерів; 
3) використано досвід вітчизняних і закордонних ЗВО, насамперед тих, які здійснюють підготовку магістрів 
фізичної культури та спорту (Національного університету фізичного виховання та спорту України, 
Придніпровського університету фізичного виховання, Харківської державної академії фізичної культури, 
Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Академії фізичного виховання 
імені Є. Кукучки (м. Катовіце, Польща), Академії фізичного виховання Жозефа Пілсудського в Варшаві (Польща); 4) 
при формулюванні програмних результатів навчання враховано Національну рамку кваліфікацій відповідно до 
сьомого кваліфікаційного рівня вищої освіти.
У 2021 році ОП була змінена відповідно до Стандарту вищої освіти для другого (магістерського) рівня за 
спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» (на момент її затвердження керувалися проектом стандарту).
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД Дс ОД Дс

1 курс 2021 - 2022 28 25 3 0 0

2 курс 2020 - 2021 40 35 5 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
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Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 24729 Фізична культура і спорт

другий (магістерський) рівень 22426 Фізична культура і спорт

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 82192 47146

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

82192 47146

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП 017-fks-m 2021.pdf +/CSzJ4ZHN26aY3cpNol4JxBz/+7AkqORTL9o9U/vRk=

Навчальний план за ОП Навчапльний план 017 маг 2021.pdf AMVzETeXkmlFY9AbZXuPSp+g80fQbJ07EYBRJ/HJGj
E=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Андреєва О.В..pdf ePiZHCzkzd0PoMBleHVp2jsuxDY+4ycaVaqCJvhRXJU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РЕЦЕНЗІЯ_Назаренко О.Ю..pdf Qb/I5odhrCDWvbNUJ78xgsbPnYYvy3X6vlQ0HWMHsfQ
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Подрига.pdf bOz3Wi8vxWdz/3XbZ3o29XWTUNerPaN9/fwL5vhXRT
o=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РЕЦЕНЗІЯ_Рагулін.pdf PlD10zX17UPxRpQc0HDggyMBsOZpnmtQrIm2MvhYH
NY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РЕЦЕНЗІЯ_Котьман.pdf 9xvNwQEupQWEOx5dgA5GWJieU4Ym4SDgGm0m02R
UM1E=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі ОП полягають у підготовці фахівців, здатних розв’язувати задачі і практичні проблеми інноваційного та/або 
наукового характеру у сфері фізичної культури і спорту. Основний акцент – навчання на концептуальних засадах 
Національної доктрини розвитку освіти, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону 
України «Про фізичну культуру і спорт», Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), 
сучасних наукових положеннях та узагальненнях передової практики у сфері фізичної культури і спорту, в рамках 
яких можлива подальша професійна кар’єра, або продовження навчання впродовж життя для вдосконалення 
професійної, наукової та інших видів діяльності. 
Особливістю цієї ОП є: 1) підготовка конкурентоспроможних фахівців фізичної культури та спорту до здійснення 
педагогічної діяльності у ЗВО та фізкультурно-організаційної у закладах і установах ФКС; 2) збалансоване 
поєднання освітніх компонентів науково-педагогічного спрямування (22 кредитів ЄКТС), спортивно-тренувального 
(26 кредитів ЄКТС) та здоров’язбережувального (24 кредитів); 3) акцентація на практичній підготовці фахівців, що 
забезпечується розвиненою і постійно оновлюваною спортивною базою Університету. Така особливість ОП 
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визначена наявними потребами ринку праці у компетентних фахівцях фізичної культури та спорту, здатних 
розв’язувати задачі і практичні проблеми інноваційного та наукового характеру у сфері фізичної культури і спорту.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП відповідають стратегії ЗВО. Так, Програмою розвитку Університету на 2017-2022 року 
(https://nupp.edu.ua/page/programa-universitetu.html) визначено, що метою розвитку університету є формування 
моделі високого рейтингового сучасного інноваційного університету, освітня діяльність якого націлена на високу 
якість освітніх послуг, постійний моніторинг потреб регіону у фахівцях із вищою освітою з метою мобільного 
реагування на потреби ринку, за рахунок гнучких модульних студентоцентричних ОП; та Концепцією діяльності 
Університету, яка прописана у Статуті (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/statut-nupp-2019.pdf), - 
спрямування освітньої діяльності на створення умов для розвитку і творчої самореалізації людини, підготовку до 
життя в сучасних умовах, формування відповідного ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до 
найвищих індивідуальних та суспільних цінностей, що повністю відповідає цілям ОП. 
Цілі ОП відповідають місії ЗВО, яка полягає у розвитку інтелектуального потенціалу суспільства на національному 
та міжнародному рівнях (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/statut-nupp-2019.pdf). Університет є не лише 
регіональним освітнім і науковим центром, а й центром розвитку студентського та учнівського спорту на 
Полтавщині, який своєю розвиненою спортивною базою створює належні умови для підготовки фахівців фізичної 
культури та спорту, проведення спортивних тренувань і змагань з різних видів спорту (Чемпіонатів, XV літньої 
Універсіади України, учнівських і студентських спартакіад, Сool games).

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП враховано інтереси та пропозиції здобувачів 
вищої освіти та випускників. Зокрема, брали до уваги результати он-лайн опитування студентів 
(https://nupp.edu.ua/page/spec-017-fks-b-otsinyuvannya-yakosti-pidgotovki.html), обговорення під час семінарів-нарад 
робочої групи ОП (https://nupp.edu.ua/news/steykkholderi-i-vikladachi-obgovorili-shlyakhi-pokrashchennya-pidgotovki-
fakhivtsiv-z-fks.html), на яких присутніми були здобувачі ВО магістратури та випускники, а також ураховували 
запити здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються на 4 курсі цієї спеціальності під час 
проведення профорієнтаційної роботи. Так, було оновлено перелік обов’язкових освітніх компонентів ОП, зокрема 
додано дисципліни: «Основи оздоровчого фітнесу», «Теорія і методика спорту для всіх»; за пропозиціями 
випускників збільшено обсяг дослідницької практики (за темою кваліфікаційної роботи) до 9 кредитів та 
обов’язкового освітнього компоненту «Методологія та методика наукових досліджень у ФВ». Після оновлення ОП її 
проєкт оприлюднюється на сайті ЗВО (https://nupp.edu.ua/page/speciality-017-fks-b-osvitno-profesiyni-programi.html) 
і протягом місяця здобувачі ВО мають змогу вносити пропозиції. Потім робоча група з розроблення ОП узагальнює 
цю інформацію, вносить зміни до нової редакції ОП, керуючись Положенням про освітні програми в Національному 
університеті імені Юрія Кондратюка» (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/osvitni-programi.pdf).

- роботодавці

Моніторинг вимог роботодавців створює передумови для удосконалення змісту ОП. Практика проведення 
семінарів-нарад робочої групи з розроблення ОП (https://nupp.edu.ua/news/steykkholderi-i-vikladachi-obgovorili-
shlyakhi-pokrashchennya-pidgotovki-fakhivtsiv-z-fks.html) дає можливість оперативно враховувати рекомендації 
роботодавців. Особлива увага в Університеті приділяється співробітництву з Полтавським обласним відділенням 
Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України (керівник – Гордієнко Ю.В., у 2017 р. - гарант ОП, з 2019 р. 
– стейкголдер в рамках реалізації Програми розвитку Університету на 2017-2022 року 
(https://nupp.edu.ua/page/programa-universitetu.html). Стейкголдери-роботодавці також беруть участь у науково-
практичних конференціях (https://nupp.edu.ua/news/naukovtsi-obgovorili-aspekti-rozvitku-fizichnoi-kulturi-ta-sportu-
v-umovakh-svitovoi-pandemii.html), методичних семінарах, організованих кафедрою, що посилює постійний зв'язок з 
роботодавцями. Провідні фахівці-практики (Камерилов О.Є. https://nupp.edu.ua/page/cv-kamerilov-oe.html, 
Гордієнко Ю.В. https://nupp.edu.ua/page/cv-gordienko-yv.html) залучаються до освітнього процесу за ОП. 
Рекомендаціями потенційних роботодавців було: посилення змісту ОП такими компонентами циклу професійної 
підготовки, як: «Теорія і методика спорту вищих досягнень», «Теорія і методика спорту для всіх», «Управління 
персоналом у сфері фізичної культури та спорту», а також проведення атестаційного екзамену разом з публічним 
захистом кваліфікаційної роботи.

- академічна спільнота

Особлива увага приділяється співробітництву із академічною спільнотою вітчизняних і закордонних ЗВО, які 
здійснюють підготовку магістрів фізичної культури та спорту. Так, 20.09.2019 р. на базі Університету відбулося 
засідання Генеральної Асамблеї Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України» 
спільно із секцією з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПН України 
(https://nupp.edu.ua/news/kerivniki-sportivnogo-rukhu-ukrainskoi-molodi-zibralisya-u-poltavi-i-zatverdili-noviy-plan-
roboti.html), під час якого академічною спільнотою обговорювалися й питання удосконалення ОП «Фізична 
культура і спорт». Під час закордонного стажування (членом проектної групи Рибалко Л.М. у 2019 р. та гарантом ОП 
Синицею Т.О. у 2020 р., членом групи забезпечення Оніщук Л.М. у 2021 р.) запозичено досвід іноземних партнерів 
щодо доцільності акцентуації уваги на наявності здоров’язбережувальної складової змісту ОП. За рекомендаціями 
стейкголдера Андреєвої О.В., д.фіз.вих., професорки НУФВСУ, включено до ОП освітній компонент «Теорія і 
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методика фізичного виховання у закладах вищої освіти» і «Оздоровчо-рекреаційні технології у фізичному 
вихованні». Академічна спільнота, пропозиції яких враховано під час формулювання цілей і програмних результатів 
навчання ОП, виступала співорганізаторами І Всеукраїнської науково-практичної конференції 
(https://nupp.edu.ua/news/naukovtsi-obgovorili-aspekti-rozvitku-fizichnoi-kulturi-ta-sportu-v-umovakh-svitovoi-
pandemii.html). 

- інші стейкхолдери

При розробленні ОП враховуються рекомендації потенційних стейкголдерів, директорів спортивних клубів, 
керівників міських центрів здоров’я, керівників ДЮСШ, фітнес-центрів тощо щодо цілей, змістового наповнення 
ОП, програмних результатів та якості навчання за ОП. Насамперед, беруться до уваги інтереси й пропозиції різних 
громадських (в т.ч. державних) спортивних організацій, клубів та об'єднань, які зацікавлені в соціальному 
партнерстві, у залученні студентів і викладачів університету до участі в різних фізкультурно-спортивних заходах м. 
Полтави й Полтавської області (міський велопробіг з нагоди Всеукраїнського Велодня-2020 
(https://nupp.edu.ua/news/veloden-2020-studenti-politekhniki-doluchilisya-do-sportivnoi-aktsii-do-dnya-mista.html), 
волонтерство у проєкті «JuniorZ» і участь у напівмарафонах від Нової пошти (https://nupp.edu.ua/news/studenti-
poltntu-stali-volonterami-proyektu-vidomogo-televeduchogo-i-masshtabnogo-napivmarafonu.html), легкоатлетичні 
забіги). Робочою групою з розроблення ОП у відповідь на запити керівників ДЮСШ, регіональних центрів з 
фізичної культури та спорту, інваспорту щодо включення навчальних дисциплін фізкультурно-оздоровчого та 
фізкультурно-адаптивного спрямування, додано до ОК ОП такі дисципліни: «Основи оздоровчого фітнесу», «Теорія 
і методика спорту вищих досягнень». Передбачаємо, що врахування інтересів стейкголдерів сприятиме підвищенню 
якості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

В Університеті враховуються тенденції розвитку спеціальності та ринку праці. Свідченням цього є пошук та 
обговорення цілей ОП й можливих шляхів досягнення програмних результатів навчання ОП під час проведення на 
базі Університету науково-практичних конференцій, прес-конференцій з провідними науковцями та практиками 
фізичної культури та спорту (https://nupp.edu.ua/news/providni-naukovtsi-kraini-obgovorili-perspektivi-akademichnoi-
y-universitetskoi-nauki.html). Із урахуванням сучасних тенденції розвитку спеціальності оновлюється спортивна база 
Університету (https://nupp.edu.ua/page/materialno-tekhnichna-baza-fakultetu-fizichnoi-kulturi-i-sportu.html), що 
активує студентів використовувати спортивні споруди та обладнання у навчально-тренувальному процесі. 
Запрошення до освітнього процесу досвідчених фахівців-практиків уможливлює залучення студентів до участі в 
організації й проведенні спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів. В Університеті проводяться 
традиційні спортивно-оздоровчі заходи: велопробіги (https://nupp.edu.ua/news/veloden-2020-studenti-politekhniki-
doluchilisya-do-sportivnoi-aktsii-do-dnya-mista.html), туристичні злети (https://nupp.edu.ua/news/vsesvitniy-den-
turizmu-vidznachili-veloprobigom.html), флеш-моби, квести. Потреба ринку праці у фахівцях фізичної культури та 
спорту визначається моніторингом працевлаштування випускників, які очолюють: управління фізичної культури та 
спорту, спортивні клуби; працюють в обласному відділенні Комітету з фізичної культури та спорту, ДЮСШ тощо. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Фахова підготовка здобувачів вищої освіти за ОП враховує регіональний і галузевий контексти. Цілі та програмні 
результати навчання ОП визначаються з урахуванням потреб ринку праці у фахівцях з фізичної культури та спорту, 
що викликано розширенням системи тренажерних комплексів (залів), спортивних і фітнес клубів, спортивних 
відділень при ДЮСШ, які мають потребу у компетентних фахівцях фізичної культури та спорту нового типу, здатних 
успішно застосовувати інноваційні фізкультурно-оздоровчі та здоров’язбережувальні технології. На Полтавщині 
функціонує понад 30 ДЮСШ, 9 спортивних клубів в м. Полтава та 23 – в Полтавській області, більше 10 фітнес-
центрів та 20 тренажерних комплексів (залів). Також у м. Полтава є заклади передвищої освіти, функціонують 
Полтавське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, Управління у справах 
фізичної культури та спорту, Управління молоді та спорту. Як засвідчує моніторинг, ці заклади потребують 
оновлення кадрового забезпечення із залученням молодих фахівців з фізичного виховання та спорту, здатних 
організовувати фізкультурно-спортивну діяльність із застосовуванням інноваційних фізкультурно-оздоровчих та 
здоров’язбережувальних технологій. З огляду на це до змісту ОП включено дисципліни: «Теорія та методика 
адаптивної фізичної культури та спорту», «Моделювання здорового способу життя та фізкультурно-оздоровчої 
діяльності», «Теорія і методика спорту для всіх», що слугувало визначенню основних цілей і програмних результатів 
навчання ОП.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формулюванні цілей і програмних результатів навчання ОП робочою групою проаналізовано вітчизняні та 
іноземні ОП та враховано їх досвід. Зокрема, разом із академічною спільнотою Національного університету 
фізичного виховання та спорту України, Львівського державного університету фізичної культури імені Івана 
Боберського, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника обговорювалися ОП 
спеціальності 017 «Фізична культу і спорт» під час І Всеукраїнської науково-практичної конференції 
(https://nupp.edu.ua/news/naukovtsi-obgovorili-aspekti-rozvitku-fizichnoi-kulturi-ta-sportu-v-umovakh-svitovoi-
pandemii.html), прес-конференцій на базі Університету (https://nupp.edu.ua/news/providni-naukovtsi-kraini-
obgovorili-perspektivi-akademichnoi-y-universitetskoi-nauki.html), стажування Рибалко Л.М., Ціповяза А.Т., 
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Пермякова О.А., Римаря М.В., Гети А.В. Європейський досвід розроблення аналогічних ОП був запозичений під час 
закордонного стажування Рибалко Л.М. при Академії фізичного виховання імені Є. Кукучки (Катовіце) та Синиці 
Т.О. за програмою «Kluczowe kompetencje wykladowcy» (Польща), участі НПП кафедри у міжнародній літній школі 
за програмою Еразмус+. Враховуючи досвід вітчизняних та іноземних ЗВО, в основу даної ОП покладена ідея 
взаємозв’язку та послідовності між компонентами ОП, компетентностями, програмними результатами навчання та 
кредитами ЄСТS; передбачено врахування досвіду іноземних колег при формуванні робочих програм. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

ОП у редакції 2021 р. спрямована на досягнення програмних результатів навчання, визначених Стандартом вищої 
освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» (Наказ Міністерства 
освіти і науки України від 11.05.2021 р. № 516). Формування спеціальних (фахових програмних) компетентностей та 
оволодіння результатами навчання за ОП здобувачами вищої освіти забезпечується завдяки релевантності освітніх 
компонентів, визначених у ОП, та передбачених Державним стандартом. Процес заповнення матриць 
відповідностей визначених результатів навчання ОП її компонентам також попередньо обговорювався та 
узгоджувався на семінарах-нарадах робочої групи з розроблення ОП (https://nupp.edu.ua/news/steykkholderi-i-
vikladachi-obgovorili-shlyakhi-pokrashchennya-pidgotovki-fakhivtsiv-z-fks.html), засіданнях кафедри фізичної культури 
та спорту із залученням викладачів кафедр фізичного виховання та фізичної терапії, ерготерапії, що викладають ОК 
за даною ОП. Після коригування змісту ОП та її затвердження програмні результати навчання та фахові 
компетентності було включено в робочі програми. Згідно з чинним законодавством України і нормативними 
документами МОН України, саме РПНД є основним документом навчально-методичного забезпечення дисциплін, 
що регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-
procesu.pdf). Результати навчання ОП повністю відповідають результатам, які визначені Стандартом вищої освіти. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю затверджено і введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 
11.05.2021 р. № 516.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

66

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

24

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст даної ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». ОП 
має чітку структуру та відповідає Стандарту вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 017 
«Фізична культура і спорт», (Наказ МОН України від 11.05.2021 р. № 516). Обов’язкові компоненти ОП складають 
логічну взаємопов’язану систему та дозволяють досягти цілей і програмних результатів навчання. ОП є 
структурованою та збалансованою в контексті загального часу навчання (за семестрами/ роками навчання), та 
змістом (зміст ОП включає блок обов’язкових компонентів (ОК) і вибіркових компонентів (ВБ). Взаємопов’язаність 
компонентів ОП візуалізується структурно-логічною схемою навчання і викладання. ОП передбачає підготовку 
конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, здатних працювати у закладах вищої освіти, установах і 
організаціях сфери фізичної культури та спорту, регіональних управліннях фізичної культури та спорту, спортивних 
клубах. Фахівці, які пройшли навчання за ОП можуть очолювати федерації з видів спорту, вирішувати питання 
підготовки спортсменів з різних видів спорту, оздоровлення населення засобами рухової активності, організації та 
проведення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів, обіймати посади керівника, методиста з фізичної 
культури, наукового співробітника, викладача, керівника спортивного напряму. Зміст ОП базується на сучасних 
наукових положеннях фізичного виховання та спорту й відповідає методам, методикам та технологіям професійної 
діяльності. Зміст ОП передбачає оволодіння вміннями та навичками знаходити та аналізувати інформацію в 
науковій літературі, застосовувати наукові методи дослідження під час проведення наукових досліджень та 
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підготовки курсових робіт з дисциплін «ТМ спортивного тренування», «ТМ адаптивної ФК». Сучасна матеріально-
технічна база Університету забезпечує оптимальні умови для застосування сучасних цифрових інформаційних 
технологій та спеціалізованого програмного забезпечення в освітньому процесі, завдяки обладнанню надсучасної 
лабораторії 3D візуалізації (https://nupp.edu.ua/news/6-veresnya-u-poltntu-vidkrili-nadsuchasni-laboratorii-z-3d-
vizualizatsii.html), навчально-наукового центру Siemens (https://nupp.edu.ua/news/siemens-ukraine-vidkrila-v-poltntu-
unikalniy-navchalno-naukoviy-tsentr.html), що дає можливість здобувачам вищої освіти за ОП розвивати навички 
моделювання тактичних схем спортивних ігор, здійснення аналізу спортивних ігор, техніко-тактичних дій гравців та 
проведення відповідних математичних розрахунків.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти за ОП регламентовано п. 3.17 Положення 
про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf) та Положенням про порядок 
реалізації здобувачами вищої освіти Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
права на вільний вибір навчальних дисциплін (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/vilnii-vybir-
disciplin.pdf). Також студенти мають можливість самостійно обрати тематику курсових робіт і кваліфікаційної 
роботи, за власним бажанням обрати базу проходження практики. 
Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки здобувачі обирають з каталогу вибіркових дисциплін 
університету. Вибіркові компоненти циклу професійної підготовки здобувачі обирають блоками (2 блоки по 5 
дисциплін). Навчальні дисципліни, включені до переліку вибіркових, визначаються з урахуванням: аналізу 
попередніх ОП, результатів засідань робочих семінарів-нарад з розроблення ОП 
(https://nupp.edu.ua/news/steykkholderi-i-vikladachi-obgovorili-shlyakhi-pokrashchennya-pidgotovki-fakhivtsiv-z-
fks.html), онлайн-опитувань студентів.
З процедурою вільного вибору навчальних дисциплін і їх переліком здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися на 
сайті університету (https://nupp.edu.ua/page/spec-017-fks-b-vibir-navchalnikh-distsiplin.html); зустрічей із 
завідувачем кафедри та викладачами. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Право на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти регламентується Положенням про порядок 
реалізації здобувачами вищої освіти Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
права на вільний вибір навчальних дисциплін https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/vilnii-vybir-
disciplin.pdf та Положенням про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-
procesu.pdf. За цією ОП 24 кредити відведено на вивчення вибіркових дисциплін, що становить 26,6% від загальної 
кількості кредитів ОП. Дисципліна циклу загальної підготовки обирається з каталогу вибіркових дисциплін 
університету. Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки поділені на 2 блоки по 5 дисциплін у кожному. 
Здобувачі можуть самостійно ознайомитися з цією процедурою та переліком навчальних дисциплін вибіркової 
компоненти ОП на сайті університету (https://nupp.edu.ua/page/spec-017-fks-b-vibir-navchalnikh-distsiplin.html). 
Вибір навчальних дисциплін студентами здійснюється у формі письмових заяв. Працівники деканату опрацьовують 
результати вибору та попередньо формують групи для вивчення обраних дисциплін. У разі вибору студентом 
дисципліни, група на вивчення якої не набралася, йому пропонують зробити повторний вибір. За результатами 
проведення процедури вільного вибору формують списки груп для вивчення вибіркових дисциплін і передають на 
погодження декану.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОП та навчальним планом передбачено практичну підготовку здобувачів вищої освіти в обсязі 15 кредитів ЄКТС, що 
включає два види практик: науково-педагогічну (6 кредитів) та дослідницьку практику за темою кваліфікаційної 
роботи (9 кредитів). Основними базами практик є ЗВО, ДЮСШ м. Полтави та Полтавської області, з якими укладено 
договори про співробітництво (https://nupp.edu.ua/page/spivrobitnitstvo-z-organizatsiyami-ta-ustanovami-kafedri-
fizichnoi-kulturi-ta-sportu.html), спортивні клуби, федерації видів спорту, організації управління фізичної культури 
та спорту. Здобувачі ВО мають право вибору бази практики з урахуванням місця проживання та виду спорту, яким 
займається студент. Під час проходження практики у студентів формуються такі компетентності як: ЗК1, ЗК2,  ЗК3, 
ЗК4, ЗК5, ЗК6, СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, СК9. Взимку студенти магістратури за власним бажанням їздили 
на базу спортивно-оздоровчого комплексу «Смерічка» Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника, де освоювали гірськолижний спорт (https://nupp.edu.ua/news/ctudenti-proyshli-praktiku-na-bazi-
sportivno-ozdorovchogo-kompleksu.html). Студенти другого року навчання, під час дослідницької практики 
поєднують професійну діяльність з дослідницькою, виконуючи кваліфікаційну роботу.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Навчання за ОП передбачає підготовку не лише компетентних фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці та 
здатних застосовувати нестандартні підходи у вирішенні ситуацій, маючи комплекс гнучких навичок у сфері 
фізичної культури та спорту. Дисципліни циклу загальної підготовки («Педагогіка вищої школи», «Теорія і 
методика фізичного виховання у закладах вищої освіти», «Ділова іноземна мова»), а також професійної 
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(«Моделювання здорового способу життя та фізкультурно-оздоровчої діяльності», «Основи оздоровчого фітнесу») 
уможливлюють набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання. 
Також соціальні навики (soft skills) здобуваються під час участі в організації та проведенні фізкультурно-оздоровчих 
і спортивних заходів: флеш-мобів (https://nupp.edu.ua/news/natsionalniy-fitnes-den-studenti-politekhniki-pidtrimali-
evropeyskiy-den-aktivnosti.html), туристичних злетів (https://nupp.edu.ua/news/vsesvitniy-den-turizmu-vidznachili-
kulinarnim-konkursom-ta-yestafetami-na-svizhomu-povitri.html), волонтерства на спортивних і фізкультурно-
оздоровчих заходах (https://nupp.edu.ua/news/studenti-poltntu-stali-volonterami-proyektu-vidomogo-televeduchogo-i-
masshtabnogo-napivmarafonu.html). Захисти курсових проєктів, кваліфікаційної роботи та доповіді на наукових 
конференціях (https://nupp.edu.ua/news/naukovtsi-obgovorili-aspekti-rozvitku-fizichnoi-kulturi-ta-sportu-v-umovakh-
svitovoi-pandemii.html) також слугують засобами набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок soft skills.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» відсутній. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf) для підготовки магістра фізичної 
культури та спорту за ОП навчальним планом передбачено 90 кредитів ЄКТС (1,5 роки), з них на цикл загальної 
підготовки відведено 20 кредитів ЄКТС (22,2 % від загального обсягу), на цикл професійної підготовки – 70 кредитів 
(77,8% від загального обсягу). Для практичної підготовки відведено 15 кредитів (16,6 % від загального обсягу).
Цикл професійної підготовки домінує в загальній кількості кредитів ЄКТС. 
Загальний обсяг навчального навантаження становить 2700 год. З них лекцій – 278 год., практичні (семінарські) 
заняття – 390 год. Для самостійної роботи відведено 1582 год. 
Середнє тижневе аудиторне навантаження не перевищує 24 години, що уможливлює уникнення перенавантаження 
здобувачів вищої освіти і створює належні умови для продуктивної самостійної роботи (навчально-наукова 
діяльність бібліотеках, тренування у спортивних секціях тощо). Екзамени пропорційно розподілені за семестрами – 
4-5 на семестр.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою здобуття освіти за даною ОП не здійснюється. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Правила прийому на навчання до Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» в 
2021 році затверджені Наказом Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» № 
306 від 30.12.2020 року та ухвалені вченою радою Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка» від 30.12.2020 року протокол № 11. Інформація про правила прийому на навчання та вимоги до 
вступників ОП розміщені у відкритому доступі на офіційному сайті Університету 
(https://nupp.edu.ua/page/vstup.html) 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийом на навчання до Університету на ОП здійснюється на конкурсній основі. Електроні заяви можуть подати 
абітурієнти, які мають диплом бакалавра, магістра або спеціаліста та сертифікат успішно складеного Єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови. Після подачі заяви вступники складають фахове вступне випробування, яке 
проходить в університеті за затвердженим графіком (https://vstup.nupp.edu.ua/page/rozklad-vstupnikh-
viprobuvan.html) у тестовій формі. Програма фахового вступного випробування включає тестові завдання з теорії і 
методики фізичного виховання, що є одним з базових предметів підготовки здобувачів за даною спеціальністю. Це є 
підґрунтям для подальшого вивчення освітніх компонентів, що дозволяє досягти поставленої у ОП мети, та 
забезпечити формування професійних компетентностей.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регламентує Положення про організацію 
освітнього процесу у Національному університеті імені Юрія Кондратюка 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf) та порядок визнання результатів 
їх отримання у формальній освіті. Згідно п.4.2 Положення про порядок реалізації права студентів на академічну 
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мобільність (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/akademichna-mobilnist.pdf), визнання результатів 
навчання дійсне в рамках академічного співробітництва з університетами-партнерами та з використанням 
європейської системи трансферу та накопичення кредитів ЄКТС. Перезарахування результатів вивчення навчальних 
дисциплін в інших ЗВО здійснюється на підставі документа, наданого студентом з переліком та результатами 
вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Подібних випадків в університеті за даною ОП не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здійснюється відповідно до Положення про 
порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/rezultati-u-neformalnii-osviti.pdf), яким передбачається 
визнання результатів тих дисциплін, які починають вивчатися з другого семестру. Етапи цієї процедури включають: 
подання заяви; створення комісії, яка визначає можливість визнання, форми та строки проведення атестації для 
визнання результатів навчання; висновок комісії про зарахування чи не зарахування відповідної дисципліни. У разі 
негативного висновку комісії щодо визнання результатів навчання здобувач вищої освіти має право звернутися з 
заявою про апеляцією до ректора. Відповідно до розділу 4 цього Положення доступність цієї форми освіти для 
здобувачів вищої освіти за ОП реалізується через інформаційне забезпечення, яке здійснює Департамент організації 
навчального процесу, акредитації та ліцензування; відділ міжнародних зв’язків та деканат факультету фізичної 
культури та спорту. Університет заохочує участь студентів у професійних курсах, тренінгах, здобутті онлайн освіти, 
професійному стажуванні через інформування про отримання неформальної та інформальної освіти на офіційному 
сайті Університету (https://nupp.edu.ua/) та в соціальних мережах:

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Подібних випадків в університеті за даною ОП не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми і методи навчання і викладання на ОП застосовуються відповідно до Положення про організацію освітнього 
процесу у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf), яким передбачено очну(денну) 
форму навчання (основну), а під час карантинних заходів, пов’язаних з пандемією Covid-19, дистанційну. Щодо 
методів навчання, перевага надається словесним, практичним і наочним, а також активним та інтерактивним. 
Методи та форми навчання і викладання сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та результатів навчання під 
час різних видів навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів. Для 
засвоєння студентами базових знань викладачі використовують метод спостереження та демонстрації, які сприяють 
якісному засвоєнню навчального матеріалу, швидкому формуванню відповідних компетентностей. При виборі 
методів навчання враховано поради та рекомендації стейкхолдерів (https://nupp.edu.ua/news/steykkholderi-i-
vikladachi-obgovorili-shlyakhi-pokrashchennya-pidgotovki-fakhivtsiv-z-fks.html). Обов’язковою складовою ОП є 2 види 
практики (науково-педагогічна та дослідницька) які сприяють опануванню інноваційними технологіями організації 
освітнього процесу; методикою фізкультурно-оздоровчої діяльності у закладах вищої освіти, різних організаціях та 
установах; формуванню здатності здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію на засадах компетентнісного, 
особистісно орієнтованого і діяльнісного підходів.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентрований підхід розглядає студента як суб’єкта з власними інтересами, досвідом і потребами. Права та 
обов’язки здобувачів вищої освіти закріплені в Кодексі академічної доброчесності та корпоративної культури 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/akadem-dobrochesnist/kodeks-adkk-pntu-2016.pdf). Вибір форм і 
методів навчання передбачає максимальну гнучкість і залучення здобувачів вищої освіти через налагодження 
зворотного зв’язку. Такий підхід дозволяє регулярно оцінювати та корегувати вибір форм і методів навчання за ОП. 
В Університеті діє система дистанційного навчання Moodle (https://dist.nupp.edu.ua/login/index.php), на якій 
розміщено дистанційні курси, а до них – навчально-методичну літературу. Студентам надано вільний доступ до 
платформи ДН через індивідуальний логін і пароль; до навчальної та наукової літератури – через електронну 
бібліотеку (http://lib.nupp.edu.ua/). За обґрунтованої потреби (поєднання навчання з роботою за фахом, академічна 
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мобільність, за станом здоров’я) здобувачі вищої освіти за ОП можуть бути переведені на навчання за 
індивідуальним графіком та опановувати освітні компоненти ОП самостійно. В Університеті існує централізована 
система анкетування та опитування студентів, що регламентується Настановою щодо якості 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/nastanova-yakosti-nupp-2020.pdf). За результатами опитування 
здобувачів вищої освіти останні позитивно оцінюють освітню підготовку в ЗВО.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принципи академічної свободи в Національному університеті імені Юрія Кондратюка регламентуються п.12.10 
Статуту (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/statut-nupp-2019.pdf) та Положенням про організацію 
освітнього процесу у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf), відповідно яким Університет 
надає можливість НПП самостійно здійснювати вибір методів навчання, викладання відповідно до особливостей 
спеціальності, ОП та кожної окремої дисципліни, самостійно розробляти навчально-методичне забезпечення, яке 
завдяки різноманітності використаних методів і прийомів дозволяє досягти запланованих ОП результатів навчання. 
Кожен НПП прописує методи навчання і викладання, враховуючи всі види роботи зі студентами, в РПНД, 
навчальних та навчально-методичних посібниках, методичних рекомендаціях і вказівках для всіх освітніх 
компонентів ОП, що підвищує якість надання освітніх послуг. НПП та здобувачі вищої освіти з ОП не обмежені у 
виборі тематики курсових робіт, навчальних завдань різного рівня складності. При вільному виборі НПП методів 
навчання, викладання та контролю враховуються інтереси здобувачів вищої освіти відповідно до принципів 
академічної свободи, що дає можливість кожному студенту набути визначених в ОП компетентностей, що 
передбачені освітніми компонентами. Університет також надає студентам можливість реалізації права на академічну 
мобільність (https://nupp.edu.ua/page/akademichna-mobilnist.html).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

На початку навчального року учасникам освітнього процесу Університету надаються відомості про ОП 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/licenzuvannia-ta-akredetacia/fks/opp/2020/fks-017-b.pdf): зміст, 
очікувані результати навчання, порядок оцінювання та форми контролю. Для кожної навчальної дисципліни на 
підставі навчального плану та ОП щороку викладачі складають/оновлюють силабус, який схвалює кафедра, 
затверджує гарант ОП і завідувач кафедри. Опис навчальних дисциплін та електронні примірники силабусів до 
початку навчального року розміщуються на офіційному сайті ЗВО у розділі кафедри (https://nupp.edu.ua/page/spec-
017-fks-b-navchalni-dyscypliny.html) та у електронній бібліотеці (http://lib.nupp.edu.ua/). Інформація про мету, зміст, 
очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонентів доводиться 
до відома здобувачів вищої освіти також в усній формі викладачами на першому занятті з кожної дисципліни. До 
початку навчального семестру на сайті університету розміщено графік навчального процесу 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/rozklad/grafik-navch-proc/2912gnp2021.pdf), розклад занять 
(https://nupp.edu.ua/page/rozklad.html); за місяць до екзаменаційної сесії − розклад екзаменів 
(https://nupp.edu.ua/page/rozklad-ispitiv.html). Для покращення процесу обміну інформацією між суб’єктами 
освітнього процесу використовуються мобільні технології (https://nupp.edu.ua/news/rozklad-zanyat-zavzhdi-v-
telefoni-universitet-zapustiv-na-telegram-chat-bot-dlya-studentiv.html).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Важливою особливістю реалізації ОП є поєднання навчальної та науково-дослідницької діяльності. Організацію 
науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти в університеті регламентує Положення про науково-
дослідницьку частину (https://drive.google.com/file/d/0Bwbz8yU2lkF9Q0FJelFjUjBFSVE/edit). Керівництво науково-
дослідною роботою студентів здійснюють наукові керівники з числа НПП випускової кафедри з метою участі у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт; участі у студентських наукових круглих столах і виступах з 
доповідями; участі студентів в університетських, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, 
виступів з доповідями; публікації статей у наукових фахових журналах, збірниках матеріалів конференцій у 
співавторстві з викладачем або під його керівництвом; підготовки до захисту та захисту кваліфікаційної роботи. 
Студенти щороку беруть участь у: Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 017 
«Фізична культура і спорт» та інших галузей знань, відповідних профілю освітньої діяльності кафедри 
(https://nupp.edu.ua/page/kafedra-fizichnoi-kulturi-ta-sportu.html); Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізичної 
культури та спорту. (https://nupp.edu.ua/news/peremozhtsi-pershogo-yetapu-vseukrainskoi-studentskoi-olimpiadi-z-
fizichnoi-kulturi-ta-sportu.html), наукових та науково-практичних конференціях, тематика яких відповідає профілю 
ОП (у т.ч. щорічній Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні 
проблеми фізичної культури, спорту та фізичного виховання», що проводиться кафедрою фізичної культури та 
спорту Університету) https://nupp.edu.ua/event/i-vnpik-z-mizhnar-uchastyu-aktualni-problemi-fizichnoi-kulturi-sportu-
ta-fizichnogo-vikhovannya.html. Результати науково-дослідницької діяльності публікуються у вигляді тез доповідей, 
наукових статей в журналах, у т.ч. фахових виданнях. Поєднанням навчання та елементів дослідницької діяльності є 
написання, підготовка до захисту та захист курсових та кваліфікаційних робіт. Студенти під керівництвом 
викладачів виконують курсові та кваліфікаційні роботи, які передбачають розв’язання спеціалізованого завдання з 
фізичної культури, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням комп’ютерних та 
програмних засобів. У роботах немає академічного плагіату, фальсифікації та списування; однією з умов допуску до 
їх захисту є процедура перевірки на плагіат для виявлення відсотку оригінальності в тексті дослідження 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/akadem-plagiat-onr.pdf).
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик здійснюється для 
підтримання належного рівня якості освіти та регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в 
Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf). Оновлення ОП на підставі 
рекомендацій роботодавців і порад здобувачів вищої освіти передбачає вдосконалення навчальних планів, щорічне 
оновлення РПНД, що обговорюється на засіданнях відповідних кафедр і підлягає затвердженню в установленому 
порядку. Перегляду також зазнають навчально-методичні матеріали для лекцій НПП, який відповідає за 
викладання дисципліни; методичні вказівки щодо виконання практичних, семінарських робіт та індивідуальних 
завдань; навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного і підсумкового контролю; програми практик. 
Система підвищення кваліфікації/стажування забезпечує безперервне професійне зростання НПП, які здійснюють 
освітню діяльність за ОП, що відповідає сучасним вимогам до організації навчального процесу. Так, Рибалко Л.М. 
(довідка № 01-23/88 від 03.03.2020 р.), Ціпов’яз А.Т. (довідка № 01-23/51 від 04.02.2021 р), Пермяков О.А. (довідка 
№ 01-23/50 від 04.02.2021 р), Оніщук Л.М. (довідка № 01-23/52 від 04.02.2021 р) пройшли стажування у 
Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника; Оніщук Л.М (свідоцтво СП № 
05408289/1113-20 від 23.06.2020 р.) і Йопа Т.В. (свідоцтво СП № 05408289/1097-20 від 23.06.2020 р.) – у Сумському 
державному університеті за програмою «Підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та фахівців у 
сфері фізичної культури та спорту (з обраного виду спорту); Йопа Т.В. (свідоцтво СП 35830447/ 1844-20 від 
09.10.2020 р.) – у ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України» за освітньо-професійною програмою 
«Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів». Усі НПП беруть 
активну участь у семінарах, конференціях, круглих столах та інших заходах фахового спрямування, публікують 
наукові статті у виданнях Scopus, Web of Science, фахових виданнях України, колективних монографіях, в тому числі 
й за кордоном, які розміщено у електронній бібліотеці університету (http://reposit.nupp.edu.ua). Модернізація змісту 
освітніх компонентів ОП здійснюється також на основі наукових досягнень викладачів, зокрема захисту 
кандидатських дисертацій, отримання наукового звання професора (https://nupp.edu.ua/news/naukovitsyam-dvokh-
fakultetiv-vruchili-atestati-profesoriv.html?
fbclid=IwAR1qfpgzbPykSXoLxiinQY36AwBgT_tS_fo8E3rKIPvUGRLdU7Wc8blmFPI). Вартим особливої уваги 
прикладом впливу тенденцій розвитку галузі на змістове наповнення ОП є співпраця університету з ДЮСШ м. 
Полтави, СК «Легіон».

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані зі «Стратегією інтернаціоналізації 
Національного університету імені Юрія Кондратюка до 2022 року» 
(https://international.nupp.edu.ua/page/Internatsionalizatsiya.html). За ОП здійснюється вивчення дисципліни 
«Ділова іноземна мова» (як обов’язковий компонент). Функціонує в Університеті відділ міжнародних зв’язків. 
Університет має договори про академічну мобільність з іноземними університетами-партнерами: Білостоцька, 
Познанська, Вроцлавська та Краківська політехніки та ін; реалізуються програми Erasmus+ з міжнародними 
партнерами. Формами реалізації міжнародної діяльності є: стажування НПП за кордоном (Синиця Т.О., Рибалко 
Л.М., Оніщук Л.М., Гета А.В.); участь у Міжнародних наукових конференціях (Рибалко Л.М., Пермяков О.А., 
Ціпов’яз А.Т., Оніщук Л.М.); Міжнародних спортивних змаганнях (Паралімпіада 2020, Міжнародні змагання з видів 
спорту, Відкриті чемпіонати Білорусі, Праги з черліденгу), де студенти приймають участь, здобувають призові місця. 
Студенти та випускники ОП беруть участь у спортивних заходах (змагання, форуми) за кордоном, є чемпіонами та 
призерами Паралімпіади 2020 (м. Токіо, Японія), Чемпіонату Європи з гирьового спорту (м. Нествед, Данія); у 2017 
р. у Всесвітній універсіаді з настільного тенісу (м. Камеріно, Італія). Форум – участь у Міжнародному Форумі (FISU 
Word Forum 2020) (https://nupp.edu.ua/news/fisu-2020-studentka-politekhniki-vzyala-uchast-u-rozrobtsi-mobilnogo-
dodatku-dlya-sportsmeniv-svitu.html). 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти за ОП у Національному університеті 
імені Юрія Кондратюка регламентовані п. 4.6 Положення про організацію освітнього процесу 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf) і Положенням про семестровий 
контроль в Університеті (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/semestr-kontrol.pdf) відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту», що передбачають оцінювання якості засвоєння студентами ОП у формі 
поточного контролю успішності, проміжної та державної підсумкової атестації. Ці форми контрольних заходів дають 
можливість чітко встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього 
компоненту та ОП в цілому, а також оприлюднюються заздалегідь. Форми контрольних заходів відображено в ОП, 
навчальних планах, РПНД і силабусах. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та 
семінарських занять. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання здобувачів за ОП та 
на його завершальному етапі у формі кваліфікаційного іспиту та захисту кваліфікаційної роботи, як це 
регламентовано Положенням про екзаменаційну комісію Університету 
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(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/ekzamenatsiina-komisia.pdf). Підсумковий контроль включає 
семестровий контроль здобувача вищої освіти у вигляді екзамену або диференційованого заліку. Положенням про 
семестровий контроль в Університеті (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/semestr-kontrol.pdf) 
передбачено рейтингове вимірювання успішності студентів з кожної навчальної дисципліни ОП за результатами 
проведення підсумкового оцінювання академічної успішності здобувачів вищої освіти і визначається за 100-
бальною шкалою, шкалою ЄКТС та національною шкалою оцінок. Формами підсумкового контролю та перевірки 
досягнень здобувачами вищої освіти як з обов’язкових компонентів ОП так і вибіркових є заліки та екзамени. 
Розклад заліково-екзаменаційної сесії оприлюднюється не пізніше ніж за два тижні до її початку на сайті 
університету (https://nupp.edu.ua/page/rozklad.html). Результати семестрового контролю здобувачів вищої освіти 
обговорюються на засіданнях кафедри, вченої ради факультету, заслуховуються на ректораті та вченій раді 
університету і є одним із важливих чинників системи управління якістю навчального процесу в університеті. 
Результати семестрового контролю здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів загального фонду 
державного бюджету, враховуються стипендіальною комісією для вирішення питань з призначення та позбавлення 
академічної стипендії. В університеті в кінці екзаменаційно-залікової сесії психологом проводиться онлай-
опитування студентів «Викладач очима студентів» (https://nupp.edu.ua/page/spec-017-fks-b-otsinyuvannya-yakosti-
pidgotovki-anketi-dlya-studentiv.html).

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за ОП є чіткими 
та зрозумілими. Вони регламентовані п. 4.6 Положення про організацію освітнього процесу 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf), Положенням про семестровий 
контроль в Університеті (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/semestr-kontrol.pdf) і Положенням про 
екзаменаційну комісію Університету (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/ekzamenatsiina-
komisia.pdf), що дозволяють встановлювати досягнення здобувачів вищої освіти очікуваних результатів навчання 
для окремого освітнього компоненту та/або ОП в цілому, а також оприлюднюються заздалегідь. Інформація про 
форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень з кожної окремої навчальної дисципліни 
наявна в силабусах, РПНД, які розміщені в електронній бібліотеці університету (http://lib.nupp.edu.ua/uk) та на 
платформі дистанційної освіти Moodle (https://dist.nupp.edu.ua/login/index.php) на сторінках дистанційних курсів. 
Відповідно до стандарту вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт від 11.05.2021 р. № 516 атестація 
здійснюється у формі атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи, що відображено в ОП.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти до 
початку навчального року, що регламентовано Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти 
Університету права на вільний вибір навчальних дисциплін 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/vilnii-vybir-disciplin.pdf), а також тоді, коли студенти 
знайомляться з силабусами, розміщеними в електронній бібліотеці (http://lib.nupp.edu.ua/uk) та під час вступних 
лекторіїв з навчальних дисциплін. Строки контрольних заходів чітко визначені Положенням про організацію 
освітнього процесу (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf) і Положенням 
про семестровий контроль в Університеті (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/semestr-kontrol.pdf). 
Інформація про контрольні заходи та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти викладачем на 
першому занятті з навчальної дисципліни. Про строки проведення контрольних заходів (міжсесійного контролю та 
екзаменаційної сесії) студент може самостійно ознайомитися на сайті університету 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/rozklad/grafik-navch-proc/2912gnp2021.pdf). Графік проведення 
екзаменаційної сесії складається диспетчерською групою відділу організації навчального процесу, акредитації та 
ліцензування та оприлюднюється не пізніше ніж за два тижні до початку сесії. Розклад екзаменів оприлюднюється 
на сайті університету (https://nupp.edu.ua/page/rozklad.html) із зазначенням аудиторного фонду.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форми атестації здобувачів вищої освіти за ОП здійснюються екзаменаційною комісією керуючись Положенням про 
екзаменаційну комісію Університету (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/ekzamenatsiina-
komisia.pdf) та відповідно до Стандарту вищої освіти для другого (магістерського) рівня спеціальності 017 Фізична 
культура і спорт у формі атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи. Після завершення 
навчання на даному освітньому рівні та встановивши фактичну відповідність результатів навчання вимогам ОП та 
Стандарту вищої освіти видається документ встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням 
освітньої кваліфікації – магістр фізичної культури і спорту. Атестація здобувачів вищої освіти проводиться 
екзаменаційною комісією, до складу якої входять голова ЕК (представник фахових установ та організацій, з якими 
кафедрою укладено договори про співробітництво), заступник голови (декан факультету фізичної культури та 
спорту), три члени ЕК (завідувач випускової кафедри, 2 НПП кафедри фізичної культури та спорту). Склад ЕК 
визначається Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf) і Положення про екзаменаційну 
комісію Університету (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/ekzamenatsiina-komisia.pdf).

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
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забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів для здобувачів вищої освіти за ОП регламентується Положення про 
організацію освітнього процесу (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf), 
Положенням про семестровий контроль в Університеті (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/semestr-
kontrol.pdf) та Настановою щодо якості (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/nastanova-yakosti-nupp-
2020.pdf). Ці документи оприлюднені на сайті університету та є у вільному доступі. Семестровий контроль 
проводиться у формах екзамену, диференційованого заліку з відповідної навчальної дисципліни в обсязі 
навчального матеріалу, що передбачений для вивчення робочою програмою відповідної дисципліни, і в строки, 
встановлені навчальним планом. Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до тих же документів 
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Процедуру проведення контрольних 
заходів з кожної дисципліни прописано в РПНД. До семестрових екзаменів з навчальних дисциплін розробляються 
білети, які обговорюються та затверджуються на засіданні кафедри фізичної культури та спорту до початку 
навчального року. Викладачі на першому занятті з навчальної дисципліни повідомляють здобувачам вищої освіти 
про форму контролю, а до початку екзаменаційної сесії – екзаменаційні питання та результати поточного 
оцінювання за підсумками проміжного модульного контролю.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Положенням про організацію освітнього процесу (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-
osvit-procesu.pdf), Положенням про семестровий контроль в Університеті 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/semestr-kontrol.pdf) та Настановою щодо якості 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/nastanova-yakosti-nupp-2020.pdf) регламентовано чіткі і зрозумілі 
правила проведення контрольних заходів, об’єктивність оцінювання здобувачів вищої освіти, порядок оскарження 
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, що є одним із принципів забезпечення якості 
освітнього процесу. Метою профілактики запобігання учинення неправомірних дій та конфліктів інтересів в 
Університеті діє Антикорупційна програма (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/zapobigannia-
korupcii/antikorup-program.pdf), є уповноважена особа з антикорупційної діяльності 
(https://nupp.edu.ua/page/borotba-z-koruptsieu.html). На сайті університету розміщено у відкритому доступі Звіт за 
результатами оцінених корупційних ризиків (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/zapobigannia-
korupcii/zvit-rez-ocin-corup-rizikiv-2020.pdf). Діє нормативний документ щодо академічної доброчесності – Кодекс 
академічної доброчесності та корпоративної культури Національного університету імені Юрія Кондратюка 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/akadem-dobrochesnist/kodeks-adkk-pntu-2016.pdf), яким визначено 
норми професійної етики НПП і студентів. В холі університету та в деканаті є скринька довіри. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів урегульовують нормативні документи Університету: 
Положення про організацію освітнього процесу (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-
osvit-procesu.pdf), Положення про семестровий контроль в Університеті 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/semestr-kontrol.pdf) та Настановою щодо якості 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/nastanova-yakosti-nupp-2020.pdf), Положення про порядок повторного 
вивчення навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/gromadske-obgovorennia/povtorne-vivchennia-disciplin.pdf), якими 
передбачено ліквідацію академічної заборгованості здобувачами вищої освіти, які одержали під час сесії не більше 
двох незадовільних оцінок, до початку наступного семестру або/та наступного навчального року. Повторне 
складання екзаменів допускається не більше 2 разів із кожної дисципліни: перший раз – викладачу дисципліни, що 
здійснював оцінювання, другий – комісії з ліквідації академічної заборгованості, яка створюється деканом 
факультету. Оцінка комісії є остаточною. Повторне оцінювання відбувається згідно з розкладом, затвердженим 
деканом факультету. У винятковому порядку здобувачам вищої освіти можуть встановлюватися індивідуальні 
терміни складання сесії на підставі стану здоров’я, виробничої необхідності, участі у міжнародних академічних 
програмах, спортивних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Якщо здобувач вищої освіти не погоджується з отриманою оцінкою під час екзамену, він має право оскаржити 
результати семестрового контролю з навчальної дисципліни та в день оголошення результатів звернутися з 
відповідною апеляційною заявою до декана. Процедура апеляції проводиться відповідно до Положення про 
семестровий контроль в Університеті (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/semestr-kontrol.pdf). 
Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання. За рішенням екзаменаційної комісії на 
засідання може бути запрошений екзаменатор та/або студент. По завершенні розгляду апеляційної справи комісія 
на закритому засіданні проводить обговорення його результатів та приймає відповідне рішення. Результатом 
розгляду апеляції може бути прийняття апеляційною комісією наступних рішень: «попереднє оцінювання знань 
студента на екзамені відповідає рівню і якості знань з даної навчальної дисципліни і не змінюється»; «попереднє 
оцінювання знань студента на екзамені не відповідає рівню і якості знань з даної навчальної дисципліни і потребує 
повторного оцінювання». Повторне оцінювання проводиться комісією, склад якої призначає декан факультету 
протягом 3-х днів після розгляду апеляції. У результаті розгляду апеляції оцінка студента не може бути знижена, а 
тільки залишена без змін або підвищена. Прикладів застосування відповідних правил на ОП досі не виникало.
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Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В Університеті діє Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/akadem-dobrochesnist/kodeks-adkk-pntu-2016.pdf), яким визначено 
політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу під 
час реалізації ОП. Університет популяризує академічну доброчесність та використовує відповідні технологічні 
рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності. Цей нормативний документ забезпечує та 
регламентує підтримання в Університеті сприятливого соціально-психологічного клімату, формування 
толерантності та високих моральних стандартів професійної діяльності. Відповідно до Положення про запобігання 
та виявлення академічного плагіату в освітніх та наукових роботах 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/akadem-plagiat-onr.pdf) передбачено порядок перевірки 
освітніх і наукових робіт здобувачів вищої освіти на академічний плагіат та заходи щодо його запобігання та 
формування принципів наукової етики. Також є Комісія з питань етики та академічної доброчесності, діяльність 
якої визначена Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/akadem-dobrochesnist/polozhennia-komisii-etiki-dobrochesnosti.pdf), 
діяльність якого пов’язана із сприянням та контролем по дотриманню етичних норм і принципів академічної 
доброчесності, розв’язання етичних конфліктів між членами університетської спільноти. 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Основним інструментом протидії порушенням академічної доброчесності за ОП є чітко організована процедура 
перевірки освітніх і наукових робіт здобувачів вищої освіти всіх рівнів. Ця процедура регламентується Положенням 
про організацію освітнього процесу (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-
procesu.pdf) і Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітніх та наукових роботах 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/akadem-plagiat-onr.pdf), відповідно до яких відділ 
індивідуально-аналітичного забезпечення освітнього процесу Університету здійснює організацію перевірки тексту 
кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на наявність запозичень з інших документів без посилань в 
літературі. Як інструмент протидії порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти за ОП 
використовується система UNICHECK (онлайн-сервіс пошуку плагіату). Підтвердженням проходженням процедури 
перевірки на плагіат є звіт результатів перевірки, що видає власне програма UNICHECK з визначенням ступеня її 
унікальності. Відповідальним за перевірку освітніх і наукових робіт студентів на плагіат на випусковій кафедрі 
фізичної культури та спорту є завідувач кафедри. НДЧ університету забезпечує також організацію навчання 
процедурі перевірки наукових робіт студентів (кваліфікаційних робіт, науково-дослідницьких робіт під час 
проведення 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та підготовці останніх до участі у 2 турі).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Університетом для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти розроблені та розміщені 
у відкритому доступі на сайті Університету: Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/akadem-dobrochesnist/kodeks-adkk-pntu-2016.pdf), Положення про 
запобігання та виявлення академічного плагіату в освітніх та наукових роботах 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/akadem-plagiat-onr.pdf), Положенням про комісію з питань 
етики та академічної доброчесності (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/akadem-
dobrochesnist/polozhennia-komisii-etiki-dobrochesnosti.pdf) та Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf). Щорічно в Університеті 
систематично проводяться семінари, тренінги, тижні академічної доброчесності, кураторські години в академічних 
групах студентів, на яких обговорюється питання академічної доброчесності. Наукові публікації студентів (статті, 
тези доповідей за матеріалами конференцій) розміщуються в електронній бібліотеці університету 
(http://lib.nupp.edu.ua/uk). Також популяризується академічна доброчесність в умовах академічної мобільності під 
час проходження здобувачами вищої освіти практики на фізкультурно-оздоровчій базі «Смерічка» Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника, під час якої проводиться семінар серед студентів обох ЗВО, 
одним із напрямів роботи якого була академічна доброчесність ЗВО.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу можуть бути притягнені до академічної 
відповідальності відповідно до Кодексу академічної доброчесності 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/akadem-dobrochesnist/kodeks-adkk-pntu-2016.pdf), Положення про 
запобігання та виявлення академічного плагіату в освітніх та наукових роботах 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/akadem-plagiat-onr.pdf), Положенням про організацію 
освітнього процесу (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf) Комісією з 
питань етики та академічної доброчесності, діяльність якої визначена Положенням про комісію з питань етики та 
академічної доброчесності (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/akadem-dobrochesnist/polozhennia-
komisii-etiki-dobrochesnosti.pdf). Реакціями ЗВО на порушення академічної доброчесності з боку здобувача вищої 
освіти є: повторне проходження відповідного освітнього компоненту ОП; призначення додаткових контрольних 
заходів; повідомлення батькам чи іншим особам, які здійснюють оплату за навчання і несуть відповідальність за 
здобувача; відрахування зі складу студентів. У разі порушення академічної доброчесності під час виконання курсової 
роботи здобувач вищої освіти повинен повторно виконати таку роботу за іншою темою. Під час встановлення 
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порушення академічної доброчесності при виконанні кваліфікаційної роботи здобувач повинен доопрацювати 
роботу та повторно пройти перевірку. Випадків порушення академічної доброчесності виявлено не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів ОП здійснюється відповідно до вимог нормативних документів Університету: 
Положення про порядок обрання та прийняття на роботу НПП 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/polozhennya-pro-npp.pdf), Положення про відділ кадрової та правової 
політики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/polozhennya-pro-viddil-kpp.pdf). Для участі у конкурсному доборі 
викладачі подають такі документи: диплом про вищу освіту, диплом наукового ступеня та атестат вченого звання, 
відомості про професійну активність, за наявності сертифікати підвищення кваліфікації та рівня володіння 
іноземною мовою, посвідчення спортивного розряду або звання, які підтверджують їхній рівень професіоналізму. За 
результатами рішення вченої ради університету шляхом закритого голосування з НПП укладаються угоди 
(контракти) із зазначенням переліку обов’язків, які включають вимоги надання освітніх послуг. Контроль за 
систематичним підвищення професійного рівня викладачів здійснюється через систему рейтингового оцінювання 
роботи НПП https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/050121-reiting-vikladachiv.pdf. З метою якісної 
підготовки фахівців фізичної культури та спорту важливе місце займає практична діяльність. Серед питань, які 
виникають під час реалізації ОП, є викладання окремих видів спорту фахівцями-практиками. Для цього університет 
залучає фахівців-практиків до освітнього процесу за ОП з погодинною оплатою праці або за сумісництвом.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

В університеті практикується залучення фахівців-практиків до освітнього процесу за ОП. Прикладом цьому є: 
керівництво та консультування студентських кваліфікаційних робіт (Гордієнко Ю.В., Камерилов О.Є., Андреєва 
О.В.), керівництво дослідницькою практикою (Камерилов О.Є.); викладання дисциплін стейкгоддерами; спільне 
проведення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів на базі університету та за його межами. 
Стейкголдери-роботодавці неодноразово брали участь в обговоренні ОП під час семінарів-нарад робочої групи з 
розроблення ОП (https://nupp.edu.ua/news/steykkholderi-i-vikladachi-obgovorili-shlyakhi-pokrashchennya-pidgotovki-
fakhivtsiv-z-fks.html), запрошували НПП кафедри до проведення виїзних семінарів на бази ДЮСШ 
(https://nupp.edu.ua/page/podii-kafedri-fizichnoi-kulturi-ta-sportu.html). Щороку кафедрою проводиться 
Олімпійський урок для здобувачів вищої освіти за ОП із запрошенням видатних діячів фізичної культури та спорту 
регіону. Зокрема, у 2021 р. на Олімпійський урок запрошеними є Чемпіони та призери Літньої Паралімпіади 2020 у 
Токіо (Вірченко О., студент бакалаврату ОП «Фізична культура і спорт»; Богодайко Є., Божинський Ю. і Май І., 
випускники 2018 р. магістратури даної спеціальності. Університетом укладено договори про співробітництво з 
ДЮСШ м. Полтави та Полтавської області (https://nupp.edu.ua/page/spivrobitnitstvo-z-organizatsiyami-ta-ustanovami-
kafedri-fizichnoi-kulturi-ta-sportu.html), на базах яких здобувачі вищої освіти за ОП проходять практики, 
удосконалюють набуті фахові компетентності.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Університет сприяє залученню до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців. Так, Гордієнко Ю.В., к.фіз.вих., Майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, 
начальник філії Полтавського обласного відділення Комітету з ФВС МОН України (http://sportmon.org/filiyi-2/), 
викладає навчальні дисципліни «Управління персоналом у сфері ФКС»; Камерилов О.Є., заслужений тренер 
України, Майстер спорту з веслування, старший тренер ПОШВСМ, є керівником дослідницької практики, здійснює 
консультування при написанні кваліфікаційних робіт і проводить практичні заняття з дисципліни «Теорія і 
методика спорту вищих досягнень»; Андрєєва О.В., д.фіз.вих, професор, професор НУФВС здійснює керівництво 
кваліфікаційними роботами. На базі університету проводяться спортивні змагання з різних видів спорту, до участі в 
організації та проведенні яких залучаються студенти. Наприклад, Чемпіонат м. Полтави з куодокіокушин карате 
(https://nupp.edu.ua/news/politekhnika-stala-partnerom-miskogo-chempionatu-z-kuodokiokushin-karate.html); тренінг 
для учнів, вчителів фізичної культури та хореографів Полтавщини «JuniorZ» (https://nupp.edu.ua/news/uchni-ta-
vchiteli-poltavshchini-proyshli-trening-z-chirlidingu.html). 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійний розвиток викладачів ОП здійснюється у формі стажування та підвищення кваліфікації. З цією метою 
Університетом укладені угоди/договори з ЗВО про співробітництво в рамках академічної мобільності. Зокрема, на 
базі ПНУ імені Василя Стефаника (угода про спільну діяльність №3с/17 від 15.02.2017 р.) на кафедрі теорії та 
методики фізичної культури та спорту пройшли стажування в обсязі 180 год. (6 кредитів ЄКТС) Рибалко Л.М., 
Ціпов’яз А.Т., Пермяков О.А., Оніщук Л.М. У СумДУ за програмою «Підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-
викладачів) з обраного виду спорту» в обсязі 75 год. (2,5 кредити ЄКТС) – Оніщук Л.М.; за програмою «Методи 
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активізації навчального процесу: сучасні тренди» в обсязі 30 год. (1 кредит ЄКТС) – Римар М.П.. Крім цього, 
викладачів ОП систематично проходять закордонне стажування: Синиця Т.О. при Варшавському університеті; 
Рибалко Л.М. при Академії фізичного виховання імені Є. Кукучки (Катовіце), Інституті спорту (Варшава) в рамках 
програми «Erasmus + Programme of the European Union»; Оніщук Л.М. у Вищій технічній школі (Катовіце); Гета А.В. 
у Республіканському інституті вищої школи (Беларусь). Окрім того, викладачі ОП поєднують викладацьку діяльність 
з практичною. Так, Синиця Т.О. працює за сумісництвом тренером-викладачем з черліденгу у КЗ «ПДЮСШ №4» м. 
Полтава.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

ЗВО сприяє розвиткові професіоналізму НПП, підвищенню їх викладацької та професійної майстерності. Зокрема, 
здійснює фінансування під час відряджень НПП для участі у змаганнях, наукових конференціях, стажуваннях, 
підвищенні кваліфікації. Із засобів заохочення НПП поширеними є вручення подяк почесних грамот ректора 
(https://nupp.edu.ua/news/vidbulos-rozshirene-zasidannya-konferentsii-trudovogo-kolektivu.html), почесних грамот 
органів державної влади, місцевого самоврядування, премій. Рейтингове оцінювання діяльності викладачів 
https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/050121-reiting-vikladachiv.pdf має стимулюючий характер та 
передбачає встановлення надбавок до заробітної плати згідно з «Положенням про призначення, перегляд та зняття 
надбавок до посадових окладів співробітникам університету» 
https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/polozhennya-pro-nadbavki.pdf

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Якісну підготовку здобувачів вищої освіти за ОП забезпечує ефективна фінансово-господарська діяльність 
університету, результати якої розміщені на сайті (https://nupp.edu.ua/page/finansova-byudzhetna-ta-insha-
zvitnist.html). У ЗВО велика увага приділяється оновленню матеріально-технічної та спортивної баз університету. 
Зокрема, у березні 2019 році було введено в експлуатацію новий спортивний корпус (площа 1289 кв. м.), який має 
необхідні умови для досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. Використовуються 
навчальні аудиторії (143Ц, 311П, 201П, 140Ц), лабораторії комп’ютерних та інформаційних технологій і систем з 
програмним забезпеченням (M.E.doc; АБІС Unilib; Office 365) та мультимедійним обладнанням. Є спортивна зала 
для ігрових видів спорту, де проводяться заняття, тренування та змагання з різних видів спорту. Є зала з силових 
видів спорту з необхідними тренажерами та відповідним обладнанням. На території ЗВО є: стадіон, 2 міні 
футбольних поля, футбольне поле та поле пляжного волейболу, тенісний корт, багатофункціональний спортивний 
майданчик, зона воркауту, рекреаційний центр, спортивно-оздоровча база у с. Вакуленці. Використовується 
спортивна база партнерів і стейкголдерів: басейн «Дельфін» ДЮСШ № 2, спортивна база ДЮСШ «Олімпійські 
надії». Науково-технічна бібліотека університету має 530 тисяч примірників видань на різних носіях. До послуг 
здобувачів вищої освіти та викладачів є репозитарій (http://reposit.pntu.edu.ua/jspui/) та електронна бібліотека 
(http://lib.pntu.edu.ua). 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище університету дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти за ОП: для 
проведення навчальних занять обладнано спеціалізовані кабінети для оптимізації самостійної роботи студентів 
(наявне покриття WI-FI в навчальних приміщеннях та гуртожитках), що відкриває доступ до роботи з навчально-
методичною літературою (http://lib.pntu.edu.ua), платформою дистанційної освіти Moodl (https://dist.nupp.edu.ua/). 
У вільному доступі здобувачів вищої освіти інфраструктура університету (навчальні корпуси, гуртожитки, їдальня, 
спортивно-оздоровчий комплекс, актова зала, Центр культури і студентської творчості 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/ckist/polozhennia-km-2020.pdf); інформаційні ресурси для навчання 
(вільний доступ до фондів електронного каталогу бібліотеки, що містить навчально-методичні матеріали з 
дисциплін ОП (http://lib.nupp.edu.ua/); мовні центри, спортклуб 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/polozhennya-pro-sport-club.pdf). Створено належні умови для людей з 
обмеженими можливостями та особливими потребами. Заходи щодо виявлення і задоволення потреб та інтересів 
студентів здійснюються через анкетування, яке систематично проводиться в університеті. Так, опитування студентів 
щодо дистанційного навчання під час карантину показало результати задоволеності технологіями дистанційного 
навчання університету: повністю задоволені 52,5%, скоріше задоволені 22,5%, десь посередині 17,5%, скоріше 
незадоволених 5% і категорично незадоволені 2,5%.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Університет постійно контролює питання створення безпечного освітнього середовища через діяльність ряду 
підрозділів, зокрема відділ охорони праці, який керується відповідним Положенням 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/polozhennya-pro-op.pdf). Для популяризації питань з охорони праці 
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проводяться виставки періодичних видань, науково-популярної літератури з охорони праці; тренінги з надання 
первинної медичної допомоги, розміщено план евакуації при пожежі. Обов’язковим є інструктаж студентів з 
пожежної безпеки й безпеки життєдіяльності. Розроблено відповідний інструктаж щодо проведення масових 
спортивних заходів на базі університету, велопробігу, туристичного злету, руханок, флеш-мобу. Навчальні корпуси 
та гуртожитки забезпечені централізованим енерго-, водо-, теплопостачанням від міських мереж, в них 
здійснюється технічний нагляд, заходи протипожежної безпеки, підтримується санітарно-гігієнічний стан, 
проводяться поточний, капітальний ремонти. Безпеку підтримують чергові та служба охорони. Наявний в ЗВО 
пункт первинної медичної допомоги здійснює комплекс заходів медичного забезпечення студентів. Питання 
мінімізації ризиків та збереження психічного здоров’я здобувачів вирішує Психологічна служба, яка забезпечує 
підвищення психологічної культури учасників освітнього процесу, створює належні психологічні умови для 
формування мотивації до навчання, самореалізації творчих здібностей. 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітня, організаційна, інформаційна, консультаційна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти здійснюється 
через керівництво факультету (https://nupp.edu.ua/page/fakultet-fizichnoi-kulturi-ta-sportu.html), випускову кафедру 
(https://nupp.edu.ua/page/kafedra-fizichnoi-kulturi-ta-sportu.html), органи студентського самоврядування 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/Stud_samovriaduvannya.pdf), кураторів академічних груп. Освітня 
підтримка здобувачів вищої освіти забезпечується відділами: дистанційного навчання 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/polozhennya-pro-viddil-distanc-navchannya.pdf), технічних засобів 
навчання (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/polozhennya-pro-tzn.pdf), методичного забезпечення 
навчального процесу ( https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/polozhennya-pro-viddil-mznp.pdf), деканатом, 
гарантом ОП, керівником групи забезпечення, що побудована на суб’єкт-суб’єктній взаємодії. Опитування студентів 
показали, що через електронну пошту отримують консультації – 40,5%, за допомогою віртуальних освітніх 
середовищ – 97,7%, Viber – 90%, інформаційних технологій – 74%, на сайті кафедри/університету – 66,7%. 
Організаційна підтримку здійснюється згідно чинного законодавства, Статуту університету 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/statut-nupp-2019.pdf), Положення про організацію освітнього процесу 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf) наказів та розпоряджень ректора і 
рішень Вченої ради. Інформаційна підтримка здійснюється через сайт ЗВО (https://nupp.edu.ua/). Консультативна 
та соціальна підтримка (є відповідна рубрика соціальний захист https://nupp.edu.ua/page/sotsialniy-zakhist.html) 
реалізується медіа-центром ЗВО, деканатом, органами студентського самоврядування, у межах навчальних 
дисциплін – викладачами та завідувачами кафедр через сайт дистанційної освіти (https://dist.nupp.edu.ua/), 
сторінку кафедри (https://nupp.edu.ua/page/kafedra-fizichnoi-kulturi-ta-sportu.html), факультету 
(https://nupp.edu.ua/page/fakultet-fizichnoi-kulturi-ta-sportu.html), телеграм-бот (@NuppBot), сторінках Faсebook  та 
пряме інформування кураторами. Соціальна підтримка здійснюється профспілковим комітетом ЗВО (профком 
студентів https://nupp.edu.ua/page/stud-profkom.html) із залученням органів студентського самоврядування, а також 
психологічну службу університету. В університеті працює профспілкова організація студентів, яка надає їм допомогу 
та кваліфіковані консультації. Система управління якістю надання освітніх послуг здійснюється згідно з 
«Настановою щодо якості (наказ №295 9.12.2020) (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/nastanova-yakosti-
nupp-2020.pdf), проводиться моніторинг якості освіти шляхом анкетування та опитування учасників освітнього 
процесу. 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Одним із пріоритетних напрямів роботи університету є інклюзивність освітнього середовища  та створення 
належних умов для реалізації права на освіту особам з особливими потребами, інвалідністю та обмеженою 
мобільністю. Так в університеті діє система дистанційного навчання Moodl (https://dist.nupp.edu.ua/). НПП беруть 
участь у тренінгах, семінарах з питань інклюзії. Здобувачі вищої освіти забезпечені навчально-методичним 
матеріалом, який адаптований до самостійного опрацювання дистанційно. Застосування інноваційних методів 
навчання студентами з особливими освітніми потребами є першочергове завдання Психологічної служби 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/polozhennya-pro-psiholog.pdf). Впроваджено в університеті «Порядок 
супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших 
маломобільних груп населення в університеті» (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/social-work/poriadok-
suprovodu.pdf). Разом з цим, в університеті створено умови доступного безбар’єрного освітнього середовища; наявне 
паркувальне місце для транспорту людей з особливими потребами; встановлено кнопку виклику охорони. 
Спортивний корпус університету облаштований пандусами, санвузлом з відповідними пристосуваннями. Студентів 
систематично інформують про права на освіту осіб з особливими освітніми потребами. За ОП навчається студент, 
який належить до категорії осіб з особливими фізичними потребами.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Статутом Національного університету імені Юрія Кондратюка регламентовано політику діяльності університету та 
його керівництва, спрямовану на запобігання конфліктним ситуаціям (у т.ч. пов’язаним із сексуальними 
домаганнями, дискримінацією та корупцією) і максимальну відкритість у спілкуванні з усіма учасниками освітнього 
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процесу, а також щодо прийняття рішень. У разі виникнення конфліктної ситуації в університеті є чіткі процедури їх 
вирішення. У здобувачів вищої освіти за ОП, батьків, громадськості є право звернутися до керівництва університету 
зі скаргою (письмово, усно або через електронний ресурс vstup@nupp.edu.ua), через скриньки довіри у вестибюлі 
університету та в деканаті факультету фізичної культури та спорту (https://nupp.edu.ua/page/fakultet-fizichnoi-
kulturi-ta-sportu.html). Положенням про семестровий контроль в Національному університеті «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-
procesu.pdf) передбачено механізм оскарження результатів семестрового контролю з навчальних дисциплін шляхом 
подання письмової заяви в деканат. Захистом здобувачів усіх рівнів вищої освіти опікується психологічна служба, 
яка оперативно реагує на прямі та анонімні звернення стосовно будь-яких форм фізичного або психічного 
насильства, здійснює періодичний моніторинг через проведення різного роду анкетувань студентів. Права 
здобувачів усіх рівнів вищої освіти покликані захищати органи студентського самоврядування, які керуються 
«Положенням про студентське самоврядування», 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/Stud_samovriaduvannya.pdf ). У Університеті діє Кодекс академічної 
доброчесності та корпоративної культури (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/akadem-
dobrochesnist/kodeks-adkk-pntu-2016.pdf ), позицій якого мають дотримуватись особи, що працюють та/або 
навчаються в університеті. НПП та здобувачі вищої освіти знають та дотримуються Кодексу, несуть відповідальність 
перед університетською спільнотою за свою діяльність і поведінку. Урегулювання конфлікту інтересів в ЗВО 
здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», «Про засади запобігання і протидії 
корупції» та відповідно до «Антикорупційної програми Національного університету «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка» https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/zapobigannia-korupcii/antikorupciina-
programa.pdf. Упоноваженим з антикорупційної діяльності періодично проводиться відповідний аналіз та 
складаються звіти за результатами внутрішньої оцінки корупційних ризиків 
(nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/zapobigannia-korupcii/zvit-rez-ocin-corup-rizikiv-2020.pdf). Доцент Оніщук 
Л.М. у 2017 році пройшла курси підвищення кваліфікації при Національній академії внутрішніх справ з питань 
запобігання корупції (72 години, Свідоцтво 12 ПК 08751177/014005-2017). Випадків корупційних дій, конфліктних 
ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією, на ОП виявлено не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП визначається Положенням 
«Про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Полтавська політехніка університеті імені 
Юрія Кондратюка» (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-procesu.pdf), «Положення 
про освітні програми в Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/osvitni-programi.pdf). ОП «Фізична культура і спорт» 
розробляється проектною групою у складі 3 осіб з науковими ступенями та вченими званнями. Проект ОП 
розміщується на веб-сайті університету (https://nupp.edu.ua/page/speciality-017-fks-b-osvitno-profesiyni-
programi.html) для громадського обговорення та внесення коректив. ОП затверджується рішенням Вченої ради 
університету і вводиться в дію наказом ректора.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Розроблений проєкт ОП відповідно до процедури, передбаченої Положенням про освітні програми в Національному 
університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/osvitni-programi.pdf), обговорюється на засіданні випускової 
кафедри, навчально-методичної комісії факультету та оприлюднюється на сайті університету для обговорення 
стейкголдерами впродовж місяця. З урахуванням рекомендацій стейкголдерів і академічної спільноти, пропозицій 
здобувачів вищої освіти ОП доопрацьовується й розглядається на раді факультету, а потім – затверджується Вченою 
радою університету, вводиться в дію наказом ректора та оприлюднюється на сайті ЗВО 
(https://nupp.edu.ua/page/speciality-017-fks-b-osvitno-profesiyni-programi.html). Гарант ОП разом із групою 
забезпечення спеціальності здійснює моніторинг провадження освітньої діяльності за ОП, зокрема шляхом 
опитування (анкетування) здобувачів вищої освіти, роботодавців, а також проведення семінарів-нарад зі 
стейкголдерами. (https://nupp.edu.ua/news/steykkholderi-i-vikladachi-obgovorili-shlyakhi-pokrashchennya-pidgotovki-
fakhivtsiv-z-fks.html). Ініціювати зміни до ОП мають право Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення 
спеціальності, Вчена рада університету та стейкголдери. Підготовка здобувачів за даною спеціальністю на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти здійснюється з 01 вересня 2016 року (ухвалено Вченою радою Університету 
протокол № 21 від 31.05.2016 р.). Первинна акредитація була у 2017 році за результатами якої експертна комісія 
дійшла висновку про спроможність здійснювати підготовку магістрів за ОПП «Фізична культура і спорт» 
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» з ліцензованим обсягом 40 осіб. ОП змінювалась та оновлювалася у 
2019, 2020 та 2021 рр. У 2021 р. відповідно до проєкту Стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура 
і спорт для другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП було доопрацьовано та скореговано перелік загальних і 
фахових компетентності, зміст і обсяг освітніх компонентів, форми атестації, матриці відповідності програмних 
компетентностей компонентам ОП та забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 
ОП). ОП редакції 2021 затверджено Вченою радою Університету протокол № 6 від 30.04.2021 р.). Для забезпечення 
РН та враховуючи сучасні тенденції розвитку та діяльності фізичної культури та спорту було введено ОК 4 Ділова 
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іноземна мова. Враховано рекомендації стейкголдерів, зокрема: керівника спортивного клубу «Олімп» та введено 
ОК «Основи оздоровчого фітнесу»; д.фіз.вих., професора, завідувача кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації 
НУФВСУ та введено ОК «Теорія і методика фізичного виховання у закладах вищої освіти»; в.о. керівника відділу 
молоді та спорту Миргородської міської ради, випускника ОП та збільшено обсяг дослідницької практики.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості 
через систему загального анкетування, анкетування на кафедрі, участі у методичних семінарах-нарадах зі 
стейкголдерами (https://nupp.edu.ua/news/steykkholderi-i-vikladachi-obgovorili-shlyakhi-pokrashchennya-pidgotovki-
fakhivtsiv-z-fks.html). Серед студентів, що навчаються за даною ОП, систематично (два рази на рік) проводяться 
анкетування на предмет: задоволеності змістом ОП та окремих її ОК, забезпечення якості навчання в університеті. 
Такі опитування проводить випускова кафедра і психологічна служба ЗВО. Опитування та анкетування проводиться 
з залученням до нього психолога університету (https://nupp.edu.ua/page/psiholog.html). Позиція здобувачів вищої 
освіти береться до уваги під час перегляду ОП. За результатами анкетування студентів 
(https://nupp.edu.ua/page/spec-017-fks-b-otsinyuvannya-yakosti-pidgotovki.html) під час методичних семінарів-нарад 
робоча група з розроблення ОП виносить на обговорення пропозиції здобувачів вищої освіти стосовно змісту ОП, 
вносить зміни та оприлюднює проєкт оновленої ОП на сайті ЗВО для ознайомлення та обговорення стейкголдерами. 
Здобувачі вищої освіти також беруть участь у засіданнях вчених рад факультету фізичної культури та спорту та 
університету, де відбувається перегляд та затвердження ОП.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Органами студентського самоврядування Національного університету імені Юрія Кондратюка є: Загальні відкриті 
збори студентів Університету, Студентське віче, Студентський парламент Університету, Студентські ради інститутів 
(факультетів, коледжів), Студентські ради гуртожитків, Контрольно-ревізійна комісія. Вони функціонують 
відповідно до Положення про студентське самоврядування 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/Stud_samovriaduvannya.pdf). Ці органи представляють інтереси 
здобувачів вищої освіти. Їхня діяльність спрямована, у тому числі, на вдосконалення навчального процесу та 
підвищення його якості. Безпосередній вплив на формування змісту ОП представники студентського 
самоврядування здійснюють як члени Вченої ради університету та вченої ради факультету під час обговорення та 
затвердження ОП (https://nupp.edu.ua/page/vchena-rada-universitetu.html). Щодо внутрішнього забезпечення якості 
освітньої програми органи студентського самоврядування сприяють проведенню соціологічних досліджень, 
допомагають психологічній службі університету проводити регулярні опитування щодо якості навчання; сприяють 
проведенню студентських наукових конференцій. Серед інших завдань органів студентського самоврядування слід 
виділити сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; організацію співробітництва зі 
здобувачами вищої освіти інших ЗВО; сприяння працевлаштуванню випускників, захист та відстоювання інтересів 
здобувачів вищої освіти.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Процедурою періодичного перегляду ОП та її оцінки передбачено опитування роботодавців, що є запорукою 
удосконалення й модернізації ОП для досягнення високої якості її реалізації (https://nupp.edu.ua/page/spec-017-fks-
b-otsinyuvannya-yakosti-pidgotovki.html). З 2017 по теперішній час під час проведення круглих столів, конференцій, 
семінарів-нарад, у яких брали участь і стейкголдери-роботодавці (https://nupp.edu.ua/news/steykkholderi-i-
vikladachi-obgovorili-shlyakhi-pokrashchennya-pidgotovki-fakhivtsiv-z-fks.html), обговорено зміст ОП, її цілі та 
програмні результати навчання. Проєкт оновленої ОП було оприлюднено на сайті ЗВО. З метою забезпечення 
якості ОП випускова кафедра підтримує тісні зв’язки із стейкголдерами, які приймаються участь у заходах, які 
проводить кафедра, мають активну позицію стосовно наповнення ОП, та вносять важливі корективи. Вони 
запрошуються на методичні семінар-наради кафедри, беруть участь у розв’язанні проблем практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти за ОП. Робочі зустрічі з роботодавцями проходять у доброзичливій атмосфері у зручний для 
них час. Останні такі зустрічі відбулися 18.03.2021 р. https://nupp.edu.ua/news/steykkholderi-i-vikladachi-obgovorili-
shlyakhi-pokrashchennya-pidgotovki-fakhivtsiv-z-fks.html та заплановано на грудень 2021 р. 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Щорічно випускова кафедра здійснює моніторинг працевлаштування випускників ОП за фахом (у спортивних 
клубах, ЗВО, обласних та регіональних управліннях/відділеннях фізичної культури та спорту, спортивних 
федераціях, ДЮСШ). Так, серед випускників 2018 року 48% працюють за фахом, 2019 року – 37%, 2020 року – 64%. 
Такі показники працевлаштування випускників засвідчують якісну підготовку здобувачів вищої освіти за ОП та 
постійну затребуваність регіонального ринку праці у магістрах фізичної культури та спорту.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
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якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

У ході моніторингу, яке ініціювалося гарантом ОП, у ході здійснення процедури внутрішнього забезпечення якості 
ОП за час її реалізації було враховано, удосконалено та внесено зміни та доповнення у редакцію ОП 2021 р. 
відповідно до рекомендацій стейкголдерів-роботодавців, академічної спільноти, пропозицій здобувачів вищої 
освіти, випускників. Зокрема, відсутність практики викладання дисциплін професійної підготовки усунено 
залученням до освітнього процесу фахівців-практиків сфери фізичної культури та спорту (Камерилов О.Є., старший 
тренер Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності, Заслужений тренер України; Гордієнко Ю.В., 
керівник Обласного управління фізичного виховання та спорту в Полтавській області). Постійне оновлення ОП 
здійснюється також через розвиток академічної мобільності з профільними ЗВО, зокрема НУФВСУ, 
Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника. Нова редакція ОП була введена в дію з 
01.09.2021 р. Також проводиться робота щодо підвищення кваліфікації та професійного вдосконалення викладачів 
за ОП; оновлюються інформаційні системи для ефективного управління освітнім процесом; проводиться контроль 
щодо забезпечення на веб-сайті факультету, університету, публічності інформації про реалізацію ОП; 
вдосконалюється робота щодо дотримання академічної доброчесності НПП і здобувачами вищої освіти, 
вдосконалюється система запобігання та виявлення академічного плагіату.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Зміст освітньої програми «Фізична культура і спорт» формувався з урахуванням результатів акредитації (2017 р.). 
Відповідно до рекомендацій експертів щодо посилення публікативної активності НПП, які здійснюють підготовку 
здобувачів за ОП, маємо якісну динаміку змін. Так, Рибалко Л.М. має 28 публікацій за останні 5 років, з них 8 у 
виданнях НМБД (4 – Scopus, 4 – Web of Science Core Collection); Синиця Т.О. має 11 публікацій за останні 5 років, з 
них 2 – у виданнях Web of Science Core Collection; Оніщук Л.М. має 7 публікацій за останні 2 роки, з них 2 у виданнях 
Web of Science Core Collection; Гета А.В. має 7 публікацій за останні 5 років. Стосовно рекомендацій щодо 
продовження роботи з видання підручників, навчальних посібників та монографій із фахових дисциплін, 
зазначаємо, що НПП за останні 5 років опубліковано 5 навчальних посібників, 5 курсів лекцій, 4 колективних 
монографій, що відповідають навчальним дисциплінам ОП. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

З метою забезпечення якості освітнього процесу в Університеті прийнято «Настанову щодо якості» 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/nastanova-yakosti-nupp-2020.pdf). яка регламентує управління якістю, 
встановлює її структуру та основні положення, визначає процедури та методи досягнення відповідного рівня якості 
надання послуг у галузі освіти і застосовується в усіх сферах діяльності університету. «Настанова щодо якості» 
передбачає здійснення таких процедур і заходів: визначення процедур забезпечення якості вищої освіти; 
здійснення моніторингу та періодичного перегляду ОП; щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, НПП 
університету та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному сайті (https://nupp.edu.ua/), на 
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
науково-педагогічних працівників; забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; 
забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; забезпечення 
публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; забезпечення ефективної системи 
запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників закладів вищої освіти і здобувачів 
вищої освіти (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/akademdobrochesnist/kodeks-adkk-pntu-2016.pdf). 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

У Національному університеті імені Юрія Кондратюка існує розподіл відповідальності між структурними 
підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості, що 
регламентовано Настановою щодо якості (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/nastanova-yakosti-nupp-
2020.pdf). Проектна група ОП розробляє її, обговорює та затверджує на засіданні вченої ради факультету та 
університету. Гарант освітньої програми разом із проектною групою та групою забезпечення спеціальності здійснює 
моніторинг якості освітньої діяльності за ОП. «Настановою щодо якості» визначена процедура і відповідальність 
структурних підрозділів університету у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості 
освіти. Закріплені відповідальні за виконання внутрішніх аудитів – Департамент організації навчального процесу, 
акредитації та ліцензування; планування освітньої діяльності – випускова кафедра, навчально-методична рада та 
вчена рада факультету тощо. Шляхом анкетування серед академічної спільноти реалізується обов'язкова участь усіх 
учасників освітнього процесу у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Національному університеті «Полтавська політехніка імені 
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Юрія Кондратюка» регулюється чинним законодавством України та нормативними документами, розміщеними на 
сайті університету (https://nupp.edu.ua/page/documents.html): Статутом університету, затвердженим Наказом МОН 
України від 23.10.2019 р. № 1329 (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/statut-nupp-2019.pdf), Положенням 
про організацію освітнього процесу (https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/polozhennia/organizacia-osvit-
procesu.pdf), Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників і студентів університету 
(https://nupp.edu.ua/page/documents.html#); колективним договором між адміністрацією і трудовим колективом 
Національного університету імені Юрія Кондратюка на 2020-2023 рр. 
(https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/doc/all/kol-dogovir-admin-trud-kol-20-23.pdf). 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Анкета, щодо оцінки якості підготовки за ОП розміщено на офіційному веб-сайті університету  
https://nupp.edu.ua/page/spec-017-fks-b-otsinyuvannya-yakosti-pidgotovki.html 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/main/page/licenzuvannia-ta-akredetacia/fks/opp/2021/017-fks-m.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є: 1) за ОП досягнуто збалансованого поєднання  фізкультурно-спортивного, науково-
педагогічного та здоров’язбережувального напрямів підготовки з одночасним збереженням змісту кожного з них; 2) 
можливість здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти на сучасній матеріально-технічній і спортивній базах 
Університету, що постійно розвиваються та оновлюються (https://nupp.edu.ua/page/materialno-tekhnichna-baza-
fakultetu-fizichnoi-kulturi-i-sportu.html); 2) зміст ОП сприяє розвитку у здобувачів вищої освіти критичного 
мислення, навичок проведення науково-педагогічної та дослідницької роботи, організації фізкультурно-оздоровчої 
діяльності, оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення, популяризації здорового способу 
життя, що сприятимуть подальшій конкурентоспроможності майбутніх фахівців фізичної культури та спорту; 3) 
взаємозв'язок цілей ОП з програмою розвитку та місією університету для створення перспектив розвитку 
студентського та учнівського спорту на Полтавщині; 4) наявність дворівневої освіти зі спеціальності (бакалавр-
магістр); 5) формування у здобувачів вищої освіти за ОП уяви про майбутню професійну діяльність завдяки 
співпраці університету з ДЮСШ, спортивними федераціями, спортивними клубами, де працюють професіонали-
практики, провідні фахівці сфери фізичної культури та спорту; 6) залучено до освітнього процесу не лише кращих 
представників професорсько-викладацького складу з урахуванням їх професійного досвіду, а й провідних фахівців-
практиків; 7) в освітньому процесі застосовується студентоцентроване навчання, самонавчання; проблемні, 
інтерактивні, проєктні, інформаційно-комп’ютерні творчі та інтегративні, контекстні технології навчання;8) 
університет активно співпрацює з Студентською спортивною спілкою України - систематично відбуваються 
спортивні змагання всеукраїнського та регіонального рівня з різних видів спорту, учасниками в організації та 
проведенні яких є здобувачі вищої освіти за ОП. Так в університеті організовано та проведено Всеукраїнський захід 
– відкриття ХV літньої Універсіади України; ІІІ етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Cool Games» 
(https://nupp.edu.ua/news/viznacheni-peremozhtsi-oblasnogo-yetapu-cool-games.html); Кубок України серед школярів 
з більярду «Триборство» (https://nupp.edu.ua/news/u-poltavi-startuvav-kubok-ukraini-sered-shkolyariv-z-bilyardu-
triborstvo.html); велопробіг, присвячений Всесвітньому дню туризму (https://nupp.edu.ua/news/vsesvitniy-den-
turizmu-vidznachili-veloprobigom.html). 
Слабкими сторонами ОП є: недостатній рівень володіння іноземною мовою студентами та викладачами, що 
обмежує можливості міжнародної академічної мобільності; відсутність дуальної системи освіти.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами розвитку ОП упродовж найближчих 3 років є: 1) проходження студентами закордонного стажування 
при спортивних клубах, федераціях, ЗВО; 2) залучення до групи стейкголдерів закордонних фахівців; 3) залучення 
до викладання навчальних дисциплін НПП з профільних закордонних ЗВО; 4) передбачення ОП дуальної освіти. 
Для реалізації цих перспектив університет планує здійснювати: оновлення матеріально-технічної бази для якісної 
підготовки здобувачів вищої освіти за ОП (заплановано розширення спортивної інфраструктури університету); 
посилення наукової активності викладачів, які задіяні у підготовці здобувачів вищої освіти за ОП (вступ до 
аспірантури, захист дисертацій, закордонне стажування у профільних ЗВО, отримання сертифікатів, що 
підтверджують рівень володіння іноземною мовою В2); досягнення лідерства під час участі у спортивних змаганнях 
Національного та міжнародного рівня; розвиток міжнародної академічної мобільності.
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Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення, 
наведіть відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Методологія та 
методика наукових 
досліджень у фізичному 
вихованні та спорті

навчальна 
дисципліна

017mok1.pdf vZwQK8jaPyIzz2dIDw
AzucBxh0+y/c+1PDYo

B6BE1+o=

мультимедійне обладнання

Педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

017mok2.pdf Cx/veZZDqskrJBL1t+c
FjnU89B3aD+RdFaW

UAo7AgK0=

мультимедійне обладнання

Теорія і методика 
фізичного виховання у 
закладах вищої освіти

навчальна 
дисципліна

017mok3.pdf xuB4ARTEQ799rqNM
/UAoy+f4w2igmovKO

a9KiC3QB+o=

мультимедійне обладнання

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

017mok4.pdf JCzptwbPfAE9U/w/iz
7ckIFFvD4sJ77nIZuIj

wiN8Cc=

мультимедійне обладнання, 
(лінгафонне обладнання)

Теорія та методика 
спортивного 
тренування

навчальна 
дисципліна

017mok5.pdf HrXJ0nbcwCBGo2hq
Z59UZBlJorbMD86M

GH/SPRCMAYA=

мультимедійне обладнання

Теорія та методика 
адаптивної фізичної 
культури та спорту

навчальна 
дисципліна

017mok6.pdf AnnSJ57cuMJRG+StE
Oe59zsTciiQYpTPflGd

KQxh9hw=

мультимедійне обладнання, 
тренажерні пристрої, пересувне 
крісло для осіб з інвалідністю, 
масажне ліжко

Моделювання 
здорового способу 
життя та фізкультурно-
оздоровчої діяльності

навчальна 
дисципліна

017mok7.pdf c8ePJgMvgOCFQqdN
xmXhbQuV6q3raAdU

9NT5kpndm6g=

мультимедійне обладнання

Основи оздоровчого 
фітнесу

навчальна 
дисципліна

017mok8.pdf yE3tX7qoC8Yw1TjIYa
Y9xLA8pkxzeKkPzbtx

CV0k6JQ=

зала спортивно-бальних танців та 
черліденгу, гімнастина зала, 
обладнання для занять фітнесом, 
тренажерна зала зі спеціальним 
обладнанням

Основи персонального 
тренінгу

навчальна 
дисципліна

017МОК9.pdf GEyPfigmNPtq0UUpy
rzqqBI4YGfDZoVzA/9

3mkyiusM=

мультимедійне обладнання

Науково-педагогічна 
практика

практика 017МОК10.pdf ybT0j4EQOfPB6Z1BZx
SAzLCbYkrIJ2Ni4YfG

aq6wIQQ=

матеріально-технічне 
забезпечення наявне на базі 
проходження практики

Дослідницька практика 
(за темою 
кваліфікаційної роботи)

практика 017МОК11.pdf ybT0j4EQOfPB6Z1BZx
SAzLCbYkrIJ2Ni4YfG

aq6wIQQ=

матеріально-технічне 
забезпечення наявне на базі 
проходження практики

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

017mok12.pdf YeTcpE6vOh8urIx9Yk
z52K50pmf2rfKu0cM

HK52d2oI=

мультимедійне обладнання

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для 
реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для 
програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

379647 Камерилов 
Олег 
Єгорович

старший 
викладач, 
Сумісництво

Фізичної 
культури та 

спорту

20 Основи 
персонального 
тренінгу

Відповідно до п.38 
ліцензійних вимог:
38.5.
Суддя міжнародної 



категорії.
38.14.
Помічник тренера 
національної збірної 
команди України з 
веслування на 
байдарках і каное, 
тренер студента, що 
зайняв призове місце 
на чемпіонаті світу та 
Європи з веслування на 
байдарках і каное – 
Дідур Роман, студент 
групи 301 ГС 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт», Купріянов 
студент групи 301 ГС 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт» (листопад 2019 
р.).
38.15.
1. Рибалко Л.М., 
Камерилов О.Є. Рухова 
активність як умова 
здорового способу 
життя людини. 
Оздоровчо-рекреаційна 
рухова активність у 
сучасному суспільстві : 
матеріали Міжнародної 
наук.-практ. інтернет-
конференції (м. 
Чернівці 10.11.2020 р.) / 
за редакцією Я.Б. Зорія. 
– 
Чернівці:Чернівецький 
нац. ун-т, 2020. – С. 
183-185.
2. Камерилов О.Є. 
Підвищення спортивної 
майстерності у 
веслуванні на 
байдарках і каное. 
Актуальні проблеми 
фізичної культури, 
спорту та фізичного 
виховання: збірник 
матеріалів І 
Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-
конференції з 
міжнародною участю, 
02 грудня 2020 р. [гол. 
ред. Л. М. Рибалко]. 
Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. С. 
176-178.
3. Камерилов О.Є., 
Римар М.П., Ціпов’яз 
А.Т. 
Здоров’язбережувальні 
технології ЗВО. Фізична 
реабілітація та 
здоров’язбережувальні 
технології: реалії і 
перспективи: збірник 
наукових матеріалів VІ 
Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-
конференції з 
міжнародною участю, 
19 листопада 2020 р. 
Полтава: Національний 
університет 
«Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка», 2020. – 
С. 177-179.
4. Камерилов О.Є. 
Тренувальний процес з 
веслувального спорту та 
фізична реабілітація 



спортсменів. Фізична 
реабілітація та 
здоров’язбережувальні 
технології: реалії і 
перспективи: збірник 
наукових матеріалів V 
Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-
конференції з 
міжнародною участю, 
14 листопада 2019 р. 
Полтава: Національний 
університет 
«Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка», 2019. – С. 
134-135.
5. Камерилов О.Є. 
Фізична реабілітація 
спортсменів. Фізична 
реабілітація та 
здоров’язбережувальні 
технології: реалії і 
перспективи: збірник 
наукових матеріалів ІV 
Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-
конференції з 
міжнародною участю, 
07 листопада 2018 р. 
Полтава: Національний 
університет 
«Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка», 2018. – С. 
76-78.
38.16.
Заступник голови 
Федерації Полтавської 
області з веслування на 
байдарках і каное.
38.17.
Старший тренер 
відділення веслування 
на байдарках і каное 
Полтавської обласної 
школи вищої 
спортивної 
майстерності (з 2008 
року по теперішній час)
38.18.
Наукове 
консультування 
осередку Федерації 
Полтавської області з 
веслування на 
байдарках і каное 
(2009-2020  рр.).

107593 Синиця 
Тетяна 
Олександрівн
а

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Фізичної 
культури та 

спорту

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
університет 

імені В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Фізична 
культура, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 056153, 

виданий 
26.02.2020

9 Основи 
оздоровчого 
фітнесу

Відповідно до п.38 
ліцензійних вимог:
38.1. 
1. Zhdaniuk L.. Lukova S., 
Beseda N., Synytsya T., 
Yopa T. Аnalyzing the 
characteristics of the 
hubristic motivation of 
adolescent athletes // 
Journal of research in 
medical and dental 
science. 2021. Volume 9, 
issue 7. P. 38-43. (стаття 
Web of Science)
2. Zhdaniuk L. Empirical 
study of the peculiarities 
of the hubristic 
motivation of adolescent 
athletes / L. Zhdaniuk, 
S.Lukova, N.Beseda, 
T.Synytsya, T.Yopa // 
International journal of 
applied exercise 
physiology. 2021. – № 10 
(2). – s. 64-70.
3. Синиця Т. О. 



Обґрунтування змісту 
сучасних видів 
оздоровчої аеробіки та 
ментального фітнесу 
для жінок першого 
зрілого віку // Т. 
Синиця, С. Синиця // 
Вісник Запорізького 
національного 
університету. Фізичне 
виховання та спорт : 
збірник наук. пр. – 
2020. – № 1. С. 55-62.
4. Синиця С. В. 
Алгоритмізація процесу 
організації змагань з 
черліденгу із 
застосуванням CASE-
засобу / С. В. Синиця, Т. 
О. Синиця, О. К. 
Корносенко // Вісник 
Національного 
університету 
«Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. 
Шевченка. Вип. 10 (166) 
/ голов. ред. М. О. 
Носко. Чернігів : НУЧК, 
2020. С. 182-191.
5. Синиця Т.О. 
Організація 
здоров’язбережувально
го середовища /   Т.О. 
Синиця,  А.В. Остапов,  
Т.В.  Йопа // Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах : збірник наук. 
пр. – 2020. - № 69. – 
Т.3. С. 106-111.
6. Синиця Т. О. Вплив 
комплексної програми 
занять з оздоровчої 
аеробіки та 
ментального фітнесу на 
рівень фізичного 
здоров’я жінок першого 
зрілого віку 
[Електронний ресурс] / 
Т. О. Синиця // 
Спортивна наука 
України. – Спортивна 
наука України. – Львів, 
2018. – № 6(88). – С. 
45-52. 
7. Синиця Т. О. 
Дослідження 
актуальності занять з 
оздоровчої аеробіки для 
жінок першого зрілого 
віку / Т. О. Синиця, Л. 
Є. Шестерова // 
Слобожанський 
науково-спортивний 
вісник. – 2017. – № 
6(62). – С. 97–101. 
8. Синиця. Т. О. Вплив 
занять з оздоровчої 
аеробіки на 
функціональний стан 
жінок першого зрілого 
віку / Т. О. Синиця // 
Фізична культура, спорт 
та здоров’я нації : зб. 
наук. пр. Вінницьк. 
держ. пед. ун-ту імені 
Михайла 
Коцюбинського. – 
Вінниця, 2016. – № 1. – 
С. 162–168.
38.3.
1. Синиця Т.О. 
Оздоровчий фітнес : 
навч. посіб. / 
Т.О.Синиця, С.В. 



Синиця. – Полтава: 
НУПП, 2019. – 116 с.
2. Синиця С. В. 
Оздоровча аеробіка. 
Спортивно-педагогічне 
вдосконалення : навч. 
посіб. / С. В. Синиця, Л. 
Є. Шестерова, Т. О. 
Синиця. – Львів, 2018. – 
236 с. (Рекомендовано 
Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту 
України, лист від 3 
лютого 2018 р., № 1/11-
922.
3. Синиця Т. О. 
Концептуалізація 
компетентнісного 
підходу до професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців фізичної 
культури та спорту в 
контексті змішаного 
навчання : колективна 
монографія / за 
заг.ред.: О. К. 
Корносенко, О. В. 
Даниско ; Полтав. нац. 
пед. ун-т імені В. Г. 
Короленка. – Полтава: 
ПНПУ імені В. Г. 
Короленка, 2021. – С. 
64-99.
38.4.
1. Синиця Т.О. Курс 
лекцій із навчальної 
дисципліни «Фітнес-
програми аеробної і 
силової спрямованості» 
для студентів денної 
форми навчання 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». – Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2021. – 78 
с.
2. Синиця Т.О. Курс 
лекцій із навчальної 
дисципліни «Теорія і 
методика викладання 
гімнастики» для 
студентів денної форми 
навчання спеціальності 
017 «Фізична культура і 
спорт». – Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. – 82 
с.
3. Синиця Т.О. Курс 
лекцій із навчальної 
дисципліни 
«Методологія та 
методика наукових 
досліджень у фізичному 
вихованні та спорті» 
для студентів денної 
форми навчання 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». – Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. – 67 
с.
4. Синиця Т.О. 
Методичні вказівки до 
практичних занять із 
навчальної дисципліни 
«Сучасні фітнес-
технології» для 
студентів денної форми 
навчання спеціальності 
017 «Фізична культура і 



спорт». – Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. – 75 
с.
5. Синиця Т.О. 
Методичні вказівки до 
практичних занять із 
навчальної дисципліни 
«Теорія і методика 
викладання 
гімнастики» для 
студентів денної форми 
навчання спеціальності 
017 «Фізична культура і 
спорт». – Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2021. – 56 
с.
6. Синиця Т.О. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Теорія і 
методика викладання 
гімнастики» для 
студентів денної форми 
навчання спеціальності 
017 «Фізична культура і 
спорт». – Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2021. – 14 
с.
7. Синиця Т.О. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Сучасні 
фітнес-технології» для 
студентів денної форми 
навчання спеціальності 
017 «Фізична культура і 
спорт». – Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2021. – 14 
с. 
8. Синиця Т.О. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Фітнес-
програми аеробної і 
силової спрямованості» 
для студентів денної 
форми навчання 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». – Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2021. – 14 
с.
9. Синиця Т.О. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни 
«Методологія та 
методика наукових 
досліджень у фізичному 
вихованні та спорті» 
для студентів денної 
форми навчання 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». – Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. – 14 
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верств населення : зб. 
наук. пр. – Харків : 
ХДАФК, 2018. – С. 227–
233.
8. Синиця Т. О. 
Оптимізація рухової 
активності жінок 
зрілого віку засобами 
оздоровчої аеробіки / Т. 
О. Синиця // Матеріали 
69-ї наук. конф. 



професорів, викладачів, 
наукових працівників, 
аспірантів та студентів 
університету. – Полтава 
: ПолтНТУ, 2017. – Т. 3. 
– С. 252–254.
9. Синиця Т. О. 
Особливості 
формування здоров’я 
жінок у системі 
фізичного виховання 
засобами оздоровчої 
аеробіки / Т. О. Синиця 
// Актуальні проблеми 
фізичного виховання 
різних верств 
населення : матеріали 
ІІІ Всеукр. наук.-практ. 
конф. – Харків : 
ХДАФК, 2017. – С. 144–
148.
38.14.
Керівництво студентом, 
який став призером на 
Чемпіонаті України з 
Черліденгу (2019 р., 
2020 р., 2021 р.). 
(Радченко Ю., 
Коломієць К., Тибирца 
Ю., Саєнко Ю., 
Нікуліна Є.).
Виконання обов’язків 
судді всеукраїнських 
змагань з черліденгу 
(Чемпіонатів та Кубків 
України) (2018, 2019, 
2020, 2021).
38.19.
Керівник Громадської 
організації «Федерація 
черліденгу міста 
Полтави»; 
співзасновник 
Громадської організації 
«Полтавська обласна 
федерація черліденгу 
груп підтримки 
спортивних команд»
38.20.
Тренер-викладач з 
черліденгу ПДЮСШ 
№4 м. Полтава (за 
сумісництвом з 2012 р.).

365930 Ціпов`яз 
Анатолій 
Тимофійович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Фізичної 
культури та 

спорту

Диплом 
кандидата наук 

ПД 007443, 
виданий 

03.07.1985, 
Атестат доцента 
ДЦAE 000588, 

виданий 
25.06.1998

31 Теорія та 
методика 
спортивного 
тренування

Відповідно до п.38 
ліцензійних вимог:
38.2.
1. Севрюк М.П., 
Циповяз А.Т., Коваль 
С.С. Городошный спорт 
на современном этапе 
развития. 
Іміджсучасного 
педагога. 2019. №1. С. 
79–82.
2. Ціпов ҆яз А.Т. 
Проблеми застосування 
колового тренування в 
навчальних закладах. 
Пост Методика.  2017.  
№ 2-3.  С. 105-110.
3. Ціпов ҆яз А.Т., 
Антоненко-
Миргородская А. Н. 
Теоретико-
методические 
принципы физического 
воспитания в системе 
семья –детская 
спртивная  школа. 
Імідж сучасного 
педагога. –  2016. – № 
8. – С. 66-68.
4. Циповяз А.Т., 
Бондаренко В. В., 



Севрюк М.П.. 
Актуальные вопросы 
организации 
туристической 
деятельности в высших 
учебных заведениях. 
Імідж сучасного 
педагога. –  2016. – № 
3. – С. 60-64 .
5. Ціпов ҆яз А.Т., Севрюк 
М.П., Кудряшова Т.І. 
Особливості методики 
тренувань у 
городковому спорті. 
Імідж сучасного 
педагога. –  2016. – № 
2. – С. 70-72.  
38.3.
1. Ціпов’яз А.Т. Колове 
тренування  : 
монографія / А. Т. 
Ціпов'яз. - Кременчук : 
Щербатих О. В., 2010. - 
119 с.
2. Ціпов’яз А.Т., 
Антонова О.І., 
ХристоваТ.Є. Практичні 
методи фізичного 
виховання та 
реабілітації [Текст] : 
навч. посіб. / А. Т. 
Ціпов'яз, О. І. Антонова, 
Т. Є. Христова. - 
Кременчук : 
Кременчуц. нац. ун-т ім. 
Михайла 
Остроградського : 
Щербатих О. В., 2011. - 
139 с.
3. Бондаренко 
В.В.,Ціпов ҆яз А.Т. 
Методика навчання 
елементам техніки 
волейболу: навчальний 
посібник для студентів 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». Кременчук. 
КПК, 2017.129 с.
4. Ціпов ҆яз А.Т., 
Бондаренко В.В. 
Організація і 
управління фізичною 
культурою і спортом: 
навчальний посібник 
для студентів 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». Кременчук. 
КПК, 2019. 227 с.
38.8.
Член редакційної 
колегії збірника 
наукових праць 
«Гуманітарний вісник 
Національного 
університету імені Юрія 
Кондратюка».
38.13.
1. Ціповяз А.Т., Йопа 
Т.В. Теорія і методика 
викладання легкої 
атлетики: курс лекцій 
для студентів першого 
(бакалаврського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». Полтава: 
НУПП, 2020. 168 с.
2. Ціповяз А.Т., Йопа 
Т.В. Методичні вказівки 
до практичних занять з 
теоріі і методики 
викладання легкої 
атлетики для студентів 



першого 
(бакалаврського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». Полтава: 
НУПП, 2020. 54 с.
38.14.
Керівництво 
студенткою Нестерчук 
Н. (гр.Ф- 51Б, КПК) , 
яка зайняла  3 призове 
місце на другому етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
фізичної культури і 
спорту (2018 р.) та 
керівництво студенткою 
Шумейко Д.(гр. Ф-51Б, 
КПК), яка брала участь 
на 2 етапі 
вищеназваного 
конкурсу в 2020 року
38.15.
1. Щербина Н., Ціповяз 
А.Т. Вплив занять 
фітнесом на стан 
здоровя людини. 
Актуальні проблеми 
фізичної культури, 
спорту та фізичного 
виховання: збірник 
матеріалів І 
Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-
конференції з 
міжнародною участю, 
02 грудня 2020 р. [гол. 
ред. Л. М. Рибалко]. 
Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. С. 
271-273. 
2. Йопа Т.В., Римар 
М.П., Ціпов’яз А.Т. 
Здоров’язбережувальні 
технології ЗВО. Фізична 
реабілітація та 
здоров’язбережувальні 
технології: реалії і 
перспективи: збірник 
наукових матеріалів VІ 
Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-
конференції з 
міжнародною участю, 
19 листопада 2020 р. 
Полтава: Національний 
університет 
«Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка», 2020. – 
С. 177-179.
3. Оніщук Л.М., 
Ціпов’яз А.Т. Рухлива 
гра як елемент 
спортивних ігор. 
Оздоровчо-рекреаційна 
рухова активність у 
сучасному суспільстві : 
матеріали Міжнародної 
наук.-практ. інтернет-
конференції (м. 
Чернівці 10.11.2020 р.) / 
за редакцією Я.Б. Зорія. 
– 
Чернівці:Чернівецький 
нац. ун-т, 2020. – С. 80-
82.
4. Рибалко Л.М., 
Ціпов’яз А.Т., Остапов 
А.В. Превентивне 
виховання майбутніх 
фахівців фізичної 



культури та спорту. 
Пріоритетні наукові 
напрямки педагогіки і 
психології: від теорії до 
практики: збірник тез 
міжнародної науково-
практичної 
конференції: (м. Харків, 
Україна, 9–10 жовтня 
2020 р.). Харків : 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень», 2020. – С. 
41-45.
5. Рибалко Л.М., 
Ціповяз А.Т., Остапов 
А.В. Превентивне 
виховання майбутніх 
фахівців фізичної 
культури та спорту. 
Пріоритетні наукові 
напрямки педагогіки і 
психології: від теорії до 
практики: збірник тез 
міжнародної науково-
практичної 
конференції: (м. Харків, 
Україна, 9–10 жовтня 
2020 р.) – Харків : 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень», 2020. – С. 
41-45.
6. Ціпов ҆яз А.Т. Засоби 
термінової інформації в 
навчально-
тренувальному процесі 
підготовки спортсменів. 
Актуальні проблеми 
фізичної культури, 
спорту та фізичного 
виховання: збірник 
матеріалів І 
Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-
конференції з 
міжнародною участю, 
02 грудня 2020 р. [гол. 
ред. Л. М. Рибалко]. 
Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. С. 
256-258.
7. Ціпов’яз А. Т. 
Специфіка курсу 
«Теорія і методика 
викладання легкої 
атлетики». Сучасні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту 
різних груп населення : 
матеріали XХ 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
молодих учених, 21-22 
жовтня 2020 р. / 
відповід. ред. Я. М. 
Копитіна, наук. ред. О. 
А. Томенко. – Суми : 
СумДПУ ім. А. С. 
Макаренка, 2020. – С. 
123-127.
8. Ціповяз А.Т., Йопа 
Т.В. Теорія і методика 
викладання легкої 
атлетики: курс лекцій 
для студентів першого 
(бакалаврського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». Полтава: 
НУПП, 2020. 168 с.



9. Ціповяз А.Т., 
Шумейко Д. А. Колове 
тренування як 
ефективний засіб 
індивідуального 
оцінювання фізичної 
підготовленості 
студентів. I 
Международная 
научно-практическая 
конференция 
"SCIENTIFIC 
RESEARCH IN XXI 
CENTURY" (16-18 
декабря 2019 года в г. 
Оттава, Канада
10. Ціповяз А.Т., 
Бондаренко В.В. 
Понятійний апарат 
здоровʼязбережувальни
х технологій. Матеріали  
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
«Актуальні проблеми і 
перспективи розвитку 
фізичного виховання та 
спорту в навчальних 
закладах освіти». – 25 
травня 2019 р., м. 
Кременчук, 
Кременчуцький 
педагогічний коледж 
ім. А.С. Макаренка.  С. 
114-117.
11. Ціповяз А.Т., 
Горбань В. Організація 
та методика 
застосування колового 
тенування в ЗОШ. 
Актульні проблеми і 
перспективи розвитку 
фізичного виховання та 
спорту в закладах 
освіти: Матеріали 
науково-практичної 
конференцї викладачів 
та студентів: 25 квітня 
2018 р. - Кременчук: 
Методичний кабінет, 
2018. - 85 с. - С.35-39 
12. Нестерчук Н., 
Ціповяз А.Т. Рухова 
активність школярів – 
основний фактор 
здоровʼязбережувальни
х технологій в 
загальноосвітніх 
школах. Матеріали 
ХХХ11 Мінародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Тенденії та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації». – 31 січня 
2018 р., [Збірник 
наукових праць]. – 
Переяслав-
Хмельницький 
державний пед. 
університет ім. Григорія 
Сковороди. – С. 535-
538.
13. Циповяз А., Севрюк 
М.., Коваль С. 
Организационно-
методические основы 
формирования 
процесса учебы 
будущих специалистов 
физической культуры и 
спорта. Матеріали 
ХХХ111 Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Вітчизняна наука на 



зламі епох: проблеми та 
перспективи розвитку». 
– 24 травня 2017 р., 
Переяслав-
Хмельницький 
державний пед. 
університет ім. Григорія 
Сковороди. – С. 203-
207.
38.17.
Тренер з легкої 
атлетики ДЮСШ 
України і Білорусії, 
1976-1987 рр.
38.18.
Наукове 
консультування 
осередку Федерації 
легкої атлетики в 
Полтавській області 
(1998-2017 рр.).

150752 Агейчева 
Анна 
Олександрівн
а

декан, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
університет 

імені В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти, 
англійська мова 

та література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 025464, 

виданий 
22.12.2014, 

Атестат доцента 
AД 002369, 

виданий 
23.04.2019

17 Ділова іноземна 
мова

Відповідно до п.38 
ліцензійних вимог:
38.1.
1. Агейчева А.О., 
Мангура С.І. Захист 
інтелектуальної 
власності в системі 
дистанційної освіти. 
Педагогічні науки: 
зб.наук.пр. Бердянськ: 
ФО-П Ткачук О.В., 2016. 
Вип.1. С. 6–11.
2.Агейчева А.О. Головні 
аспекти реформування 
дистанційного 
навчання та етапи 
розвитку системи вищої 
освіти Швеції. Імідж 
сучасного педагога.  
2017. № 4/2 (173).  С. 
47–50.
3. Агейчева А.О., 
Комарова О. І. Деякі 
аспекти перекладу 
англійської науково- 
технічної термінології. 
Вісник нац. техн. ун-ту 
“ХПІ” : зб. наук. пр. Сер. 
: Інноваційні 
дослідження у наукових 
роботах студентів. 
Харків : НТУ “ХПІ”, 
2017.  № 18 (1240). С. 
85–90. 
4.Агейчева А., Комарова 
О.І., Бабаш Л.В. 
Distance learning 
reforming  Swedish 
experience 
implementation into 
Ukrainian Higher 
Educational system. 
Вісник Нац.техн.ун-ту 
«ХПІ» : зб. наук. пр. 
Сер.: Системний аналіз, 
управління та 
інформаційні 
технології. Харків : НТУ 
«ХПІ», 2018. №19 
(1241).  С. 92–97.
5. Ageicheva Anna, 
Hunchenko Yu. Grammar 
Peculiarities of Scientific 
and Technical 
Translation in 
Construction Sphere. 
International journal 
engineering and 
technology. 2018.Vol.7 P. 
559–562.
6. Методичні аспекти 
реформування 
дистанційного 



навчання в системі 
вищої освіти / Агейчева 
А.О. // Вісник 
Національного 
технічного університету 
"ХПІ". Сер. : 
Інноваційні 
дослідження у наукових 
роботах студентів = 
Bulletin of the National 
Technical University 
"KhPI". Ser. : Innovation 
researches in 
students’scientific work : 
зб. наук. пр. – Харків : 
НТУ "ХПІ", 2020. – № 5 
(1359). – С. 3-10.
38.3.  
Колективна монографія 
англійською мовою в 
країні Європейського 
Союзу -Economics 
Energy Efficiency 
Problems of Nowadays 
and of the Future.
RS Global Warsaw, 
Poland 2020
38.4. 
1. Агейчева А.О. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Основи 
підготовки гідів-
перекладачів» для 
студентів спеціальності 
035 «Філологія» 
Полтава: ПолтНТУ, 
2019. –  60 с.
2. Методичні вказівки 
для практичних занять 
з дисципліни «Основи 
підготовки гідів 
перекладачів» для 
студентів спеціальності 
035 «Філологія» / Укл. 
Агейчева А.О. Полтава: 
ПолтНТУ, 2019. 24 c.
3. Методичні вказівки з 
диcципліни «Практика 
усного та писемного 
мовлення» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
035«Філологія» / Укл. 
Агейчева А.О., Гунченко 
Ю.В.  ПолтНТУ, 2019. 
24 c.
4. Методичні вказівки з 
англійської мови для 
магістрів. Частина 1 / 
Укл. Агейчева А.О., 
Гунченко Ю.В.  
Полтава: ПолтНТУ, 
2019.  40 с.
5. Методичні вказівки з 
англійської мови для 
магістрів. Частина 2 / 
Укл. Агейчева А.О., 
Гунченко Ю.В. Полтава: 
ПолтНТУ, 2019.  42 с.
38.5.   
Диплом кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.01 
загальна педагогіка та 
історія педагогіки. 
Диплом ДК 025464 від 
22.12.2014 р. 
38.9.  
включена до робочої 
групи науково-
методичної комісії при 
МОН зі створення та 
підготовки програми 
оцінювання знань 
студентів-іноземців з 
англійської мови та є 



куратором робочої 
групи зі створення 
типової програми та 
завдань до іспитів 
(Наказ № 859 від 
14.06.2017 р.)
38.10.  
участь у міжнародних 
освітніх проєктах WIPO, 
SIDA, Education USA, 
Peace Corps
38.12. 
1. Ageicheva A.A., Savyk 
Y.V. Foreign languages 
innovative teaching 
methods. Збірник 
наукових праць 
студентів гуманітарного 
факультету: Зб. наук. 
праць. Полтава, 2016.  
Вип. 1.  C. 94–95.
2. Ageicheva A., 
Mosesyan I., Matvienko 
J. Distance Education in 
Sweden Main Aspects.  
Збірник праць студентів 
гуманітарного 
факультету. Полтава: 
ПолтНТУ, 2017.  Випуск 
2.  С. 82-87.
3. Івко А. Використання 
децентралізованого 
управління та ройового 
інтелекту в ринках 
прогнозувань на 
платформі WINGS А.О. 
Агейчева). Збірник 
праць студентів 
гуманітарного 
факультету. Полтава: 
ПолтНТУ, 2018. Випуск 
3. С. 68–73.
4. Лелюк В. 
Децентралізовані 
автономні організації 
як основа майбутнього 
розвитку технології 
Blockchain / А.О. 
Агейчева). Збірник 
праць студентів 
гуманітарного 
факультету. Полтава: 
ПолтНТУ, 2018. Випуск 
3.  С. 73-80.
5. Агейчева А.О., Лелюк 
В.Р., Безручко М.С. 
Когнітивні і 
прагматичні чинники 
утворення нових слів в 
англійській мові. 
Науковий журнал 
«Молодий вчений».  № 
5.1 (69.1). Травень 2019. 
C. 24–27.
38.13.
Всі дисципліни 
викладаються 
іноземною мовою
38.19.
Член Всеукраїнської 
спілки  Викладачів 
Перекладу Ukrainian 
Translators Trainer’s 
Union та Всесвітньої 
асоціації викладачів 
англійської мови TESOL

363689 Сайко 
Наталія 
Олександрівн
а

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Фізичної 
культури та 

спорту

Диплом 
магістра, 

Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет 

імені В.Г. 
Короленка, рік 

20 Педагогіка 
вищої школи

Відповідно до п.38 
ліцензійних вимог:
38.1. 
1. Сайко Н.О. Методика 
корекції 
психофізичного стану 
дітей дошкільного віку 
з частими 



закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 007233, 

виданий 
12.12.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028516, 
виданий 

13.04.2005, 
Атестат доцента 

12ДЦ 017636, 
виданий 

21.06.2007

респіраторними 
захворюваннями 
засобами адаптивногго 
фізичного виховання/ 
Н.О. Сайко// 
«Технології розвитку 
інтелекту».- Інститут 
психології імені Г.С. 
Костюка НАПН 
України, 2021.-Вип.5, 
№1(29).- с.154-165
2. Сайко Н., Купріянова 
О. Соціально-
психологічні умови 
професійної підготовки 
майбутніх соціальних 
педагогів у сучасній 
системі вищої освіти 
/Витоки педагогічної 
майстерності: журнал / 
Полтав. нац. пед. ун-т 
імені В. Г. Короленка. – 
Полтава, 2020. Випуск 
26.(Серія «Педагогічні 
науки»). –  с.180-184
3. Сайко Н.О. Соціальна 
реабілітація в структурі 
соціально-педагогічної 
діяльності /Духовність 
особистості: 
методологія. Теорія і 
практика збірник 
наукових праць . – Вип. 
1(88) – Сєвєродонецьк: 
вид-во СНУ ім. В. Даля. 
2019. – с. 152-163.
4. Сайко Н.О. Моделі 
організації соціальної 
роботи у 
територіальних 
громадах. Вісник 
Черкаського 
університету «Серія 
педагогічні науки».- 
Черкаси. –2019. – с. 
152–156.
5. Сайко Н.О. Соціальна  
реабілітація як процес 
та кінцевий результат  
Збірник наукових праць  
«Педагогічні науки» 
Полтавського 
національного 
педагогічного ун-ту 
імені В. Г. Короленка. – 
Полтава : ПНПУ 
ім. В. Г. Короленка, 
Вип.. 71. – 2018. – 
С. 165-170. 
6. Sayko N. The 
formation of value-
normative competence of 
future social educators by 
means of training / Н. О. 
Сайко // Вісник 
Черкаського 
національного 
університету імені Б. 
Хмельницького. Серія 
педагогічні науки. – 
Черкаси. – 2017. – 
№11(321). – С. 283 – 
292.
7. Olena Shkola1, Inna 
Kravchenko , Inna Repko 
, Halyna Broslavska , 
Tamara Denysovets , 
Vladyslav Heitenko , 
Nataliia Saiko, Olexander 
Svertnev, Olha Kvak  and 
Vasyl Hohots . Recovery 
of Athletes with Visual 
Impairments through 
Modern Aspects of 
Physical Rehabilitation  / 
International Journal of 



Applied Exercise 
Physiology. -  VOL. 9 
(12).- 2020.-p. 61-67 
(Web of Science)
8. Olga Batsylyeva, Irina 
Puz, Volodymir Astakhov 
, Svitlana Yalanska, Nina 
Аtamanchuk, Nataliia 
Saiko Communicative 
Competence as a 
Component of the 
Professional 
Development of 
Psychology Students / 
Broad Research in 
Artificial Intelligence and 
Neuroscience. Vol. 12 No. 
3 (2021). Р. 89-104.
38.3.
1.  Сайко Н.О. 
Соціально-
психологічна адаптація 
дітей до умов 
дошкільного освітнього 
закладу засобами 
естетотерапії //  
Проблеми мотивації 
особистості у сучасному 
освітньому просторі: 
колективна 
монографія/ наук. ред. 
Л.В. Герасименко, В.Ф. 
Моргун.- Кременчук: 
ПП Щербатих О.В., 
2020.-260с.                                                       
2. Сайко Н.О. 
«Підготовка майбутніх 
вихователів до 
соціалізації дітей 
дошкільного віку» : 
монографія. – Полтава : 
ПІЕП, 2020. – 246 с.
3. Сайко Н. О. 
Соціальна реабілітація 
молодших підлітків у 
роботі соціального 
педагога 
загальноосвітніх 
навчальних закладів : 
монографія / 
Н. О. Сайко ; ПНПУ 
імені В. Г. Короленка. – 
Полтава : ФОП Гаража 
М. Ф., вид-во «Сімон», 
2017. – 335 с.
38.4.
1. Яланська С.П., Сайко 
Н.О. Методичні 
рекомендації до 
проходження 
педагогічної практики 
для  здобувачів 
третього (освітньо-
наукового) рівня вищої 
освіти   – Полтава: 
НУПП імені Юрія 
Кондратюка, 2021. – 
115 с.
http://lib.nupp.edu.ua/r
u/elcat/alog?
tab=be7ec4a47fc471a310
ccc165b1ede5cc
2. Сайко Н.О.  
Професійна 
соціалізація студентів 
технічних 
спеціальностей: 
Конспект лекцій для 
студентів денної та 
заочної форм 
підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня 
бакалавр, магістр. Укл. 
Н.О. Сайко. Полтава : 
Національний 
університет 



«Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка», 2021. 150 
с.
3. Сайко Н.О. 
Прикладні методики у 
соціальній роботі : 
навчальний посібник. - 
Полтава : ПІЕП, 2020. - 
156 с.
http://reposit.nupp.edu.
ua/handle/PoltNTU/880
3
38.5.
доктор педагогічних 
наук (13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти) 2017 р.
38.7.
офіційний опонент 1 
докторської дисертації 
(2019), 4 кандидатських 
дисертацій (2020-2021 
р.)
38.9.
експерт з акредитації 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти за 
напрямом підготовки 
23 Соціальна робота (з 
2021 р.); 
участь в 
акредитаційних 
комісіях – 3 
1) спеціальності 
соціальна педагогіка 
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника (4-6 
червня 2018 р.); 
2) спеціальності 
соціальна робота 
Уманський 
педагогічний коледж 
(13-15 травня 2019р.);  
3) освітньої програми 
«Соціальна робота з 
дітьми та молоддю» 
Інституту проблем 
виховання НАПН 
України ( 12-14 липня 
2021р.)
38.11.
Консультування 
вихователів, батьків 
Михайлівського 
дошкільного 
навчального закладу 
(дитячий садок) 
«Івушка» Машівської 
районної ради 
Полтавської області. 
Консультування 
фахівців соціальних 
служб м. Полтави: 
Служба апробації 
Полтавської області; 
Міській реабілітаційний 
центр осіб з 
інвалідністю.
38.14.
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком з 
проблемною групою 
студентів:    
«Становлення 
особистості в різних 
умовах соціалізації».
38.19.
член Асоціації 
працівників дошкільної 
освіти; 



член обласної Ліги 
соціальних працівників.

390426 Гета Алла 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Фізичної 
культури та 

спорту

Диплом 
бакалавра, 

Вищий 
навчальний 

заклад 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна", рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

6.020303 
філологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. В.Г. 
Короленко, рік 

закінчення: 
1997, 

спеціальність:  , 
Диплом 
магістра, 

Полтавський 
інститут 

економіки і 
права вищого 
навчального 

закладу 
Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна", рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
016 Спеціальна 
освіта, Диплом 

магістра, 
Полтавський 

інститут 
економіки і 

права вищого 
навчального 

закладу 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна", рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022847, 
виданий 

26.06.2014

22 Теорія та 
методика 
адаптивної 
фізичної 
культури та 
спорту

Відповідно до п.38 
ліцензійних вимог:
38.1.
1. Гета А. В. Вплив 
засобів плавання на 
психоемоційний стан 
слабозорих студентів / 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки». 
Херсон: Херсонський 
державний університет, 
2017. С. 167–173. 
(фахова стаття + Index 
Copernicus)
2. Гета А. В. Проблеми 
організації процесу 
фізичної культури і 
спорту у вищих 
навчальних закладах 
України / Education in 
modern university – 
project-based approach 
to the work organization 
in political science, 
sociology, philosophy, 
psychology, history 
according to the 
guidelines of the 
European Qualification 
Framework (experience 
of the Paneuropean 
University) : the abstracts 
of scientifically-
methodological works by 
the results of 
international scientific 
and pedagogical 
internship, which was 
organized be Danubius 
University for scientists 
of Ukrainian universities 
on March 22–24, 2017 in 
Sládkovičovo, Slovak 
Republic, 2017. P. 14–18. 
(фахова стаття)
3. Гета А. В. Проблеми 
здоров’я і здорового 
способу життя інвалідів 
/ Актуальные научные 
исследования в 
современном мире : 
материалы ХХІV 
Междунар. научн. конф. 
// Сб. научных трудов. 
Переяслав-
Хмельницкий, 2017. 
Вып. 4 (24), ч. 3. С. 31–
35. (фахова стаття + 
Index Copernicus)
4. Гета А. В. 
Ефективність 
використання засобів 
плавання для 
підвищення емоційного 
стану студентів із 
міопією в умовах 
корекції / Науковий 
журнал «Молодий 
вчений». Херсон: ТОВ 
«Видавничий дім 
«Гельветика»», 2017. № 
3. С. 146–151. (фахова 
стаття + Index 
Copernicus)
5. Скрипка І.М., Гета А. 
В., Коломієць А. Я. 
Теоретико-методичні 
основи застосування 
єдиноборств у 
фізичному вихованні 



дошкільників / 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М.П. 
Драгоманова. Серія 15. 
науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт): зб. 
наукових праць / за ред. 
О.В. Тимошенка. К.: 
Видавництво НПУ імені 
М.П. Драгоманова, 
2019. Вип. 11 (119). С. 
162–166. (фахова 
стаття)
6. Заіка В. М., Гета А. В., 
Вишар Є. В. 
Комунікативний 
потенціал майбутніх 
соціальних працівників 
/ Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія: 
«Педагогіка. Соціальна 
робота». Випуск 1 (48), 
2021. С. 148–152. 
(фахова стаття + Index 
Copernicus)
7. Коха І., Халайдіюк 
М., Гета А., Шароді В., 
Кравченко О., Дудаш О. 
A healthy lifestyle of 
younger schoolchildren: 
retrospective analysis / 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. П. 
Драгоманова. Серія № 
15. Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт): зб. 
наукових праць / За 
ред. О. В. Тимошенка. 
К.: Видавництво НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2021. 
Випуск 3 (133) 21. С. 8–
15. (фахова стаття)
38.3.
1. Гета А. В. Особливості 
здобуття шкільної 
освіти дитиною з 
особливими освітніми 
потребами, вадами у 
стані здоров’я та 
інвалідністю в умовах 
інклюзивного навчання 
/ Сучасні засоби ІКТ 
підтримки 
інклюзивного 
навчання: навчальний 
посібник / [А. В. Гета, В. 
М. Заіка, В. В. 
Коваленко та ін.]; за заг. 
ред. Ю. Г. Носенко. 
Полтава: ПУЕТ, 2018. С. 
79–95.
38.4.
1. Гета А. В. Курс лекцій 
з дисципліни «Теорія і 
методика фізичного 
виховання». Полтава: 
Поліграфічний центр 
НУ «Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка», 2021. 224 
с.
2. Гета А. В. Курс лекцій 
з дисципліни 
«Адаптивний спорт». 
Полтава: НУ 
«Полтавська 



політехніка імені Юрія 
Кондратюка», 2021. 98 
с.
3. Гета А. В. Курс лекцій 
з дисципліни «Теорія і 
методика адаптивної 
фізичної культури та 
спорту». Полтава: 
Поліграфічний центр 
НУ «Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка», 2021. 230 
с.
4. Гета А. В. Курс лекцій 
з дисципліни «Методи 
досліджень у фізичному 
вихованні і спорті». 
Полтава: 
Поліграфічний центр 
НУ «Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка», 2021. 151 
с.
5. Гета А. В. Курс лекцій 
з дисципліни «Теорія і 
методика викладання 
плавання». Полтава: 
Поліграфічний центр 
НУ «Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка», 2021. 104 
с.
6. Гета А. В. Курс лекцій 
з дисципліни 
«Організація 
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02 грудня 2020 р. [гол. 
ред. Л. М. Рибалко]. 
Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. С. 
196-198.
7. Рибалко Л.М., Гулько 
Т.Ю. Формування 
фахових 
компетентностей у 
здобувачів вищої 
освіти. Актуальні 
питання сучасної 
педагогіки: творчість, 
майстерність, 
професіоналізм : 
матеріали 
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педагогічні координати 
розвитку особистості : 
зб. наук. матеріалів І 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 2-3 черв. 2020 р. 
– Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. – 
С. 215-219. 
24. Рибалко Л.М., 
Ціпов’яз А.Т., Остапов 



А.В. Превентивне 
виховання майбутніх 
фахівців фізичної 
культури та спорту. 
Пріоритетні наукові 
напрямки педагогіки і 
психології: від теорії до 
практики: збірник тез 
міжнародної науково-
практичної 
конференції: (м. Харків, 
Україна, 9–10 жовтня 
2020 р.). Харків : 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень», 2020. – С. 
41-45.
25. Рибалко Л. М. 
Формування 
здоров’язбережувально
го освітнього 
середовища засобами 
фізичної культури. 
Сучасні проблеми 
фізичного виховання і 
спорту різних груп 
населення : матеріали 
XХ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
учених, 21-22 жовтня 
2020 р. / відповід. ред. 
Я. М. Копитіна, наук. 
ред. О. А. Томенко. – 
Суми : СумДПУ ім. А. С. 
Макаренка, 2020. – С. 
87-91.
26. Рибалко Л.М., 
Ціповяз А.Т., Остапов 
А.В. Превентивне 
виховання майбутніх 
фахівців фізичної 
культури та спорту. 
Пріоритетні наукові 
напрямки педагогіки і 
психології: від теорії до 
практики: збірник тез 
міжнародної науково-
практичної 
конференції: (м. Харків, 
Україна, 9–10 жовтня 
2020 р.) – Харків : 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень», 2020. – С. 
41-45.
38.13.
Проведення занять з 
навчальної дисципліни 
«Анатомія людини» 
для студентів 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» на 
англійській мові в 
обсязі 62 години в 2019-
2020 н.р.;
Проведення занять з 
навчальної дисципліни 
«Теорія і методика 
фізичного виховання» 
для студентів 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» на 
англійській мові в 
обсязі 52 години в 
2020-2021 н.р.
38.14.
Керівництво 2 
студентами, які є 
переможцями на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 



(2018, 2020) та 2 
студентами, які 
зайняли призові місця 
на І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт (2019, 
2020).
38.15.
Член журі ІІ Обласного 
етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідних 
робіт учнів секції 
«Валеологія» Малої 
академії наук України 
(2017 р., 2018 р., 2019 
р.)

334177 Рибалко Ліна 
Миколаївна

професор, 
Суміщення

Фізичної 
культури та 

спорту

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
інститут ім.В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
010103 Хімія, 

біологія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004799, 

виданий 
29.09.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052466, 
виданий 

27.05.2009, 
Атестат 

професора AП 
001995, 
виданий 

24.09.2020, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
000255, 
виданий 

22.12.2011

6 Теорія і 
методика 
фізичного 
виховання у 
закладах вищої 
освіти

Відповідно до п.38 
ліцензійних вимог:
38.1.
1. Miier T.I., Holodiuk 
L.S., Rybalko L.M., 
Tkachenko I.A. Chronic 
fatigue development of 
modern human in the 
context of V. Vernadsky’s 
noosphere theory. 
Wiadomości Lekarskie, 
Polskie Towarzystwo 
Lekarskie, 2019. tom 
LXXII. nr 5. cz II. p. 
1012-1016 (Scopus). 
2. Diachenko-Bohun, M., 
Rybalko, L., Grygus, I. & 
Zukow, W. Health 
Preserving Educational 
Environment in the 
Condition for 
Information 
Technologies. Journal of 
History Culture and Art 
Research, 2019. 8(2), р. 
93-101 (Web of Science). 
3. Lavrentieva O., 
Rybalko L., Tsys O., 
Uchitel A. Theoretical 
and methodical aspects 
of the organization of 
students’ independent 
study activities together 
with the use of ICT and 
tools. ICT tehnological. 
2019. 102-123 (Scopus). 
4. Гриньова М.В., 
Кононец Н.В., Дяченко-
Богун М.М., Рибалко 
Л.М. Ресурсно-
орієнтоване навчання 
студентів в умовах 
здоров’язбережувально
го освітнього 
середовища. 
Information 
Technologies and 
Learning Tools, 2019. 
Vol. 72. №4. 182-193 
(Web of Science). 
5. Bugaevsky, K., 
Rybalko, L., & Zukow, W. 
Research of peculiarities 
of formation of inversive 
sexual somatotypes in 
different age groups in 
women 
Sambo. International 
Journal of Applied 
Exercise Physiology, 
2019. - 8(4). - р. 120-126 
(Web of Science).
6. Rybalko L., Topuzov 
O., Velychko L. Natural 
science education 
concept for sustainable 
development. The 
Internation Conference 



on Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social and 
Economic Matters (ICSF 
2020), Kryvyi Rig, 
Ukraine, Edited by 
Semerikov, S. E3S Web of 
Conferences, Volume 166. 
2020, id 10030 (Scopus). 
DOI:10.1051/e3sconf/202
016610030 
7. Popadynets O., Zukow 
W., Rybalko L. 
Interpersonal differences 
caused by adaptogen 
changes in the entropies 
of EEG, HRV, 
immunocytogram, and 
leukocytogram. Journal 
of Physical Education and 
Sport. Vol 20. April, 
2020. Pp. 982–999. DOI: 
10.7752/jpes.2020.s2139 
(Scopus) 
8. Bugaevsky, K., 
Rybalko, L., & Muszkieta, 
K. (2020). The 
Prevalence of Anxiety, 
Aggression, and Hostility 
at Sportswoman: A Study 
on Boxing. Journal of 
History Culture and Art 
Research, 2020. 
9(4), 324-332. (Web of 
Science).
38.3.
1. Рибалко Л.М., 
Корягіна Н.В. Біологія : 
підручник [для учнів 8 
кл. загальноосв. навч. 
закл.]. Київ : «Оріон», 
2016. 240 с. (Гриф МОН 
України)
2. Рибалко Л.М. 
Загальна теорія 
здоров’я : навчальний 
посібник для студентів 
першого 
(бакалаврського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». Полтава : 
ПолтНТУ, 2019. 80 с. 
3. 
Здоров’язбережувальні 
технології в освітньому 
середовищі: колективна 
монографія; [за заг. 
ред. Л.М. Рибалко]. 
Тернопіль: PRINMAX, 
2019. 380 с.
4. Lavrentieva L.O., 
Rybalko L.M., Lakomova 
O.O. Implementation of 
the dual system of 
vocational education: 
history, trends, 
perspectives. The actual 
problems of the world 
today: collective 
monograph. London: 
United Kingdom, 2019. 
P. 114-124.
5. Рибалко Л.М., 
Оніщук Л.М. 
Соціокультурна 
складова фізичної 
культури і спорту. 
Фізичне виховання: 
проблеми та 
перспективи : 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Г.П. Грибана. – 
Житомир: Рута, 2020. – 



С. 50-59.
6. Рибалко Л.М., 
Пермяков О.А. Теорія і 
методика фізичного 
виховання. Навчальний 
посібник для студентів 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт» освітнього рівня 
бакалавр. Полтава: 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. 140 
с.
7. Рибалко Л.М., 
Оніщук Л.М. 
Підготовка майбутніх 
фахівців фізичної 
культури і спорту до 
самостійної організації 
навчально-
тренувального процесу. 
Моделювання 
компетентнісної 
професійної освіти в 
контексті 
євроінтеграції: 
монографія 
[Електронне видання] / 
кол. авт; за заг. ред. 
проф. Н.П. Волкової. 
Дніпро: Університет 
імені Альфреда Нобеля, 
2021. С. 276-289. 
http://reposit.nupp.edu.
ua/handle/PoltNTU/942
7
8. Onishchuk L., Rybalko 
L. Physical and Health 
activities of Students in 
the conditions of Healthy 
Educational 
Environment. Role of 
Science and Education 
for Sustainable 
Development: 
Monograph, Katowice : 
Publishing House of 
University of Technology, 
2021. 211-216. 
http://reposit.nupp.edu.
ua/handle/PoltNTU/942
8
9. Рибалко Л.М., 
Оніщук Л.М. 
Соціокультурна 
складова фізичної 
культури і спорту. 
Фізичне виховання: 
проблеми та 
перспективи : 
монографія за заг. 
редакцією проф. 
Г.П. Грибана. – 
Житомир: Рута, 2020.  – 
С. 50-59. 
10. Рибалко Л.М. 
Екоцентризм як 
концептуальна ідея 
освіти сталого розвитку 
суспільства. Науковий 
та педагогічний 
супровід сталого 
розвитку: дискурс 2019 : 
колективна монографія 
/ за ред. С.Д. Рудишина, 
І.М. Кореневої. Суми : 
Вінниченко М.Д., 2019. 
С. 141-163. 
11. Lavrentieva L.O., 
Rybalko L.M., Lakomova 
O.O. Implementation of 
the dual system of 
vocational education: 
history, trends, 
perspectives. The actual 



problems of the world 
today: collective 
monograph. London: 
United Kingdom, 2019. p. 
114-124. 
12. Рибалко Л.М. 
Загальна теорія 
здоров’я: Навчальний 
посібник для студентів 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт» освітнього 
ступеня бакалавр. 
Полтава: Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. 210 
с.
13. Рибалко Л.М. 
Моделювання 
здорового способу 
життя та фізкультурно-
оздоровчої діяльності: 
Навчальний посібник 
для студентів 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт» освітнього 
ступеня магістр. 
Полтава: Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. 140 
с.
14. Рибалко Л.М. Теорія 
і методика фізичного 
виховання: Навчальний 
посібник для студентів 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт» освітнього 
ступеня бакалавр. 
Полтава: Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2019. 128 
с.
38.4.
1. Рибалко Л.М. 
Загальна теорія 
здоров’я : конспект 
лекцій для студентів 
денної форми навчання 
спеціальності 227 
«Фізична терапія. 
Ерготерапія». – 
Полтава : ПолтНПУ 
імені Юрія Кондратюка, 
2017. – 150 с.
2. Методичні вказівки 
до практичних занять із 
навчальної дисципліни 
«Загальна теорія 
здоров’я» для студентів 
денної форми навчання 
напряму підготовки 
6.010203 «Здоров’я 
людини» / Л.М. 
Рибалко, О.В. Воробйов. 
– Полтава : ПолтНПУ 
імені Юрія Кондратюка, 
2016. – 64 с.
3. Методичні вказівки 
до практичних занять із 
навчальної дисципліни 
«Вікова анатомія та 
фізіологія» для 
студентів денної форми 
навчання спеціальності 
017«Фізична культура і 
спорт». – Полтава : 
ПолтНПУ імені Юрія 
Кондратюка, 2018. – 52 
с.
4. Методичні вказівки 
до практичних занять із 
навчальної дисципліни 
«Педагогічна 
валеологія» для 



студентів спеціальності 
017«Фізична культура і 
спорт» другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти. – 
Полтава : ПолтНПУ 
імені Юрія Кондратюка, 
2018. – 80 с.
5. Методичні вказівки 
до практичних занять із 
навчальної дисципліни 
«Загальна теорія 
здоров’я» для студентів 
першого 
(бакалаврського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». Полтава : 
ПолтНПУ імені Юрія 
Кондратюка, 2019. 67 с.
6. Рибалко Л.М. 
Загальна теорія 
здоров’я : навчальний 
посібник для студентів 
першого 
(бакалаврського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». Полтава : 
ПолтНПУ імені Юрія 
Кондратюка, 2019. 174 с.
7. Рибалко Л.М., 
Пермяков О.А. Теорія і 
методика фізичного 
виховання. Навчальний 
посібник для студентів 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт» освітнього рівня 
бакалавр. Полтава: 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. 140 
с.
8. Методичні вказівки 
до самостійних робіт з 
навчальної дисципліни 
«Теорія і методика 
фізичного виховання» 
для студентів освітнього 
рівня бакалавр 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. 68 с.
9. Методичні вказівки 
до самостійних робіт з 
навчальної дисципліни 
«Теорія і методика 
фізичного виховання у 
закладах вищої освіти» 
для студентів 
магістратури 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2021. 64 с.
10. Рибалко Л.М. 
Моделювання 
здорового способу 
життя та фізкультурно-
оздоровчої діяльності : 
навчальний посібник 
для студентів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». Полтава : 
Національний 



університет імені Юрія 
Кондратюка, 2019. 124 
с.
11. Рибалко Л.М. Теорія 
і методика фізичного 
виховання у закладах 
вищої освіти : 
навчальний посібник 
для студентів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2021. 140 
с.
12. Методичні вказівки 
до написання 
кваліфікаційної 
(магістерської) роботи 
для студентів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт». Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2019. 58 с.
38.5.
Диплом кандидата 
педагогічних наук зі 
спеціальності «теорія 
навчання», 
ДК № 052466 від 27 
травня 2009 року, 
виданий ВАК України.
Диплом доктора 
педагогічних наук зі 
спеціальності «теорія 
навчання», 
ДД № 004799 від 29 
вересня 2015 року, 
виданий МОН України.
38.7.
Офіційний опонент 4 
дисертаційних робіт на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук: 
1) Грицай Н.Б. 
(спеціальність 13.00.02 
– теорія та методика 
навчання (біологія), 
спецрада Д 26.452.05, 
захист – 12.10.2016 р.); 
2) Мієр Т.І. 
(спеціальність 13.00.09 
– теорія навчання, 
спецрада Д 26.452.01, 
захист – 27.02.2017 р.); 
3) Комарова О.В. 
(спеціальність 13.00.02 
– теорія та методика 
навчання (біологія), 
спецрада Д 26.452.05, 
захист – 26.12.2017 р.); 
4) Солошич І.О. 
(спеціальність 13.00.09 
– теорія навчання, 
спецрада Д  44.053.03, 
захист 25.10.2020 р.).
Член 2 спеціалізованих 
учених рад: 
1) Інституту педагогіки 
НАПН України 
Д 26.452.05 упродовж 
2015-2020 рр.; 
2) Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
В.Г. Короленка 
Д 44.053.03 упродовж 



2018-2021 рр.
38.8.
Науковий керівник 
теми НДР «Теорія і 
технології 
здоров’язбереження» 
(№ 0117U003246), член 
редколегії 2 
міжнародних наукових 
видань Австрії 
(«European Journal of 
Education and Applied 
Psyghology, «East West», 
Viena, Austria; «The 
unity of Science», Viena, 
Austria), 4 вітчизняних 
фахових видань 
категорії Б 
(.«Педагогічні науки», 
«Естетика і етика 
педагогічної дії», 
«Вісник 
Прикарпатського 
універси-тету. Серія: 
Фізична куль-тура»; 
головний редактор 
збірника наукових 
«Гуманітарний вісник 
Національного 
університету імені Юрія 
Кондратюка».
38.9.
Експерт Національного 
фонду досліджень 
України
38.10.
Участь у Міжнародній 
літній школі за 
напрямом «Принципи 
та цінності ЄС: 
різноманіття та 
інклюзія в освіті для 
сталого розвитку» 
(EVDISD) (5-19 липня 
2021 р.) в рамках 
програми Еразмус+ з 
проєктом
38.11.
Наукове 
консультування 
Всеукраїнської 
фізкультурно-
спортивного товариства 
«Колос» у Полтавській 
області (2019-2021).
38.12.
1. Рибалко Л.М. Види 
фізкультурно-
оздоровчих технологій. 
Тези 73-ї наукової 
конференції 
професорів, викладачів, 
наукових працівників, 
аспірантів та студентів 
Національного 
університету 
«Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка». Том 2. 
(Полтава, 21 квітня – 13 
травня 2021 р.) – 
Полтава: Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2021. – С. 
327-328.
2. Рибалко Л. 
Підготовка фахівців 
фізичної культури та 
спорту в умовах сталого 
розвитку суспільства. 
Фізичне виховання і 
спорт в навчальних 
закладах України на 
сучасному етапі: стан, 
напрямки та 
перспективи розвитку. 
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Володимира 
Винниченка. 
Кропивницький: ФОП 
Піскова М.А., 2021. С. 
35-40.
3. Рибалко Л.М., 
Киричок Ж.М. 
Візуалізація показників 
здорового способу 
життя за допомогою 
3D-моделі в Matlab. 
Сучасні інформаційні 
технології в освіті і 
науці : ІІІ Всеукр. наук. 
Інтернет-конф., 26-27 
березня 2021 р. : (зб. 
матеріалів) / МОН 
України, Уманський 
держ. пед. ун-т імені 
Павла Тичини, Ін-т 
інформаційних 
технологій і засобів 
навч. НАПН України 
[та ін.] ; [редкол.: 
Медведєва М.О. (голов. 
ред.), Ткачук Г.В., Жмуд 
О.В., [та ін.]. – Умань : 
Візаві, 2021. – С. 16-18.
4. Рибалко Л.М., 
Камерилов О.Є. 
Дослідження рівня 
тривожності, 
агресивності і ворожості 
у жінок-спортсменок 
різних вікових груп. 
Психолого-педагогічні 
координати розвитку 
особистості : зб. наук. 
матеріалів ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф., 3-4 
червня 2021 р. – 
Полтава : 
Національний 
університет 
«Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка», 2021. – С. 
179-183.
5. Рибалко Л.М. 
Актуальні проблеми 
методики фізичного 
виховання у ЗВО. 
Сучасні виклики і 
актуальні проблеми 
науки, освіти та 
виробництва: 
міжгалузеві диспути 
[зб. наук. пр.]: 
матеріали IV 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції. Київ, 15 
травня 2020 р.– Київ, 
2020. – С. 396-400.
6. Рибалко Л.М., Гулько 
Т.Ю. Застосування 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій в умовах 
дистанційної форми 
навчання. Актуальні 
проблеми фізичної 
культури, спорту та 
фізичного виховання: 
збірник матеріалів І 
Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-
конференції з 
міжнародною участю, 



02 грудня 2020 р. [гол. 
ред. Л. М. Рибалко]. 
Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. С. 
196-198.
7. Рибалко Л.М., Гулько 
Т.Ю. Формування 
фахових 
компетентностей у 
здобувачів вищої 
освіти. Актуальні 
питання сучасної 
педагогіки: творчість, 
майстерність, 
професіоналізм : 
матеріали 
V Всеукраїнської 
викладацько-
студентської наук.-
практ. конференції, м. 
Кременчук, 13 березня 
2020 р. – Кременчук: 
Кременчуцький 
педагогічний коледж 
імені А.С. Макаренка, 
2020. – С. 37-42. 
http://reposit.pntu.edu.u
a/handle/PoltNTU/6756
8. Рибалко Л. 
Дидактичні умови 
формування 
здоров’язбережувально
го освітнього 
середовища в закладах 
вищої освіти. Актуальні 
проблеми розвитку 
фізичної культури 
спорту і туризму в 
сучасному суспільстві : 
збірник тез матеріалів 
V Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (27 
листопада 2020 р., м. 
Івано-Франківськ) / 
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника. 
Електронне видання. 
Івано-Франківськ, 2020. 
С. 32-34.
9. Рибалко Л.М., Йопа 
Т.В. Професійна 
підготовка майбутніх 
магістрів фізичної 
культури і спорту. 
Психолого-педагогічні 
проблеми соціалізації 
особистості в сучасних 
умовах: матеріали 
міжнародної наук.-
практ. конференції, м. 
Київ, 31 січня – 1 
лютого 2020 р. – К.: 
Таврійський 
національний 
університет імені В.І. 
Вернадського, 2020. С. 
129-133. 
10. Рибалко Л.М. 
Затребуваність 
суспільства у фахівцях 
фізичної культури та 
спорту в умовах сталого 
розвитку. Фізичне 
виховання і спорт в 
навчальних закладах 
України на сучасному 
етапі: стан, напрямки та 
перспективи розвитку : 
Збірник наукових праць 
ХXVІ Всеукраїнської 
науково-практичної 



конференції 
Центральноукраїнськог
о державного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира 
Винниченка. Харків: 
ФОП Озеров Г.В., 2020. 
С. 68-72.
11. Рибалко Л.М. 
Інноваційні підходи до 
навчання студентів 
спеціальності 017 
«Фізична культура і 
спорт» / Л.М. Рибалко 
// Нове та традиційне у 
дослідженнях сучасних 
представників 
психологічних та 
педагогічних наук : 
збірник тез наукових 
робіт учасників між 
нар. наук.-практ. конф. 
(м. Львів, 27-28 березня 
2020 р.). – Львів: ГО 
«Львівська педагогічна 
спільнота», 2020. – Ч. 1. 
– С. 108-111. 
12. Рибалко Л.М., 
Камерілов О.Є. Рухова 
активність як умова 
здорового способу 
життя людини. 
Оздоровчо-рекреаційна 
рухова активність у 
сучасному суспільстві : 
матеріали Міжнародної 
наук.-практ. інтернет-
конференції (м. 
Чернівці 10.11.2020 р.) / 
за редакцією Я.Б. Зорія. 
– 
Чернівці:Чернівецький 
нац. ун-т, 2020. – С. 
183-185.
13. Рибалко Л.М. 
Класифікація освітніх 
здоров’язбережувальни
х технологій. Фізична 
реабілітація та 
здоров’язбережувальні 
технології: реалії і 
перспективи: збірник 
наукових матеріалів VІ 
Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-
конференції з 
міжнародною участю, 
19 листопада 2020 р. 
Полтава: Національний 
університет 
«Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка», 2020. – 
С. 192-195.
14. Рибалко Л.М., 
Мандя П.Я. Напрями 
формування 
компетентного фахівця 
фізичної культури та 
спорту. Гуманітарно-
педагогічна освіта: 
здобутки, проблеми, 
перспективи : 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конференції (з 
міжн. участю), 20 
листопада 2020 р., 
Дніпро : «Міжнародний 
гуманітарно-
педагогічний інститут 
«Бейт-Хана», 2020. – С. 
34-38.
15. Рибалко Л.М., 
Оніщук Л.М. 



Застосування технології 
компететнісно 
орієнтованого навчання 
в освітньому процесі 
підготовки бакалаврів 
фізичної культури та 
спорту. Психологія та 
педагогіка: сучасні 
методики та інновації, 
досвід практичного 
застосування: Збірник 
тез наукових робіт 
учасників міжнародної 
наук.-практ. конф. (м. 
Львів, 23-24 жовтня 
2020 р.). – Львів : ГО 
«Львівська педагогічна 
спільнота», 2020. С. 
153-156.
16. Рибалко Л.М. 
Особливості харчування 
спортсменів з 
обмеженими 
можливостями як засіб 
відновлення їх 
організму. 
Інноваційний 
потенціал та правове 
забезпечення 
соціально-економічного 
розвитку України: 
виклик глобального 
світу : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції, м. 
Полтава, 25-26 березня 
2020 р. – Полтава : 
Інститут економіки і 
права університету 
«Україна», 2020. С. 145-
148. 
17. Рибалко Л.М., 
Остапов А.В. Відбір 
обдарованої молоді до 
спортивних секцій 
кікбоксінгу. Цінності 
освітнього простору і 
аксіогенез обдарованої 
особистості: тези 
доповідей ХІ наук.-
практ. семінару., 29 
жовтня 2020 р. Київ: 
Інститут психології 
імені Г.С. Костюка 
НАПН України, 2020. – 
С. 43-44.
18. Рибалко Л.М. 
Підготовка майбутніх 
фахівців фізичної 
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компетентнісного 
підходу. Сучасні 
проблеми фізичного 
виховання, спорту та 
здоров’я людини : 
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ІV Міжнародної  
інтернет-конференції, 
24-25 листопада 2020 р. 
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проблеми фізичного 
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[Електронний ресурс]. 
Харків: ХДАФК, 2020. 
С. 155-164. 
20. Рибалко Л.М. 
Рухова активність як 
умова здорового 



способу життя. 
Проблеми формування 
здорового способу 
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Матеріали VІІІ 
Всеукраїнської науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої 200-літтю 
розвитку плавання у 
Львові ; Під заг. ред. 
Сіренко Р.Р. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 
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21. Рибалко Л.М. 
Реалізація 
компетентнісного 
підходу в змісті 
сучасних підручників з 
біології. 
Проблеми сучасного 
підручника : збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної інтернет 
конференції (наукове 
видання), 28 – 29 
травня 2020 р., Київ : 
Педагогічна думка, 
2020.– С. 168-170.
22. Рибалко Л.М. 
Сучасна фізкультурно-
оздоровча робота у 
зарубіжних країнах. 
Тези 72-ої наукової 
конференції 
професорів, викладачів, 
наукових працівників, 
аспірантів та студентів 
університету, 
присвяченої 90-річчю 
Національного 
університету 
«Полтавська 
політехніка імені Юрія 
Кондратюка». Том 2. 
(Полтава, 21 квітня – 15 
травня 2020 р.) – 
Полтава: Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. – С. 
420-422. 
23. Рибалко Л.М. 
Фізичне та психічне 
оздоровлення 
особистості через 
гармонізацію відносин 
в системі «людина-
природа» / Л.М. 
Рибалко // Психолого-
педагогічні координати 
розвитку особистості : 
зб. наук. матеріалів І 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 2-3 черв. 2020 р. 
– Полтава : 
Національний 
університет імені Юрія 
Кондратюка, 2020. – 
С. 215-219. 
24. Рибалко Л.М., 
Ціпов’яз А.Т., Остапов 
А.В. Превентивне 
виховання майбутніх 
фахівців фізичної 
культури та спорту. 
Пріоритетні наукові 
напрямки педагогіки і 
психології: від теорії до 
практики: збірник тез 
міжнародної науково-
практичної 
конференції: (м. Харків, 
Україна, 9–10 жовтня 
2020 р.). Харків : 
Східноукраїнська 



організація «Центр 
педагогічних 
досліджень», 2020. – С. 
41-45.
25. Рибалко Л. М. 
Формування 
здоров’язбережувально
го освітнього 
середовища засобами 
фізичної культури. 
Сучасні проблеми 
фізичного виховання і 
спорту різних груп 
населення : матеріали 
XХ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції молодих 
учених, 21-22 жовтня 
2020 р. / відповід. ред. 
Я. М. Копитіна, наук. 
ред. О. А. Томенко. – 
Суми : СумДПУ ім. А. С. 
Макаренка, 2020. – С. 
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26. Рибалко Л.М., 
Ціповяз А.Т., Остапов 
А.В. Превентивне 
виховання майбутніх 
фахівців фізичної 
культури та спорту. 
Пріоритетні наукові 
напрямки педагогіки і 
психології: від теорії до 
практики: збірник тез 
міжнародної науково-
практичної 
конференції: (м. Харків, 
Україна, 9–10 жовтня 
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Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень», 2020. – С. 
41-45.
38.13.
Проведення занять з 
навчальної дисципліни 
«Анатомія людини» 
для студентів 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» на 
англійській мові в 
обсязі 62 години в 2019-
2020 н.р.;
Проведення занять з 
навчальної дисципліни 
«Теорія і методика 
фізичного виховання» 
для студентів 
спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» на 
англійській мові в 
обсязі 52 години в 
2020-2021 н.р.
38.14.
Керівництво 2 
студентами, які є 
переможцями на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(2018, 2020) та 2 
студентами, які 
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Всеукраїнського 
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наукових робіт (2019, 
2020).
38.15.
Член журі ІІ Обласного 
етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідних 
робіт учнів секції 
«Валеологія» Малої 



академії наук України 
(2017 р., 2018 р., 2019 
р.)

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 

визначеном
у 

стандартом 
вищої 

освіти (або 
охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН11. 
Демонструвати 
готовність до 
зміцнення 
особистого та 
громадського 
здоров'я шляхом 
організації 
фізкультурно-
оздоровчої роботи 
та оздоровчого 
фітнесу.

Моделювання 
здорового способу 
життя та фізкультурно-
оздоровчої діяльності

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація, 
спостереження). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, вправи пробні, 
графічні, практичні). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. Активні 
(тренінги) та інтерактивні 
(вебінар, онлайн-семінар) 
методи навчання. Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Метод 
брейнстормінгу («мозковий 
штурм»), проєктів.

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування у формі 
тестів), проміжний 
міжсесійний контроль; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.

Основи оздоровчого 
фітнесу

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація, 
спостереження). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, вправи пробні, 
графічні, практичні). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. Активні 
(тренінги) та інтерактивні 
(вебінар, онлайн-семінар) 
методи навчання. Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. 

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний міжсесійний 
контроль у формі тестів; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.

Теорія та методика 
адаптивної фізичної 
культури та спорту

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, практичні та творчі 
вправи, реферати, курсова 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Інтерактивні (вебінар, 
онлайн-семінар) методи 
навчання. Метод 
брейнстормінгу («мозковий 
штурм»), проєктів. Методи 
публічного виступу,   усного та 
письмового контролю та 

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі  екзамену. 
Курсова робота.



самоконтролю
РН 1. Аналізувати 
особливості, 
протиріччя та 
перспективи 
розвитку сучасної 
сфери фізичної 
культури і спорту, 
критично 
осмислювати 
проблеми у галузі та 
на межі галузей 
знань.

Теорія і методика 
фізичного виховання у 
закладах вищої освіти

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, практичні та творчі 
вправи, реферати, курсова 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Інтерактивні (вебінар, 
онлайн-семінар) методи 
навчання. Методи публічного 
виступу,   усного та 
письмового контролю та 
самоконтролю.

Поточний контроль (усне та 
письмове опитування), 
проміжний (міжсесійний) 
контроль у формі тестування; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.

Методологія та 
методика наукових 
досліджень у фізичному 
вихованні та спорті

Практичні методи навчання 
(практичні роботи, графічні 
роботи, інформаційні 
повідомлення, реферати). 
Словесні методи навчання 
(інтерактивні лекції, 
репродуктивні пояснення, 
розповідь, евристичні бесіди). 
Наочні методи навчання 
(ілюстрація, демонстрація). 
Самостійна робота студентів (з 
навчально-методичною 
літературою, домашні 
завдання). Бінарні методи 
навчання (словесно-
інформаційний, словесно-
проблемний, словесно-
евристичний, наочно-
інформаційний, наочно-
проблемний, наочно-
практичний, наочно-
евристичний, практично-
евристичний і практично-
проблемний та інші). Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю.

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль 
(модульні контрольні роботи); 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену

Теорія та методика 
спортивного 
тренування

Словесні методи навчання 
(інтерактивні лекції, 
репродуктивні пояснення, 
розповідь, евристичні бесіди). 
Практичні методи навчання 
(практичні роботи, семінари, 
інформаційні повідомлення, 
реферати). Наочні методи 
навчання (ілюстрація). 
Самостійна робота студентів (з 
навчально-методичною 
літературою, домашні 
завдання). Бінарні методи 
навчання (словесно-
інформаційний, наочно-
інформаційний, наочно-
проблемний, наочно-
евристичний, практично-
евристичний і практично-
проблемний та інші).

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль 
(модульні контрольні роботи); 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.
Курсова робота.

Теорія та методика 
адаптивної фізичної 
культури та спорту

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, практичні та творчі 
вправи, реферати, курсова 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Інтерактивні (вебінар, 
онлайн-семінар) методи 
навчання. Метод 
брейнстормінгу («мозковий 
штурм»), проєктів. Методи 

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі  екзамену. 
Курсова робота.



публічного виступу,   усного та 
письмового контролю та 
самоконтролю.

Науково-педагогічна 
практика

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
бесіда). Наочні методи 
навчання (спостереження). 
Проблемно-пошуковий метод 
навчання. Метод дискусії з 
фахівцями, майстер-клас. 
Метод проєктів.

Публічний захист звіту 

РН6. Відшуковувати 
необхідну 
інформацію у 
науковій 
літературі, базах 
даних, інших 
джерелах, 
аналізувати та 
оцінювати цю 
інформацію. 

Методологія та 
методика наукових 
досліджень у фізичному 
вихованні та спорті

Практичні методи навчання 
(практичні роботи, графічні 
роботи, інформаційні 
повідомлення, реферати). 
Словесні методи навчання 
(інтерактивні лекції, 
репродуктивні пояснення, 
розповідь, евристичні бесіди). 
Наочні методи навчання 
(ілюстрація, демонстрація). 
Самостійна робота студентів (з 
навчально-методичною 
літературою, домашні 
завдання). Бінарні методи 
навчання (словесно-
інформаційний, словесно-
проблемний, словесно-
евристичний, наочно-
інформаційний, наочно-
проблемний, наочно-
практичний, наочно-
евристичний, практично-
евристичний і практично-
проблемний та інші). Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю.

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль 
(модульні контрольні роботи); 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.

Педагогіка вищої 
школи

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
спостереження, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, реферат, 
інформаційне повідомлення). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Інтерактивні (вебінар, 
онлайн-семінар) методи 
навчання. Методи публічного 
виступу,  усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 
Метод проєктів.

Поточний контроль (усне та 
письмове опитування), 
проміжний (міжсесійний) 
контроль у формі тестування; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі заліку.

Теорія і методика 
фізичного виховання у 
закладах вищої освіти

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, практичні та творчі 
вправи, реферати, курсова 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Інтерактивні (вебінар, 
онлайн-семінар) методи 
навчання. Методи публічного 
виступу,   усного та 
письмового контролю та 
самоконтролю.

Поточний контроль (усне та 
письмове опитування), 
проміжний (міжсесійний) 
контроль у формі тестування; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.

Моделювання 
здорового способу 
життя та фізкультурно-
оздоровчої діяльності

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація, 
спостереження). Практичні 

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування у формі 
тестів), проміжний 
міжсесійний контроль; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.



методи навчання (практична 
робота, вправи пробні, 
графічні, практичні). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. Активні 
(тренінги) та інтерактивні 
(вебінар, онлайн-семінар) 
методи навчання. Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Метод 
брейнстормінгу («мозковий 
штурм»), проєктів.

Дослідницька практика 
(за темою 
кваліфікаційної роботи)

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
бесіда). Наочні методи 
навчання (спостереження). 
Проблемно-пошуковий метод 
навчання. Метод дискусії з 
фахівцями, майстер-клас. 
Метод проєктів.

Публічний захист звіту.

Кваліфікаційна робота Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція); наочні (ілюстрація, 
демонстрація, 
спостереження); практичні 
(експеримент). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 
Методи навчальної дискусії, 
творчого завдання та аналізу 
помилок. 

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

РН2. Приймати 
ефективні рішення 
щодо вирішення 
проблем у сфері 
фізичної культури 
та спорту, 
генерувати та 
порівнювати 
альтернативи, 
оцінювати ризики 
та ресурсні 
потреби.

Теорія та методика 
спортивного 
тренування

Словесні методи навчання 
(інтерактивні лекції, 
репродуктивні пояснення, 
розповідь, евристичні бесіди). 
Практичні методи навчання 
(практичні роботи, семінари, 
інформаційні повідомлення, 
реферати). Наочні методи 
навчання (ілюстрація). 
Самостійна робота студентів (з 
навчально-методичною 
літературою, домашні 
завдання). Бінарні методи 
навчання (словесно-
інформаційний, наочно-
інформаційний, наочно-
проблемний, наочно-
евристичний, практично-
евристичний і практично-
проблемний та інші).

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль 
(модульні контрольні роботи); 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.
Курсова робота.

Основи персонального 
тренінгу

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 
Методи усного та письмового 
контролю та самоконтролю.

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування у формі 
тестів), проміжний 
міжсесійний контроль; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі заліку.

Дослідницька практика 
(за темою 
кваліфікаційної роботи)

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
бесіда). Наочні методи 
навчання (спостереження). 
Проблемно-пошуковий метод 
навчання. Метод дискусії з 
фахівцями, майстер-клас. 
Метод проєктів.

Публічний захист звіту.

Кваліфікаційна робота Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція); наочні (ілюстрація, 
демонстрація, 

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.



спостереження); практичні 
(експеримент). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 
Методи навчальної дискусії, 
творчого завдання та аналізу 
помилок. 

РН 3. Вільно 
обговорювати 
результати 
професійної 
діяльності, 
досліджень та 
інноваційних 
проєктів у сфері 
фізичної культури 
та спорту 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово.  

Методологія та 
методика наукових 
досліджень у фізичному 
вихованні та спорті

Практичні методи навчання 
(практичні роботи, графічні 
роботи, інформаційні 
повідомлення, реферати). 
Словесні методи навчання 
(інтерактивні лекції, 
репродуктивні пояснення, 
розповідь, евристичні бесіди). 
Наочні методи навчання 
(ілюстрація, демонстрація). 
Самостійна робота студентів (з 
навчально-методичною 
літературою, домашні 
завдання). Бінарні методи 
навчання (словесно-
інформаційний, словесно-
проблемний, словесно-
евристичний, наочно-
інформаційний, наочно-
проблемний, наочно-
практичний, наочно-
евристичний, практично-
евристичний і практично-
проблемний та інші). Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю.

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль 
(модульні контрольні роботи); 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.

Теорія і методика 
фізичного виховання у 
закладах вищої освіти

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, практичні та творчі 
вправи, реферати, курсова 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Інтерактивні (вебінар, 
онлайн-семінар) методи 
навчання. Методи публічного 
виступу,   усного та 
письмового контролю та 
самоконтролю.

Поточний контроль (усне та 
письмове опитування), 
проміжний (міжсесійний) 
контроль у формі тестування; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.

Ділова іноземна мова Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція); наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація, 
спостереження); практичні 
методи навчання (практична 
робота, усні та пробні усні 
вправи). Репродуктивний, 
частково-пошуковий методи 
навчання. Активні (тренінги) 
та інтерактивні (вебінар, 
онлайн-семінар) методи 
навчання. Методи усного та 
письмового контролю та 
самоконтролю. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи.

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування, 
переказ, диктант), проміжний 
контроль; підсумковий 
(семестровий) контроль у 
формі заліку.

Науково-педагогічна 
практика

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
бесіда). Наочні методи 
навчання (спостереження). 
Проблемно-пошуковий метод 
навчання. Метод дискусії з 
фахівцями, майстер-клас. 
Метод проєктів.

Публічний захист звіту 



Основи персонального 
тренінгу

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 
Методи усного та письмового 
контролю та самоконтролю.

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування у формі 
тестів), проміжний 
міжсесійний контроль; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі заліку.

Теорія та методика 
адаптивної фізичної 
культури та спорту

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, практичні та творчі 
вправи, реферати, курсова 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Інтерактивні (вебінар, 
онлайн-семінар) методи 
навчання. Метод 
брейнстормінгу («мозковий 
штурм»), проєктів. Методи 
публічного виступу,   усного та 
письмового контролю та 
самоконтролю

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі  екзамену. 
Курсова робота.

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.

Дослідницька практика 
(за темою 
кваліфікаційної роботи)

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
бесіда). Наочні методи 
навчання (спостереження). 
Проблемно-пошуковий метод 
навчання. Метод дискусії з 
фахівцями, майстер-клас. 
Метод проєктів.

Публічний захист звіту.

Кваліфікаційна робота Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція); наочні (ілюстрація, 
демонстрація, 
спостереження); практичні 
(експеримент). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 
Методи навчальної дискусії, 
творчого завдання та аналізу 
помилок. 

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

Основи персонального 
тренінгу

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 
Методи усного та письмового 
контролю та самоконтролю.

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування у формі 
тестів), проміжний 
міжсесійний контроль; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі заліку.

Основи оздоровчого 
фітнесу

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація, 
спостереження). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, вправи пробні, 
графічні, практичні). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. Активні 
(тренінги) та інтерактивні 
(вебінар, онлайн-семінар) 
методи навчання. Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний міжсесійний 
контроль у формі тестів; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.



Аудіовізуальний і бінарний 
методи. 

Теорія і методика 
фізичного виховання у 
закладах вищої освіти

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, практичні та творчі 
вправи, реферати, курсова 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Інтерактивні (вебінар, 
онлайн-семінар) методи 
навчання. Методи публічного 
виступу,   усного та 
письмового контролю та 
самоконтролю.

Поточний контроль (усне та 
письмове опитування), 
проміжний (міжсесійний) 
контроль у формі тестування; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.

Теорія та методика 
адаптивної фізичної 
культури та спорту

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, практичні та творчі 
вправи, реферати, курсова 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Інтерактивні (вебінар, 
онлайн-семінар) методи 
навчання. Метод 
брейнстормінгу («мозковий 
штурм»), проєктів. Методи 
публічного виступу,   усного та 
письмового контролю та 
самоконтролю

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі  екзамену. 
Курсова робота.

Теорія та методика 
спортивного 
тренування

Словесні методи навчання 
(інтерактивні лекції, 
репродуктивні пояснення, 
розповідь, евристичні бесіди). 
Практичні методи навчання 
(практичні роботи, семінари, 
інформаційні повідомлення, 
реферати). Наочні методи 
навчання (ілюстрація). 
Самостійна робота студентів (з 
навчально-методичною 
літературою, домашні 
завдання). Бінарні методи 
навчання (словесно-
інформаційний, наочно-
інформаційний, наочно-
проблемний, наочно-
евристичний, практично-
евристичний і практично-
проблемний та інші).

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль 
(модульні контрольні роботи); 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.
Курсова робота.

РН5. Розробляти і 
викладати 
спеціалізовані 
навчальні 
дисципліни у 
закладах вищої 
освіти. 

Науково-педагогічна 
практика

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
бесіда). Наочні методи 
навчання (спостереження). 
Проблемно-пошуковий метод 
навчання. Метод дискусії з 
фахівцями, майстер-клас. 
Метод проєктів.

Публічний захист звіту 

Ділова іноземна мова Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція); наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація, 
спостереження); практичні 
методи навчання (практична 
робота, усні та пробні усні 
вправи). Репродуктивний, 
частково-пошуковий методи 
навчання. Активні (тренінги) 
та інтерактивні (вебінар, 

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування, 
переказ, диктант), проміжний 
контроль; підсумковий 
(семестровий) контроль у 
формі заліку.



онлайн-семінар) методи 
навчання. Методи усного та 
письмового контролю та 
самоконтролю. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи.

Педагогіка вищої 
школи

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
спостереження, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, реферат, 
інформаційне повідомлення). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Інтерактивні (вебінар, 
онлайн-семінар) методи 
навчання. Методи публічного 
виступу,  усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 
Метод проєктів.

Поточний контроль (усне та 
письмове опитування), 
проміжний (міжсесійний) 
контроль у формі тестування; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі заліку.

Кваліфікаційна робота Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція); наочні (ілюстрація, 
демонстрація, 
спостереження); практичні 
(експеримент). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 
Методи навчальної дискусії, 
творчого завдання та аналізу 
помилок. 

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи.

Дослідницька практика 
(за темою 
кваліфікаційної роботи)

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
бесіда). Наочні методи 
навчання (спостереження). 
Проблемно-пошуковий метод 
навчання. Метод дискусії з 
фахівцями, майстер-клас. 
Метод проєктів.

Публічний захист звіту.

РН8. 
Організовувати 
ефективну роботу 
колективу, 
спрямовану на 
досягнення 
визначених цілей з 
урахуванням 
економічних, 
правових та 
етичних аспектів.

Основи оздоровчого 
фітнесу

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація, 
спостереження). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, вправи пробні, 
графічні, практичні). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. Активні 
(тренінги) та інтерактивні 
(вебінар, онлайн-семінар) 
методи навчання. Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. 

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний міжсесійний 
контроль у формі тестів; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.

Теорія та методика 
спортивного 
тренування

Словесні методи навчання 
(інтерактивні лекції, 
репродуктивні пояснення, 
розповідь, евристичні бесіди). 
Практичні методи навчання 
(практичні роботи, семінари, 
інформаційні повідомлення, 
реферати). Наочні методи 
навчання (ілюстрація). 
Самостійна робота студентів (з 
навчально-методичною 
літературою, домашні 
завдання). Бінарні методи 
навчання (словесно-
інформаційний, наочно-

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль 
(модульні контрольні роботи); 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.
Курсова робота.



інформаційний, наочно-
проблемний, наочно-
евристичний, практично-
евристичний і практично-
проблемний та інші).

Моделювання 
здорового способу 
життя та фізкультурно-
оздоровчої діяльності

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація, 
спостереження). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, вправи пробні, 
графічні, практичні). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. Активні 
(тренінги) та інтерактивні 
(вебінар, онлайн-семінар) 
методи навчання. Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Метод 
брейнстормінгу («мозковий 
штурм»), проєктів.

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування у формі 
тестів), проміжний 
міжсесійний контроль; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.

РН9. Розробляти та 
реалізовувати 
наукові і прикладні 
проєкти, спрямовані 
на розв’язання 
проблем 
інноваційного 
характеру у сфері 
фізичної культури і 
спорту, а також 
дотичні до неї 
міждисциплінарні 
проєкти. 

Теорія і методика 
фізичного виховання у 
закладах вищої освіти

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, практичні та творчі 
вправи, реферати, курсова 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Інтерактивні (вебінар, 
онлайн-семінар) методи 
навчання. Методи публічного 
виступу,   усного та 
письмового контролю та 
самоконтролю.

Поточний контроль (усне та 
письмове опитування), 
проміжний (міжсесійний) 
контроль у формі тестування; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.

Моделювання 
здорового способу 
життя та фізкультурно-
оздоровчої діяльності

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація, 
спостереження). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, вправи пробні, 
графічні, практичні). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. Активні 
(тренінги) та інтерактивні 
(вебінар, онлайн-семінар) 
методи навчання. Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Метод 
брейнстормінгу («мозковий 
штурм»), проєктів.

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування у формі 
тестів), проміжний 
міжсесійний контроль; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.

Методологія та 
методика наукових 
досліджень у фізичному 
вихованні та спорті

Практичні методи навчання 
(практичні роботи, графічні 
роботи, інформаційні 
повідомлення, реферати). 
Словесні методи навчання 
(інтерактивні лекції, 
репродуктивні пояснення, 
розповідь, евристичні бесіди). 
Наочні методи навчання 
(ілюстрація, демонстрація). 
Самостійна робота студентів (з 
навчально-методичною 
літературою, домашні 
завдання). Бінарні методи 
навчання (словесно-
інформаційний, словесно-

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль 
(модульні контрольні роботи); 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.



проблемний, словесно-
евристичний, наочно-
інформаційний, наочно-
проблемний, наочно-
практичний, наочно-
евристичний, практично-
евристичний і практично-
проблемний та інші). Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю.

РН10. 
Застосовувати 
сучасні 
здоров'язбережуваль
ні технології у сфері 
фізичної культури 
та спорту.

Теорія та методика 
спортивного 
тренування

Словесні методи навчання 
(інтерактивні лекції, 
репродуктивні пояснення, 
розповідь, евристичні бесіди). 
Практичні методи навчання 
(практичні роботи, семінари, 
інформаційні повідомлення, 
реферати). Наочні методи 
навчання (ілюстрація). 
Самостійна робота студентів (з 
навчально-методичною 
літературою, домашні 
завдання). Бінарні методи 
навчання (словесно-
інформаційний, наочно-
інформаційний, наочно-
проблемний, наочно-
евристичний, практично-
евристичний і практично-
проблемний та інші).

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль 
(модульні контрольні роботи); 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.
Курсова робота.

Основи оздоровчого 
фітнесу

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація, 
спостереження). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, вправи пробні, 
графічні, практичні). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. Активні 
(тренінги) та інтерактивні 
(вебінар, онлайн-семінар) 
методи навчання. Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. 

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний міжсесійний 
контроль у формі тестів; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.

Основи персонального 
тренінгу

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 
Методи усного та письмового 
контролю та самоконтролю.

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування у формі 
тестів), проміжний 
міжсесійний контроль; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі заліку

РН7. Застосовувати 
сучасні цифрові 
технології та 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення, 
методи 
статистичного 
аналізу даних для 
розв’язання складних 
задач фізичної 
культури та 
спорту.

Методологія та 
методика наукових 
досліджень у фізичному 
вихованні та спорті

Практичні методи навчання 
(практичні роботи, графічні 
роботи, інформаційні 
повідомлення, реферати). 
Словесні методи навчання 
(інтерактивні лекції, 
репродуктивні пояснення, 
розповідь, евристичні бесіди). 
Наочні методи навчання 
(ілюстрація, демонстрація). 
Самостійна робота студентів (з 
навчально-методичною 
літературою, домашні 
завдання). Бінарні методи 
навчання (словесно-
інформаційний, словесно-
проблемний, словесно-
евристичний, наочно-
інформаційний, наочно-
проблемний, наочно-
практичний, наочно-
евристичний, практично-

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль 
(модульні контрольні роботи); 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.



евристичний і практично-
проблемний та інші). Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю.

Основи оздоровчого 
фітнесу

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація, 
спостереження). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, вправи пробні, 
графічні, практичні). 
Репродуктивний, проблемний 
та частково-пошуковий 
методи навчання. Активні 
(тренінги) та інтерактивні 
(вебінар, онлайн-семінар) 
методи навчання. Методи 
усного та письмового 
контролю та самоконтролю. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. 

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний міжсесійний 
контроль у формі тестів; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.

Науково-педагогічна 
практика

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, 
бесіда). Наочні методи 
навчання (спостереження). 
Проблемно-пошуковий метод 
навчання. Метод дискусії з 
фахівцями, майстер-клас. 
Метод проєктів.

Публічний захист звіту 

Теорія та методика 
спортивного 
тренування

Словесні методи навчання 
(інтерактивні лекції, 
репродуктивні пояснення, 
розповідь, евристичні бесіди). 
Практичні методи навчання 
(практичні роботи, семінари, 
інформаційні повідомлення, 
реферати). Наочні методи 
навчання (ілюстрація). 
Самостійна робота студентів (з 
навчально-методичною 
літературою, домашні 
завдання). Бінарні методи 
навчання (словесно-
інформаційний, наочно-
інформаційний, наочно-
проблемний, наочно-
евристичний, практично-
евристичний і практично-
проблемний та інші).

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль 
(модульні контрольні роботи); 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі екзамену.
Курсова робота.

РН12. Розробляти, 
застосовувати та 
реалізовувати 
програми 
фізкультурно-
спортивної 
реабілітації, методи 
та методики 
адаптивної фізичної 
культури та 
спорту.

Теорія та методика 
адаптивної фізичної 
культури та спорту

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота, практичні та творчі 
вправи, реферати, курсова 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 
Аудіовізуальний і бінарний 
методи. Інтерактивні (вебінар, 
онлайн-семінар) методи 
навчання. Метод 
брейнстормінгу («мозковий 
штурм»), проєктів. Методи 
публічного виступу,   усного та 
письмового контролю та 
самоконтролю.

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування), 
проміжний контроль; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі  екзамену. 
Курсова робота.

Основи персонального 
тренінгу

Словесні методи навчання 
(розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція). Наочні методи 
навчання (ілюстрація, 
демонстрація). Практичні 
методи навчання (практична 
робота). Репродуктивний, 
проблемний та частково-
пошуковий методи навчання. 

Поточний контроль ( усне та 
письмове опитування у формі 
тестів), проміжний 
міжсесійний контроль; 
підсумковий (семестровий) 
контроль у формі заліку



Методи усного та письмового 
контролю та самоконтролю.

 


