ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти
Форми навчання: денна, заочна (з використанням дистанційних технологій)
Перелік конкурсних предметів
Освітній рівень
Термін навчання
(вступних випробувань)
1. Українська мова
2. Біологія
Бакалавр
4 роки
3. Творчий конкурс
1. Іноземна мова
Магістр
1,5 роки
2. Фаховий іспит
Вступники мають право подавати сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років,
сертифікати ЄВІ з іноземної мови 2020 та 2021 років

Можна здобути без ЗНО / ЄВІ:
ступінь бакалавра на основі освітніх рівнів бакалавра, магістра (спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю;
ступінь магістра на основі освітнього рівня магістра (спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю
Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, всебічний розвиток
особистості, розвиток фізичних, морально-вольових здібностей людини з метою її гармонійного виховання.
Спорт дає фізичний гарт, позитивні емоції, радість успіху, а головне – здоров’я!
Підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» має на меті задоволення потреб особистості,
суспільства і держави у фахівцях, орієнтованих на сучасні методи освіти і виховання людини, прищепленні здорового способу життя,
а також підготовку таких фахівців з фізичної культури, які спроможні здійснювати освітню і спортивно-оздоровчу діяльність на
високому професійному рівні.
Після закінчення навчання випускник здатен виконувати професійну роботу і може займати відповідні посади:
Бакалавр фізичної культури і спорту
• інструктор-методист із фізичної культури та спорту;
• інструктор-методист спортивної школи;
• інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
• фахівець із організації дозвілля;
• тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.);
• тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції);

•

фітнес-тренер.

Магістр фізичної культури і спорту
• державний тренер з виду спорту (збірної);
• головний тренер команди (збірної, клубної);
• начальник команди з виду спорту (збірної, клубної);
• голова клубу (спортивного);
• директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурно-спортивної спрямованості; комплексу
(оздоровчого, спортивного, туристського); навчального (навчально-тренувального) центру; школи (вищої спортивної
майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.);
• завідувач бази спортивної, спортивної споруди, тренажерного комплексу (залу);
• керівник фізичного виховання, підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту;
• начальник клубу (спортивно-технічного, стрілецько-спортивного);
• викладач вищого навчального закладу;
• методист з фізичної культури.
ВИПУСКНИКАМ ВИДАЄТЬСЯ ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

