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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація / освітня 

програма, ступень вищої 
освіти  

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 
01 «Освіта/Педагогіка» 

(шифр і назва) Обов’язкова  
 Спеціальність 

017 «Фізична культура і спорт 
(шифр і назва) 

Модулів - 1 
 

Спеціалізація / освітня 
програма 

 
«Фізична культура і спорт» / 
«Фізична культура і спорт» 

Рік підготовки: 
1-й Змістових модулів - 4 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання стаття__ 
                            (назва) 

Семестр 
I-й 

Загальна кількість годин – 120 
Лекції 

 20 год. 

Тижневих годин для денної, 
заочної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи студента – 
8 

Ступень вищої освіти: 
«Магістр» 

 

Практичні, семінарські 
18 год. 

Лабораторні 
 - 

Самостійна робота 
34 год. 

Індивідуальні завдання:    
48 год. 

Вид контролю:  
залік 

2. Мета та завдання дисципліни 
Мета: висвітлення, систематизація та розширення знань з історичних аспектів підготовки 

магістрів, нормативно-законодавчої бази, концептуальних та організаційно-методичних засад 
магістерської підготовки, теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-
дослідної діяльності здобувачів ступеня вищої освіти магістр зі спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт». 

Завдання:  
1. Ознайомити здобувачів (магістрів) з основними законодавчими документами України, 

які регламентують структуру, зміст і навчальний процес їх фахової підготовки. 
2. Сформувати систему знань про сфери та об’єкти діяльності випускника магістратури зі 

спеціальності «Фізична культура і спорт», його виробничі функції, вимоги до кваліфікаційного 
рівня, програмні компетентності. 

3. Розвивати творче мислення до вирішення загальних й часткових завдань спортивної 
підготовки та свідоме ставлення до освітньої, наукової та подальшої професійної діяльності.  

4. Розширити фундаментальні та сформувати прикладні знання з організації та проведення 
науково-дослідної, управлінської та педагогічної діяльності здобувачів (магістрів) у фізичній 
культурі та спорті. 



 
 

5. Сприяти набуттю навиків роботи з пошуку й аналізу експериментальних та теоретичних 
матеріалів, зокрема узагальненню науково-методичної та спеціальної інформації з питань 
планування навантажень, побудови тренувального процесу, вдосконалення різноманітних сторін 
спортивної підготовки, використання засобів стимуляції та відновлення працездатності 
спортсменів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 
знати:  

- законодавчу програмно-нормативну базу підготовки здобувачів вищої освіти з фізичної 
культури і спорту;  

- основні компетентності та функціональні обов’язки здобувачів ступеня вищої освіти магістр з 
фізичної культури і спорту; 

- основні напрямки діяльності випускника магістратури зі спеціальності «Фізична культура і 
спорт»; 

- методологію та методи дослідження, основи збору наукової інформації залежно від мети і 
задач наукового дослідження; 

- методи наукових досліджень різних категорій, які використовуються у фізичній культурі і спорті; 
- основи планування, організації, аналізу, систематизації та інтерпретації наукових досліджень у 

фізичній культурі і спорті;   
- правила стилістичного оформлення наукових робіт; 

вміти: 
- інтерпретувати законодавчу програмно-нормативну базу щодо підготовки здобувачів вищої 

освіти з фізичної культури і спорту;  
- визначати загальні вимоги щодо фахових компетентностей та функціональних обов’язків 

випускника-магістра з фізичної культури і спорту; 
- визначати та обирати сфери діяльності випускника-магістра фізичної культури і спорту; 
- використовувати знання з методології та основ планування науково-дослідної роботи, 

комплексного підходу до вибору методів дослідження і збору наукової інформації відповідно до 
поставлених завдань та напрямків; 

- використовувати теоретичні, практичні та статистичні методи дослідження з метою вирішення 
науково-практичних проблем у фізичній культурі і спорті через отримання нових наукових 
результатів; 

- логічно пов’язувати та інтегрувати знання з різних категорій науково-методичної та практичної  
діяльності (здійснювати теоретичне абстрагування) та впроваджувати їх в практичну діяльність.  

3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Вступ до професійної та науково-педагогічної діяльності магістра 

фізичної культури і спорту. 
Тема №1. Історичні передумови магістерської підготовки та сучасний зміст дисципліни 
«Професійна та науково-дослідна діяльність магістра фізичної культури і спорту». Складові теми: 
1. Історичні передумови підготовки здобувачів вищої освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні 
«магістр» з фізичної культури і спорту. 2. Сучасний зміст дисципліни «Професійна та науково-
дослідна діяльність магістра фізичної культури і спорту». 
Тема №2. Концепція і мета підготовки здобувачів (магістрів) фізичної культури і спорту. Складові 
теми: 1. Концепція підготовки здобувачів (магістрів) фізичної культури і спорту. 2. Мета підготовки 
здобувачів (магістрів) фізичної культури і спорту. 

Змістовий модуль 2. Специфіка підготовки здобувача (магістра) фізичної культури і спорту. 
Тема №3. Нормативно-законодавча база підготовки здобувачів (магістрів) фізичної культури і 
спорту. Складові теми: 1. Основна нормативно-законодавча база підготовки здобувачів (магістрів) 
фізичної культури і спорту. 2. Допоміжна нормативно-законодавча база підготовки здобувачів 
(магістрів) фізичної культури і спорту. 



 
 
Тема №4. Місце магістра фізичної культури і спорту в структурі галузей економіки держави. 
Складові теми: 1. Покажчик професійних назв робіт за кодами професій. 2. Посадові інструкції. 
Тема №5. Вимоги до компетентності та інших соціально важливих властивостей та якостей 
магістра фізичної культури і спорту. Складові теми: 1. Вимоги до професійної компетентності 
магістра фізичної культури і спорту. 2. Вимоги до професійних якостей магістра фізичної культури і 
спорту. 3. Вимоги до інших соціально важливих властивостей магістра фізичної культури і спорту. 

Змістовий модуль 3. Основи наукової діяльності здобувача (магістра) фізичної культури і 
спорту.   
Тема №6. Загальна система наукових знань та методологія наукових досліджень. Складові теми: 
1. Наукознавство як система знань. 2. Категоріальний апарат науково-педагогічних 
досліджень. 3. Методи наукових досліджень у фізичній культурі і спорті та їх характеристика. 
Тема №7. Етика наукових досліджень у фізичній культурі і спорті. Складові теми: 1. Етичний 
кодекс вченого України. 2. Загальні принципи проведення наукових  досліджень. 3. Збір наукових 
даних. 4. Обробка й аналіз даних досліджень у фізичній культурі та спорті. 
Тема №8. Науково-технічна документація та види наукових робіт. Складові 
теми: 1. Конструкторська, проектно-кошторисна, технологічна, науково-дослідна і технічна 
документації. 2. Оформлення науково-технічної документації, організація її зберігання й 
використання у відомчих технічних архівах. 3. Експертиза цінності науково-технічних документів. 

Змістовий модуль 4. Наукова робота як складова діяльності здобувача (магістра) фізичної 
культури і спорту.  
Тема №9. Загальна характеристика та особливості організації наукових досліджень здобувача 
(магістра) фізичної культури і спорту. Складові теми: 1. Етапи наукових досліджень з фізичної 
культури і спорту. 2. Організація проведення експериментальних досліджень. 
Тема №10. Магістерська робота: зміст, структура, вимоги до оформлення. Складові теми: 1. Зміст 
магістерської (кваліфікаційної) роботи. 2. Структура та загальний обсяг магістерської 
роботи. 3. Особливості підготовки магістерської роботи та її офіційний захист. 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Вступ до професійної та науково-дослідної діяльності магістра  
фізичної культури і спорту 

Тема №1. Історичні передумови 
магістерської підготовки та сучасний 
зміст дисципліни «Професійна та 
науково-дослідна діяльність 
магістра фізичної культури і спорту» 

11 2 1   8       

Тема №2. Концепція і мета 
підготовки здобувачів (магістрів) 
фізичної культури і спорту 

19 2 1  8 8       

Разом за змістовим модулем 1  30 4 2  8 16       
Змістовий модуль 2. Специфіка підготовки здобувача (магістра) фізичної культури і спорту 

Тема №3. Нормативно-законодавча 
база підготовки здобувачів 
(магістрів) фізичної культури і спорту 

10 2 2   6       



 
 

Тема №4. Місце магістра фізичної 
культури і спорту в структурі галузей 
економіки держави 

10 2 2   6       

Тема №5. Вимоги до компетентності 
та інших соціально важливих 
властивостей та якостей магістра 
фізичної культури і спорту 

10 2 2  6        

Разом за змістовим модулем 2  30 6 6  6 12       
Змістовий модуль 3. 

Основи наукової діяльності здобувача (магістра) фізичної культури і спорту 
Тема №6. Загальна система 
наукових знань та методологія 
наукових досліджень 

6 2 2   2       

Тема №7. Етика наукових 
досліджень у фізичній культурі і 
спорті 

8 2 2   4       

Тема №8. Науково-технічна 
документація та види наукових 
робіт      

16 2 2  12        

Разом за змістовим модулем 3  30 6 6  12 6       
Змістовий модуль 4. Наукова робота як складова діяльності здобувача (магістра)  

 фізичної культури і спорту 
Тема №9. Загальна характеристика 
та особливості організації наукових 
досліджень здобувача (магістра) 
фізичної культури і спорту 

6 2 2  10        

Тема №10.  Магістерська робота: 
зміст, структура, вимоги до 
оформлення 

24 2 2  12        

Разом за змістовим модулем 4  30 4 4  22        
Усього годин  120 20 18   48 34       

5. Теми семінарських занять 
№ змістового 

модуля, 
теми 

Назва семінарського заняття і короткий його зміст Кількість 
аудиторних  

годин 
І Змістовий модуль 1.  Вступ до професійної та науково-дослідної 

діяльності магістра фізичної культури і спорту. 
2 

1 Вступ до висококваліфікованої діяльності магістра фізичної культури і 
спорту. 

1 

2 Провідна місія та концептуальні засади підготовки здобувачів 
(магістрів) фізичної культури і спорту. 

1 

ІІ Змістовий модуль 2.  Специфіка підготовки здобувача (магістра) 
фізичної культури і спорту. 

6 

3 Нормативно-законодавча база підготовки здобувачів (магістрів) 
фізичної культури і спорту. 

2 

4 Місце магістра фізичної культури і спорту в структурі галузей 
економіки держави. 

2 

5 Вимоги до компетентності та інших соціально важливих властивостей 
та якостей магістра фізичної культури і спорту. 

2 



 
 

ІІІ Змістовий модуль 3. Основи наукової діяльності здобувача 
(магістра) фізичної культури і спорту. 

6 

6 Загальна система наукових знань та методологія наукових 
досліджень. 

2 

7 Етика наукових досліджень у фізичній культурі і спорті. 2 
8 Цінність науково-технічної документації. 2 
ІV Змістовий модуль 4. Наукова робота як складова діяльності 

здобувача (магістра) фізичної культури і спорту. 
4 

9 Загальна характеристика та особливості організації наукових 
досліджень здобувача (магістра) фізичної культури і спорту. 

2 

10 Правила та загальні вимоги до написання магістерської роботи. 2 
 Разом  18 

6. Теми практичних занять 
№ змістового 
модуля, теми 

Назва практичного заняття і короткий його зміст Кількість аудиторних  
годин 

1   
7. Теми лабораторних занять 

№ змістового 
модуля, теми 

Назва лабораторного заняття і короткий його зміст Кількість аудиторних  
годин 

1 Не передбачено навчальним планом  
8. Самостійна робота 

№ з/р Назва теми яка вивчається самостійно Кількість 
годин 

 
 

Змістовий модуль І.  Вступ до професійної та науково-дослідної  
діяльності магістра фізичної культури і спорту. 

16 
 

1 Тема 1. Історичні передумови магістерської підготовки та сучасний зміст 
дисципліни «Професійна та науково-дослідна діяльність магістра фізичної 
культури і спорту». 
1. Зміст та мета сучасної магістерської підготовки здобувачів фізичної культури і 
спорту. 

8 

2 Тема 2. Концепція і мета підготовки здобувачів (магістрів) фізичної культури і 
спорту. 
1. Загальні та основні специфічні функції навчання, відповідно до провідної місії 
та концептуальних засад підготовки здобувачів (магістрів) фізичної культури і 
спорту. 

8 

 Змістовий модуль ІІ.  Специфіка підготовки здобувача (магістра) фізичної 
культури і спорту. 

12 

3 Тема 3. Нормативно-законодавча база підготовки здобувачів (магістрів) 
фізичної культури і спорту. 
1. Створення блок-схеми основних законодавчих документів України, які 
регламентують структуру, зміст і навчальний процес підготови здобувачів 
(магістрів) фізичної культури і спорту. 

6 

4 Тема 4. Місце магістра фізичної культури і спорту в структурі галузей економіки 
держави. 
1. Характеристика освітньої, науково-дослідної, організаційно-управлінської 
діяльності магістра фізичної культури і спорту. 

6 

 Змістовий модуль ІІІ.  Основи наукової діяльності здобувача (магістра) 
фізичної культури і спорту. 

6 

5 Тема 6. Загальна система наукових знань та методологія наукових досліджень. 2 



 
 

1. Наукова теорія та її функції: пояснювальна, передбачувальна, синтезуюча, 
методологічна, практична. 

6 Тема 7. Етика наукових досліджень у фізичній культурі і спорті. 
1. Характеристика спеціальних знань та вмінь з наукової роботи. 

4 

 Разом  34 
 9. Індивідуальні завдання 

№ з/р Назва індивідуального завдання Кількість 
годин 

 
 

Змістовий модуль І.  Вступ до професійної та науково-дослідної  
діяльності магістра фізичної культури і спорту. 

8 
 

1 Тема 2. Концепція і мета підготовки здобувачів (магістрів) фізичної культури і 
спорту. 
1. Охарактеризувати особливості навчання та специфіку підготовки 
здобувачів (магістрів) фізичної культури і спорту в умовах вищого навчального 
закладу з фізичної культури. 

8 

 Змістовий модуль ІІ.  Специфіка підготовки здобувача (магістра) фізичної 
культури і спорту. 

6 

2 Тема 5. Вимоги до компетентності та інших соціально важливих властивостей та 
якостей магістра фізичної культури і спорту. 
1. Створити адекватний вимогам сучасності образ майбутньої професійної 
діяльності магістра фізичної культури і спорту та скласти відповідний план 
самовдосконалення.    

6 

 Змістовий модуль ІІІ.  Основи наукової діяльності здобувача (магістра) 
фізичної культури і спорту. 

12 

3 Тема 6. Загальна система наукових знань та методологія наукових досліджень. 
1. Підготовити презентацію на тему «Особливості написання та оформлення 
наукової статті; розробити макет наукової статті; скласти список тем, за якими 
здобувач (магістр) бажає написати наукові статті». 

12 

 Змістовий модуль ІV.  Наукова робота як складова діяльності здобувача 
(магістра) фізичної культури і спорту. 

22 

4 Тема 9. Загальна характеристика та особливості організації наукових досліджень 
здобувача (магістра) фізичної культури і спорту. 
1. Розробити індивідуальний план роботи за темою магістерського 
дослідження, структуру експериментального дослідження, підібрати тестові 
завдання та вправи для експериментальної частини наукового дослідження. 

10 

5 Тема 10. Магістерська робота: зміст, структура, вимоги до оформлення. 
1. Написати наукову статтю.  

12 

 Разом  48 
10. Методи навчання 

Лекції. Проблемні лекції. Презентації. Розв’язання творчих завдань. Домашні завдання. 
Практичні індивідуальні роботи з використанням персональних комп’ютерів. Словесний метод. 
Наочний метод. Вивчення та аналіз прикладного матеріалу. Аналіз та синтез інформації. 
Поєднання логічного та історичного аналізу. Функціонально-структурного аналізу. Порівняння та 
зіставлення.                                    

11. Методи контролю 
1. Поточний контроль – методи усного контролю - фронтальний контроль знань на лекціях та 

семінарських заняттях (відвідування занять, відповіді за темами); методи письмового контролю; 
самоконтроль; виконання самостійної та індивідуальної роботи. 



 
 

2. Підсумковий контроль – залік. 
Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання поточного та семестрового 

контролю 
1. Основні завдання, об’єкт та предмет дисципліни «ПНДДМФКіС» 
2. Характеристика понять «магістр», «магістратура» та «магістерська підготовка».  
3. Історичні передумови магістерської підготовки. 
4. Основна мета та завдання підготовки магістрів в Україні. 
5. Розкрити поняття «функція». Особливості загальних функцій навчання та спеціальних 

функцій, на яких базується підготовка магістрів. 
6. Характеристика особливостей підготовки магістрів у зарубіжних країнах. 
7. Вказати документи, на підставі яких здійснюється підготовка здобувачів ступеня вищої 

освіти «магістр» фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах України. 
8. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014) надати характеристику ступеню 

вищої освіти «магістр».   
9. Вказати уміння, якими повинен володіти магістр фізичної культури і спорту. 
10. Вказати якості, які повинен мати магістр фізичної культури і спорту. 
11. Надати характеристику системи загальних і спеціальних знань магістра фізичної культури і 

спорту.  
12. Надати характеристику освітньої, науково-дослідної, спортивно-оздоровчої та 

організаційно-управлінської діяльності у сфері фізичної культури та спорту. 
13. Перелік посад, які можуть посісти випускники магістратури фізичної культури і спорту.  
14. Основні завдання діяльності магістра фізичної культури і спорту відповідно до первинних 

посад. 
15. Надати характеристику функцій діяльності магістра фізичної культури і спорту 

(організаційної, розвивальної, оздоровчої, виховної та гносеологічної). 
16. Відповідно до сукупності знань і вмінь магістра фізичної культури і спорту розкрити 

сучасну структуру його професійної діяльності. 
17. Методологія дослідження. 
18. Категоріальний апарат науково-педагогічних досліджень. 
19. Методи наукових досліджень у фізичній культурі і спорті. 
20. Загальні принципи проведення наукових  досліджень. 
21. Збір наукових даних. 
22. Обробка й аналіз даних досліджень у фізичній культурі та спорті. 
23. Оформлення науково-технічної документації, організація її зберігання й використання у 

відомчих технічних архівах. 
24. Організація проведення експериментальних досліджень.  
25. Характеристика педагогічного експерименту, педагогічного спостереження, контрольних 

випробувань, анкетування.  
26. Етапи наукових досліджень з фізичної культури і спорту. 
27. Розробка програми дослідження. 
28. Загальна методика наукової творчості. 
29. Загальна схема наукового дослідження. 
30. Аналіз та інтерпретація одержаних даних. 
31. Загальна характеристика магістерської роботи. 
32. Структура магістерської роботи. 
33. Особливості вибору теми магістерської роботи та її обґрунтування.  
34. Особливості складання плану роботи. 
35. Загальна характеристика вивчення літературних джерел. 
36. Поняття об'єкт та предмет дослідження. 



 
 

37. Основи над текстом магістерської роботи. 
38. Загальна характеристика заключного етапу написання роботи. 
39. Загальні вимоги обробки результатів. 
40. Методи обробки результатів дослідження. 
41. Особливості написання вступу та висновків роботи. 
42. Основні правила оформлення використовуваної літератури та додатків. 
43. Літературно-графічне оформлення роботи. 
44. Основні вимоги захисту магістерської роботи. 
45. Керівництво роботи та її рецензування. 
46. Типові помилки в написанні та оформленні магістерської роботи. 
47. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. 
48. Методика підготовки та оформлення публікації. 
49. Доповідь (повідомлення). 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Зимовий семестр Сума 

Розподіл балів за змістовними модулями і темами що вивчаються 
Змістовий 
модуль 1 

Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 
4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  
 

10 15 8 8 9 8 8 9 10 15  
25 25 25 25 100 

12.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

12.2 Форма поточного контролю 
Елементи контролю за змістовними модулями  

Завдання Мінім. к-сть 
балів 

Макс. к-сть 
балів 

Модуль 1. Зимовий семестр (залік) 
Кількість балів за змістовий модуль І (max — 25) 

Відповіді за темами дисципліни (за 2 теми) 6 10 
Самостійна робота  (2 робота) 6 10 
Індивідуальні завдання (1 завдання) 3 5 

Всього за змістовний модуль 1 15 25 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В 

добре  74-81 С 
64-73 D 

задовільно  60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



 
 

Кількість балів за змістовий модуль ІІ (max — 25) 
Відповіді за темами дисципліни (за 3 теми) 9 15 
Самостійна робота  (2 роботи) 4 6 
Індивідуальні завдання (1 завдання) 2 4 

Всього за змістовний модуль 2 15 25 
Кількість балів за змістовий модуль ІІІ (max — 25) 

Відповіді за темами дисципліни (за 3 теми) 9 15 
Самостійна робота  (2 роботи) 4 6 
Індивідуальні завдання (1 завдання) 2 4 

Всього за змістовний модуль 3 15 25 
Кількість балів за змістовий модуль ІV (max — 25) 

Відповіді за темами дисципліни (за 2 теми) 6 10 
Індивідуальні завдання (2 завдання) 9 15 

Всього за змістовний модуль 4 15 25 
Разом за модуль 1 60 100 

13. Методичне забезпечення 
Опорні конспекти лекцій, презентації лекційного матеріалу, пакет контрольних завдань для 

перевірки знань, критерії оцінки знань здобувачів. 
14. Рекомендована література 

14.1 Базова  
1. Савченко В.Г., Долбишева Н.Г., Табінська С.О. Професійна та науково-дослідна діяльність 

магістра фізичної культури і спорту : навчальний посібник. 2-е вид., доповн. та перероб. Дніпро, 
2018. 225 с. 

2. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. Київ: 
«Центр учбової літератури», 2014. 142 с. 

3. Долбишева Н. Г., Табінська С. О. Рекомендації вченим-початківцям галузі фізичної 
культури і спорту щодо створення і розповсюдження наукових знань : методичні матеріали для 
здобувачів вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». Дніпро. 2018. 49 с. 

4. Шульга А.С. , Ярымбаш К.С.  Научные исследования в спортивной деятельности: 
методические рекомендации. Днепропетровск : ТОВ «Вета», 2014. 48 с. 

5. Мокін Б.І., Мокін О.Б. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний 
посібник. Вінниця : ВНТУ, 2014. 180 с.  

6. Шиян Б.М.,  Вацеба О.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у 
фізичному вихованні та спорті : навч. посібник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. 276 
с.  

7. Методичні рекомендації для виконання  курсових, дипломних та магістерських робіт для 
студентів в галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини / Укл. Н.В. Москаленко, 
Н.Г. Долбишева, І.Т. Скрипченко, В.Ю. Зайцева. 3-е вид. доповн. Дніпропетровськ, 2013. 82 с. 

8. Про вищу освіту: Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII.  
URL: http://zakon4.rada.gov.ua/¬laws/show/ 1556-18/print1434870000112510. 

9. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015, № 848-VIII URL: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19 

10. Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.1993, № 3808-XII. URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3808-12 

11. Про проведення міжнародних, всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних 
конференцій та семінарів студентів і молодих учених у 2015 році : Лист МОНУ від 01.10.2014 
№ 1/9-511 URL: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/43094/ 



 
 

12. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 
06.11.2015, № 115 URL: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15  

13. Про затвердження Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її 
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