
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«Тренер з видів спорту другого (магістерського) рівня вищої освіти,  

спеціальності  «017 Фізична культура і спорт» 

галузі знань  «01 Освіта / Педагогіка» 

освітнього ступеня «магістр» 

факультету  «Фізичної культури» 

 

I. Інформація про випускову кафедру та факультет 

 

1. Назва випускової кафедри та факультету/адреса. 

Кафедра спорту і спортивних ігор факультету фізичної культури, 

Хмельницька обл. м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка 61. 

 

2. Керівний склад випускової кафедри та факультету. 

Прозар Микола Володимирович – завідувач кафедри спорту і спортивних 

ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. 

Стасюк Іван Іванович – декан факультету фізичної культури, кандидат 

наук з фізичного виховання та спорту, доцент.  

 

3. Гарант освітньо-професійної програми «Тренер з видів спорту» Стасюк 

Іван Іванович – декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент. 

Група забезпечення спеціальності: 

- Стасюк І. І. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент; 

- Прозар М. В. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент; 

- Єдинак Г. А. – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор 

- Гуска М. Б. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, 

Заслужений тренер України; 

- Козак Є. П. – кандидат педагогічних наук, доцент; 

- Зубаль М. В. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент; 

- Стасюк В. А. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач; 

- Чобітько М. Г. – доктор педагогічних наук, доцент; 

- Гоншовський В. М. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент; 

 

4. Календарні події з реалізації освітньої програми: початок 

навчальних занять та їх завершення 
[http://fv.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/] 

[http://history.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/] 

[http://fizmat.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/] 

[http://ukrfilolzh.kpnu.edu.ua/osvit-prot/hr-osvit-prots/] 

[http://fif.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/] 

[http://ped.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/] 

[http://pef.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/] 

http://fv.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu
http://history.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/
http://fizmat.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/
http://ukrfilolzh.kpnu.edu.ua/osvit-prot/hr-osvit-prots/
http://fif.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/
http://ped.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/
http://pef.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/
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[http://fkspp.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/] 

Терміни проведення підсумкового контролю 
[http://fv.kpnu.edu.ua/rozklad-ispytiv/] 

[http://history.kpnu.edu.ua/rozklad-ispytiv/] 

[http://fizmat.kpnu.edu.ua/rozklad-ispytiv/] 

[http://ukrfilolzh.kpnu.edu.ua/rozklad-ekzameniv/] 

[http://fif.kpnu.edu.ua/rozklad-ekzameniv/] 

[http://ped.kpnu.edu.ua/ ; [http://pef.kpnu.edu.ua/rozklad-ispytiv/] 

[http://fkspp.kpnu.edu.ua/] 

 

5. Вступна кампанія 2021 р.: вимоги, умови та процедури зарахування на 

навчання за освітньою програмою. [https://vstup.kpnu.edu.ua/] 

 

6. Координатор ЄКТС від факультету. Боднар Аліна Олександрівна – 

заступник декана факультету фізичної культури з навчальної роботи та 

забезпечення якості вищої освіти.  

 

7. Академічна мобільність за освітньою (освітньо-професійною) 

програмою.  

Внутрішня: договір про співпрацю між (19.11.2020-19.11.2025) з 

Донбаською державною машинобудівною академією  м. Краматорськ. 

Реалізація спільних освітніх програм першого та другого освітнього рівня 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», підготовка кадрів вищої 

кваліфікації, а також підготовка, перепідготовка та (або) підвищення  

кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників 
https://drive.google.com/file/d/1Vb9TNErBv63m6YA3U_IL0MeVFpBosLyI/view 

 

8. Міжнародна академічна мобільність здобувачів вищої освіти і науково-

педагогічних працівників.  

Угода про співробітництво  (08.05.2017-08.05.2022) з Університетом ім. Яна 

Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща). 

Обмін студентами, можливість паралельного навчання у закладах вищої 

освіти та отримання подвійного диплому на окреслених напрямках. 

Еразмус + К107 (за наявності угод). 
https://drive.google.com/file/d/1fdH8ZqUc3YRrXc7LtRG-KJaiMTrkevqT/view 

[http://inter.kpnu.edu.ua/]. 

 

II. Інформація про програму «Тренер з видів спорту» спеціальності  

017 Фізична культура і спорт 

 

1. Кваліфікація, що присвоюється та працевлаштування випускників. 

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою «Тренер з 

видів спорту» випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003:2010 

професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду: 

1229.6 – Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту; 

http://fkspp.kpnu.edu.ua/hrafik-osvitnoho-protsesu/
http://fv.kpnu.edu.ua/rozklad-ispytiv/
http://history.kpnu.edu.ua/rozklad-ispytiv/
http://fizmat.kpnu.edu.ua/rozklad-ispytiv/
http://ukrfilolzh.kpnu.edu.ua/rozklad-ekzameniv/
http://fif.kpnu.edu.ua/rozklad-ekzameniv/
http://ped.kpnu.edu.ua/
http://pef.kpnu.edu.ua/rozklad-ispytiv/
http://fkspp.kpnu.edu.ua/
https://vstup.kpnu.edu.ua/
http://inter.kpnu.edu.ua/
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1143.4 – Виконавчий директор федерації виду спорту; 

22831 – Інструктор з фізичної культури; 

22856 – Інструктор навчально-тренувального пункту; 

22769 – Інструктор-методист спортивної школи; 

3475 – Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу); 

3475 – Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, 

спортивної школи і т. ін.); 

3475 – Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.); 

23478 – Методист з фізичної культури; 

1143.4 – Державний тренер з виду спорту (збірної); 

2310.2 – викладач закладу вищої освіти. 

 

2. Сертифікат про акредитацію освітньо-професійних програм «Тренер з 

видів спорту» СВО «магістр»  
[http://kpnu.edu.ua/sertyfikaty-pro-akredytatsiiu-osvitnikh-prohram-kpnu/],  

або [https://registry.edbo.gov.ua/university/178/study-programs/] 

 

3. Доступ до подальшого навчання. 

Можливість набуття кваліфікації за іншими спеціальностями в системі 

післядипломної освіти. Випускники мають право продовжувати навчання на 

здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

HPK – 8 рівень, EQF-LLL – 8 рівень; третій цикл, EQ-ЕHEA – третій цикл. 

 

4. Кількість кредитів ЄКТС/кількість годин. 

Ступінь вищої освіти:  магістр 

«Тренер з видів спорту»  – 90 кредитів ЄКТС, 2700 годин 

термін навчання 1 рік 4 місяці. 

 

5. Форма здобуття вищої освіти. 
https://vstup.osvita.ua/doc/files/2021/receptionRule/178.pdf  

 

6. Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів. 
https://pib.edu.ua/media/docs/public-info  

 

7. Перелік компонентів освітньої програми та силабуси СВО «бакалавр». 

Шифр 

н/д 

Компоненти освітньо-професійної 

програми (навчальні дисципліни, 

курсові роботи, практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість кредитів 

ЄКТС / 

навчальних годин 

на вивчення 

дисципліни 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

Освітні компоненти загальної підготовки 

http://kpnu.edu.ua/sertyfikaty-pro-akredytatsiiu-osvitnikh-prohram-kpnu/
https://vstup.osvita.ua/doc/files/2021/receptionRule/178.pdf
https://pib.edu.ua/media/docs/public-info
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ООК 01 Методика наукових досліджень 90 / 3  залік 

ООК 02 Іноземна мова 120 / 4 залік 

Освітні компоненти професійної підготовки 

ООК 03 Педагогіка та психологія вищої школи 90 / 3  залік 

ООК 04 Метрологічний контроль у фізичній 

культурі і спорті 
120 / 4  екзамен 

ООК 05 Організаційні засади сучасного спорту 120 / 4 залік 

ООК 06 Спорт в освіті 120 / 4  залік 

ООК 07 Методика викладання дисциплін з 

фізичної культури і спорту в ЗВО 
120 / 4  екзамен 

ООК 08 Управління проєктами у спорті 120 / 4  екзамен 

ООК 09 Система підготовки спортсменів в 

олімпійському спорті 
255 / 8 залік, екзамен 

ООК 10 Підвищення спортивної майстерності 180 / 6  залік, залік 

ООК 12 Кваліфікаційна робота 270 / 9  

ООК 13 Публічний захист кваліфікаційної 

роботи 
45 / 1,5    

ООК 14 Атестаційний екзамен 45 / 1,5    

 

Силабуси освітніх компонентів які забезпечує кафедра спорту і 

спортивних ігор розміщені на сайті кафедри у рубриці «Навчальна робота». 
http://sportkaf.kpnu.edu.ua/sylab-dyst-os-mahistr/ 

 

8. Проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти. 
 
ООК 11 Практика:   

ООК 11.01 виробнича практика в дитячій 

юнацькій спортивній школі в 

групах спеціалізованої 

підготовки 

135 / 4,5   диф. залік 

ООК 11.02 виробнича педагогічна 

асистентська практика 
180 / 6  диф. залік 

 

 

9. Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 017 Фізична культура і спорт здійснюється у формі формі 

атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи. 

 

10. Співпраця з роботодавцями. 

Кам’янець-Подільська дитяча юнацька спортивна школа №1 Хмельницької 

області 

Адреса: 32300 Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, 

вул.Шевченка, 61 

Телефон, код, e-mail: (03849) 7-40-91, Dysh1@ukr.net 

 Сайт: https://dush-1.pp.ua/ 

Кам’янець-Подільська дитяча юнацька спортивна школа №2 Хмельницької 

області 

http://sportkaf.kpnu.edu.ua/sylab-dyst-os-mahistr/
https://dush-1.pp.ua/
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Адреса: 32300 Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. 

Проспект Грушевського 31 Телефон, код, e-mail: (03849) 5-17-37, 

shkolakp2@ukr.net 

 

ІІІ. Інфраструктура 

1. Гуртожитки. [http://kpnu.edu.ua/hurtozhytky/] 

2. Профком студентів, аспірантів та докторантів університету 
[http://profkom.kpnu.edu.ua/] 

3. Медичне обслуговування 
[http://kpnu.edu.ua/informatsijnyj-paket/medychne-zabezpechennya-posluhy-

strahuvannya/] 

4. Можливості для студентів з особливими освітніми потребами (в К-ПНУ 

запроваджена система конструктивних (пандуси, збільшені проходи, безпорогові 

дверні блоки) та організаційних (супровід та допомога) рішень для осіб з 

особливими освітніми потребами, що врегульовано внутрішніми документами К-

ПНУ [https://drive.google.com/file/d/1S_n8rUhGwen4huhZfWjQeJKGzc4LpiF5/view]; 

[https://drive.google.com/file/d/100gst3fOoicX41H31RHgf8InBMpaWtfd/view]).  

5. Лінгвістичний центр університету. [http://lc.kpnu.edu.ua/] 

6. Харчування. [http://kpnu.edu.ua/informatsijnyj-paket/harchuvannya/]  

7. Студентське дозвілля. [http://nvr.kpnu.edu.ua/] 

 

 

 

 

 

Завідувач випускової кафедри     __________________ 
           М. В. Прозар 
Координатор ЄКТС 

від факультету       ____________________ 
                                                                 А. О. Боднар 

http://kpnu.edu.ua/hurtozhytky/
http://profkom.kpnu.edu.ua/
http://kpnu.edu.ua/informatsijnyj-paket/medychne-zabezpechennya-posluhy-strahuvannya/
http://kpnu.edu.ua/informatsijnyj-paket/medychne-zabezpechennya-posluhy-strahuvannya/
http://lc.kpnu.edu.ua/
http://kpnu.edu.ua/informatsijnyj-paket/harchuvannya/
http://nvr.kpnu.edu.ua/

