пріоритети
відповідних
соціальноекономічних,
організаційних,
політикоправових та екологічних умов становлення і
розвитку України з метою впровадження
європейських стандартів життя.
З метою підтримання основних напрямів
реалізації
концепції
сталого
розвитку,
розробки теоретичних основ екологічної
тематики і формування системи практичних
вмінь та навичок в сфері фізичної культури і
спорту
в
Національному
університеті
фізичного виховання і спорту України
започатковано підготовку фахівців ступеня
магістра, за спеціальністю «017 Фізична
культура і спорт», спеціалізація – «Менеджмент
у спорті», професійне спрямування - «Екологія
спорту».
Імас Євгеній Вікторович
Ректор Національного університету
фізичного виховання і спорту України,
доктор економічних наук, професор,
Голова комісії НОК України
«Сталий розвиток і спадщина»

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І
СПОРТУ УКРАЇНИ
Проблематика збереження навколишнього
середовища в глобальному масштабі була
введена в порядку міжнародних відносин на
рубежі 60-70- х років минулого століття. У 21
столітті в законодавчих документах цей
напрямок одержав назву «сталий розвиток».
Сталий розвиток - це процес розвитку держави
на основі узгодження і гармонізації соціальної,
економічної та екологічної складових з метою
задоволення потреб сучасного і майбутнього
покоління.
У 2015 році Наказом Президента України
затверджено Стратегію сталого розвитку
"Україна - 2020", в якій позначені основні

Для здійснення якісної і кваліфікованої
підготовки фахівців у галузі знань «Фізична
культура і спорт» Національний університет
фізичного виховання і спорту України:
 підтримує
тісне
співробітництво
з
Міжнародним олімпійським комітетом,
Міжнародною олімпійською академією,
Всесвітньою радою зі спортивної науки та
фізичного
виховання,
є
ініціатором
створення та членом Міжнародної асоціації
університетів фізичної культури і спорту;
 співпрацює з Національним олімпійським
комітетом,
Олімпійською
академією
України, Українською академією наук;
 має у своїй структурі науково-дослідний
інститут, наукову бібліотеку, навчальнооздоровчий центр "Олімпійський стиль",
центр
підвищення
кваліфікації
та
перепідготовки,
центр
спортивної
травматології і відновлювальної медицини,
видавництво "Олімпійська література";
 має чотири гуртожитки, лижну базу,
плавальний басейн, веслувальну базу,
спортивні зали;
 здійснює освітню діяльність на підставі
ліцензії Міністерства освіти і науки
України (ліцензія АЕ № 270144 від
7.05.2013 р).

НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ
МАГІСТРА
НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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ЗАПРОШУЄМО ДО
НАВЧАННЯ
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ
МАГІСТРА
Підготовка фахівців здійснюється на кафедрі
спортивної медицини за спеціальністю «017
Фізична культура і спорт», спеціалізація –
«Менеджмент у спорті», професійне спрямування «Екологія спорту».
Термін навчання на денній формі складає 1 рік і 4
місяці, на заочній – 1 рік і 10 місяців.
Процес підготовки здобувачів забезпечується
досвідченим викладацьким складом НУФВСУ:
докторами та кандидатами наук, професорами і
доцентами.
Програма
навчання
включає
проходження
наступних дисциплін: екологія спорту, загальна
екологія
та
неоекологія,
природоохоронне
інспектування в галузі спорту, збалансоване
природокористування у сфері спорту, екологічний
менеджмент і маркетинг у сфері фізичної культури
і спорту, ендоекологія фізичної культури і спорту,
сучасні аспекти екологічного харчування.
Здобувачі ступеня магістра за період навчання
отримують фундаментальні знання про основні
положення екології як науки, системи охорони
навколишнього середовища, умови здійснення
природоохоронного інспектування, збалансованого
природокористування,
методології
екологічного
менеджменту й маркетингу, процесу виробництва та
застосування екологічного харчування і харчових
продуктів, екологічної медицини та функціонування
внутрішніх систем організму за умов впливу
навколишнього середовища, організації наукових
досліджень відповідно до загальних засад, і окремо, з
урахуванням особливостей діяльності у сфері
фізичної культури і спорту.

Засвоєння визначених теоретичних знань і
отримання випускниками практичних вмінь та
навичок
щодо
складання
поточних
й
перспективних
планів
здійснення
природоохоронних заходів; проведення екологічної
експертизи
та
екологічного
моніторингу;
дотримання міжнародних стандартів будівництва
та архітектури; контролю технології виробництва і
споживання екологічно якісного харчування;
вирішення
питань
екологічної
безпеки;
використання
нормативно-правової
та
законодавчої бази держави у напрямку ведення
екологічної політики, в тому числі у сфері фізичної
культури і спорту, забезпечить випускникам
можливість отримати працевлаштування у ведучих
установах галузей спорту, фізичної культури, а
також, екології і охорони навколишнього
середовища,
екоекономіки,
менеджменту
й
маркетингу,
екологічного
спорудження
та
будівництва, а також охорони здоров’я.
Студенти, що здобувають освітній ступень
магістра, беруть участь в організації та проведенні
університетських, всеукраїнських і міжнародних
заходів,
зокрема
конференцій,
семінарів,
конгресів; готують до публікації наукові статті;
виступають
з
доповідями;
розробляють
і
представляють
власні
наукові
проекти;
ознайомлюються з сучасними інноваційними
технологіями здійснення наукових досліджень;
проходять педагогічну практику викладання у
вищій школі; засвоюють основні положення
стандартизації та сертифікації, аудиторської
діяльності.

ВАЖЛИВІ ДАТИ:
Строки прийому заяв та документів:
 з 24 червня до 13 серпня 2019 року (на
денну форму навчання);
 з 24 червня до 28 серпня 2019 року (на
заочну форму навчання).

Строки складання вступних
додаткових випробувань:

екзаменів

та

 з 16 серпня до 23 серпня 2019 року (на
денну форму навчання);
 з 03 вересня до 08 вересня 2019 року (на
заочну форму навчання).
Терміни оприлюднення рейтингового списку
вступників:
 28 серпня 2019 року (на денну форму
навчання);
 12 вересня 2019 року (на заочну форму
навчання).
Терміни зарахування вступників:
 з 28 серпня 2019 року за державним
замовленням (на денну форму навчання);
 не пізніше 30 серпня 2019 року за
кошти фізичних та юридичних осіб (на
денну форму навчання);
 з 12 вересня 2019 року за державним
замовленням (на заочну форму навчання);
 не пізніше 27 вересня 2019 року за
кошти фізичних та юридичних осіб (на
заочну форму навчання).
Вступники на період вступних випробувань
забезпечуються гуртожитком.
Перелік документів, терміни та зміст вступних
випробувань подано на веб-сайті університету:
www.uni-sport.edu.ua
Контактна інформація:
Адреса університету
вул. Фізкультури 1, м. Київ-150, 03150, Україна
Приймальна комісія
Тел. +38 (044) 287-04-91
e-mail: pk_nupesu@i.ua
Кафедра спортивної медицини
Маслова Олена Володимирівна
Тел. +38 (044) 287-65-20
e-mail: ekol-sportmedkaf@yandex.ua

