
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

циклу професійної підготовки 
каталог 2 за ОНП «Фізична культура і спорт» (доктор філософії) 

 

Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну
 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи 

викладання, 

які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, 

командна 

робота, 

семінар, 

проєктна 

робота, 

проблемні 

заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна
 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких 

пропо-

нується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількість 
студентів, 

які 

можуть 

записа-

тися на 

дисцип-

ліну
 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які 

хочуть 

обрати 

дисцип-

ліну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семест-

ру 

вивчен-

ня 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Інклюзивне фізичне виховання в освітніх закладах 

Кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту 

Долгова 

Н.О. 

Долгова 

Н.О. 

Здатність до 

критичного 

мислення, що дає 

можливості 

розуміння, 

формування та 

розв’язання 

наукових проблем і 

задач, здатність до 

аналітичної 

діяльності 

Розвивати комунікації в 

професійному 

середовищі й 

громадській сфері. 

Лекції, 

практики 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

017 

Фізична 

культура і 

спорт 

30 Без 

обмежень 

3 семестр 

Професійний спорт в освітньому та науковому просторі 

Кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту 

Остапенко 

Ю.О. 

Остапенко 

Ю.О. 

Здатність до 

критичного 

мислення, що дає 

можливості 

розуміння, 

формування та 

розв’язання 

наукових проблем і 

задач, здатність до 

Визначати проблеми 

міжнародного 

співробітництва в 

професійному спорті з 

урахуванням їх 

правового регулювання. 

 

Лекції, 

практики 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

017 

Фізична 

культура і 

спорт 

30 Без 

обмежень 

3 семестр 



аналітичної 

діяльності 

Фізіологічні механізми адаптації та функціональні резерви організму спортсменів 

Кафедра 

фізичної терапії, 

ерготерапії та 

спортивної 

медецини 

Єжова О.О. Єжова О.О. Здатність до 

критичного 

мислення, що дає 

можливості 

розуміння, 

формування та 

розв’язання 

наукових проблем і 

задач, здатність до 

аналітичної 

діяльності 

Компетентністно 

вирішувати комплексні 

проблеми фізіологічних 

механізмів адаптації та 

функціональних 

резервів організму 

спортсменів у процесі 

спортивної діяльності. 

Лекції, 

практики 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

017 

Фізична 

культура і 

спорт 

30 Без 

обмежень 

3 семестр 

Теоретико-методичні основи олімпійського спорту 

Кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту 

Сергієнко 

В.М. 

Сергієнко  

В.М. 

Здатність до 

критичного 

мислення, що дає 

можливості 

розуміння, 

формування та 

розв’язання 

наукових проблем і 

задач, здатність до 

аналітичної 

діяльності 

Визначати проблеми 

міжнародного 

співробітництва в 

олімпійському спорті з 

урахуванням правового 

регулювання. 

Лекції, 

практики 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

017 

Фізична 

культура і 

спорт 

30 Без 

обмежень 

4 семестр 

Теоретико-методичні основи фізичного виховання різних груп населення 

Кафедра 

фізичного 

виховання і 

спорту  

Пилипей Л.П. Пилипей Л.П. Здатність до 

критичного 

мислення, що дає 

можливості 

розуміння, 

формування та 

розв’язання 

наукових проблем і 

задач, здатність до 

аналітичної 

діяльності 

Розроблювати та 

реалізовувати проекти у 

фізичному вихованні 

різних груп населення, 

включаючи самостійне 

проведення наукових 

досліджень, які 

сприяють застосуванню 

науково-практичного 

досвіду обраної 

проблематики. 

 

Лекції, 

практики 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

017 

Фізична 

культура і 

спорт 

30 Без 

обмежень 

4 семестр 

 


