НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
Кафедра спортивних ігор
Шановний абітурієнт!
Запрошуємо до вступу на спеціалізації:
•
баскетбол (стрітбол)
•
більярд (всі види)
•
волейбол (волейбол пляжний)
•
гандбол
•
теніс настільний
•
регбі
•
теніс
•
хокей (хокей на траві)
•
шахи
•
та інші спортивні ігри (бадмінтон, бейсбол, боулінг, гольф, софтбол, шашки тощо)
Програма навчання:
•
спеціально-теоретичні дисципліни (теорія та методика обраного виду спорту, теорія та
методика фізичного виховання і масової фізичної культури, теорія юнацького спорту,
загальна теорія підготовки спортсменів, олімпійський, професійний, неолімпійський та
адаптивний спорт, фітнес, рекреація, біомеханіка тощо)
•
спеціально-практичні дисципліни (практикум зі спортивного вдосконалення з обраного виду
спорту, педагогічна практика у навчальних закладах, тренерська практика у ДЮСШ,
СДЮСШОР та спортивних клубах
•
медико-біологічні дисципліни (анатомія, фізіологія людини, біохімія, спортивна медицина,
фізична реабілітація, масаж тощо)
•
гуманітарні та соціально-педагогічні дисципліни (педагогіка, психологія, політологія,
менеджмент, маркетинг, правознавство, основи економічних знань, іноземна мова та інші)
Студенти беруть активну участь у районних, міських, Всеукраїнських і міжнародних змаганнях,
суддівстві, організації та проведенні різноманітних спортивних заходів.
•
•

Випускники отримують кваліфікацію:
тренер-викладач з виду спорту
викладач фізичного виховання

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сферою діяльності наших випускників є:
дитячо-юнацькі спортивні школи
спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву
училища олімпійського резерву
спортивні ліцей-інтернати
школи вищої спортивної майстерності
центри олімпійської підготовки
національні збірні команди
національні федерації України
спортивні клуби, фітнес-центри та тренажерні зали
колективи фізичної культури
науково-дослідні установи та комплексні наукові групи
загальноосвітні школи, ліцеї, технікуми
вищі навчальні заклади

Випускникам надається можливість отримати поглиблену підготовку на освітньо-кваліфікаційному
рівні «Магістр» та здобути додаткову спеціальність, а саме:
•

•
•
•

СПОРТ (за видами):
• професійний і неолімпійський спорт
• олімпійський спорт
• біомеханіка спорту
• менеджмент і логістика у спорті
• менеджмент і маркетинг спорту
• психологія спорту
• фізіологія спорту
ФІТНЕС ТА РЕКРЕАЦІЯ
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Кращі випускники мають право до вступу у аспірантуру.

•
•
•
•
•
•
•
•

Термін навчання
На освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» – 4 роки (денна форма), 5 років (заочна).
На освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» – 1 рік (денна форма), 2 роки (заочна).
Для отримання другої вищої освіти – 2 роки (заочна форма).
Навчання здійснюється за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб.
Оплата за навчання 11430 грн. за рік (денна форма) та 5990 грн. за рік (заочна форма).
Випускники отримують диплом державного зразку.
Всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.
Університет має договір з Академією Служби Безпеки України та Національним
університетом оборони України імені Івана Черняхівського про проходження військової
підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.
Терміни подання документів за ступенем бакалавра:

Прийом документів з 10 липня по 24 липня 2015 року на денну форму навчання
з 24 липня по 8 серпня 2015 року на заочну форму навчання
Терміни складання конкурсу фізичних або творчих здібностей
з 25 липня по 01 серпня 2015 року на денну форму навчання
з 10 серпня по 15 серпня 2015 року на заочну форму навчання
Перелік необхідних документів та сертифікатів на вступ до університету:
документ про середню освіту (оригінал, копія); сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання
2015 р. (українська мова та література, біологія); класифікаційний квиток або залікова книжка
спортсмена (не нижче другого розряду з обраного виду спорту);
офіційні документи, що
підтверджують спортивні досягнення; медична довідка (форма 086-о); 6 кольорових фотокарток
розміром 3×4 см; витяг з трудової книжки (для тих, хто працює); копія паспорта; копія
ідентифікаційного коду, приписне свідоцтво*;
* паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво – подаються особисто.
ОБИРАЮЧИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
УКРАЇНИ ВИ ОТРИМАЄТЕ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВПЕВНЕНІСТЬ НА РИНКУ
ПРАЦІ!

