
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ‘Я, ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ

КРУЦЕВИЧ Тетяна Юріївна
завідувач кафедри теорії та методики 

фізичного виховання, професор, 
доктор наук з фізичного виховання і 

спорту, академік Української академії 
наук



Випускники отримують диплом спеціалізація 

“Фізичне виховання у вищих навчальних закладах”

(на основі базової вищої освіти) і “Середня освіта 

(Фізична культура, організатор туристичної 

діяльності)”, “Фізична підготовка у військових 

формуваннях, правоохоронних структурах та 

спеціальних службах” (на основі повної вищої освіти)





ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ

(викладач фізичного 
виховання)

МІЖНАРОДНІ ЦЕНТРИ  

ДИТЯЧО –

ЮНАЦЬКОГО 

ТУРИЗМУ

ТУРИСТИЧНІ 
ФІРМИ

ФІЗКУЛЬТУРНО –
ОЗДОРОВЧІ 

ЦЕНТРИ

(керівники центрів, 
менеджери, туроператори, 

тренери фізкультурно-
оздоровчих груп та ін.)





231
• Викладачі  університетів  та вищих навчальних закладів

232
• Викладачі  середніх  навчальних закладів

2320
• Викладач  професійно-технічного  навчального  закладу

23102
• Асистент

2340
• Вчителі  спеціалізованих  навчальних  закладів

23473
• Методисти заочних шкіл і відділень

23478
• Методисти з фізичної культури

235
• Інші професіонали в галузі навчання

23511
• Наукові  співробітники (методи навчання) 

2352
• Інспектор  вищих навчальних закладів

2352
• Інспектори спеціальних середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів

24812
• Туризмознавець, Екскурсознавець 

В відповідності до Міжнародного стандартну класифікації професій (ISCO 88: 

International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva)

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ



заяву на ім'я ректора з візою завідувача кафедри, яка проводить 
магістерську підготовку (не більш як на дві спеціалізації);

диплом про вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня
«Бакалавр» чи «Спеціаліст» з додатком до нього (копія та
оригінал);

медичну довідку за формою 086-о;

рекомендацію ДЕК

копію паспорта (стор. 1-2, 11);

копію ідентифікаційного коду;

копії та список друкованих праць;

реферат з обраної спеціалізації за темою майбутніх досліджень (для 
абітурієнтів, які змінюють напрямок підготовки або не захищали 
дипломної роботи);

ксерокопії дипломів з конкурсів студентських робіт та олімпіад, в 
яких брав участь претендент;

6 кольорових фотокарток формату 3х4.



Прийом документів: з 29 червня до 04 липня 2016р. (денна форма навчання ); з 10 до 22 

серпня 2016 р. (заочна форма навчання)

Складання вступних випробувань: 5-10 липня 2016 р. (денна форма навчання), 23-31 

серпня 2016 р. (заочна форма навчання)

Оголошення рейтингового списку: 11-12 липня 2016 р. (денна форма навчання), 25 

серпня–1 вересня 2016 р. (заочна форма навчання)

Зарахування за державним замовленням: 15 липня 2016 р. (денна форма навчання), 5 

вересня 2016 р. (заочна форма навчання)

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб: 29 серпня 2016 р. (денна форма 

навчання), 12 вересня 2016 р. (заочна форма навчання)




