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 Найбільший в Україні вищий навчальний 

заклад у сфері фізичної культури і спорту, де 
гармонійно поєднані підготовка 
висококваліфікованих кадрів для галузі, 
перепідготовка та підвищення кваліфікації 
фахівців різного профілю, фундаментальні та 
прикладні наукові дослідження, результати 
яких активно впроваджуються в практику, 
ефективна спортивна діяльність та 
багатогранне співробітництво з численними 
партнерами в Україні й іншими державами 
світу.  

 Серед вихованців університету –  111 
олімпійських чемпіонів, відомих діячів сфери 
фізичного виховання, фізичної культури і 
спорту.  

 В університеті функціонує 21 кафедра, 
об'єднана чотирма факультетами: 
тренерський факультет; факультет спорту та 
менеджменту; факультет здоров'я, фізичного 
виховання та туризму і факультет заочного 
навчання. 

 300 науково-педагогічних працівників, серед 
яких 50 професорів та докторів наук, 200 
доцентів та кандидатів наук здійснюють 
професійну підготовку понад 4 тисяч 
здобувачів вищої освіти. 

 Університет розташований в семи 
навчальних корпусах, має 4 гуртожитки, 
спортивні зали, вело-лижну та веслувальну 
бази, 2 плавальних басейни, навчально-
оздоровчий комплекс «Олімпійський стиль», 
науково-дослідний інститут, Центр 
спортивної травматології та відновлювальної 
медицини, Центр підвищення кваліфікації та 
перепідготовки. 

 На Кафедрі інноваційних та інформаційних 
технологій у фізичній культурі і спорті 
працює висококваліфікований 
професорсько-викладацький склад, який 
викладає сучасні дисципліни, пов’язані з 
комп’ютерними технологіями, інноваціями у 
фізичній культурі і спорті, інформатизацією 
суспільства. 

 Практичною базою кафедри є три 
комп’ютерні класи, лабораторії науково-
дослідного інституту НУФВСУ. 

 Завідувач кафедри -  професор, доктор наук 
з фізичного виховання і спорту  Шинкарук 
Оксана Анатоліївна. 

  Освітня діяльність здійснюється на підставі 
ліцензії Міністерства освіти і науки України 
(серія АЕ № 527271 від 29.09.2014 р.). 
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КАФЕДРА  ІННОВАЦІЙНИХ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТІ 
Запрошує  до навчання на спеціалізацію 

«Кіберспорт (eSport)»  
на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти у межах спеціальності  
 017 Фізична культура і спорт  

Термін навчання на денній формі складає 1 
рік і 4 місяці, на заочній – 1 рік і 7 місяців. 

 
Кіберспорт - змагання в сфері 

комп'ютерних ігор, де моделюється ігровий 
простір, в якому гравці досягають певних 
цілей, виконують завдання і місії,  та 
розвивають і тренують як розумові, так і 
фізичні навички. В Україні почали 
формуватися команди, що складаються з 
досвідчених геймерів, які беруть участь в 
міжнародних турнірах. Професіоналів з 
профільною освітою і розумінням специфіки 
кіберспорту практично немає. Щоб 
працювати в цій індустрії, недостатньо тільки 
любові до комп'ютерних ігор, як і недостатньо 
досвіду в маркетингу, якщо фахівець не 
захоплюється комп'ютерними іграми.  

Навчання здобувачів вищої освіти 
спрямовано на підготовку фахівців, здатних 
виявляти та ефективно розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі і практичні проблеми 
інноваційного та наукового характеру в 
кіберспорті (eSport). Підготовку магістрів 
забезпечуватимуть фахівці профільних кафедр, 

для проведення практичнихзанять запрошені 
професійні геймери. 
 
Програма навчання включає предмети:  
 
1. Інформаційні та інноваційні технології в 

кіберспорті. 
2. Система підготовки та змагань в 
кіберспорті. 
3. Жанри комп’ютерних ігор. 
4. Інфраструктура кіберспорту.  
5. Професійний геймінг. 
6. Теорія і методика підготовки в кіберспорті 
(eSport).  
7. Технологія проектування персональних та 
командних тренувальних програм для 
спортсменів з різним рівнем підготовленості в 
кіберспорті 
8. Основи ергономіки в кіберспорті. 
9. Стратегічний менеджмент в кіберспорті. 
10. Психологічний супровід спортивної 
діяльності в кіберспорті. 
11. Методологія наукових досліджень у 
кіберспорті. 
12. Психологія особистості в кіберспорті. 
13. Лідерство та командоутворення в 
кіберспорті.  
14. Управління психологічними станами в 
спорті. 
15. Психорегуляція у спортивній діяльності 
геймерів. 
16. Сучасні тренди менеджменту і маркетингу у 
роботі клубу з кіберспорту та кіберарені. 
17. Івент-менеджмент в кіберспорті. 

 
Перелік документів, терміни та зміст 

вступних випробувань подано на 
веб-сайті університету: 

www.uni-sport.edu.ua 

  

 
Важливі дати: 

Прийом заяв та документів: 

Денна форма навчання  з 24 червня до 13 
серпня 2019 р. 

Заочна  форма навчання  з 24 червня до 28 
серпня 2019 р. 
Строки проведення вступних екзаменів та 
додаткових випробувань: 

Денна форма навчання  16-23 серпня 2019 р. 
Заочна  форма навчання – 03-08 вересня  2019 р.  
Оприлюднення рейтингового списку: 
Денна форма навчання  – 27 серпня 2019 р. 
Заочна  форма навчання – 11 вересня  2019 р. 
Терміни зарахування вступників: 
Денна форма навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб – 30 серпня 2019 р.; 
Заочна  форма навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб – 27 вересня 2019 р. 
Вступники на період вступних випробувань 
забезпечуються гуртожитком. 

Адреса Національного університету фізичного 
виховання і спорту України:  вул. Фізкультури 1, м. Київ-

150, 03150 Україна. Тел.: +38 (044) 287-04-91 
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій у 
фізичній культурі і спорті : корпус 4, кім. 102, корп. 5, 
кімн. 408. Тел.: +38 (044) 287-63-49,  +38 (044) 287-04-94, 

куратор Юхно Ю.О. , тел. +38 (063) 258-32-22 
E-mail: kiitfkis@gmail.com  

http://www.uni-sport.edu.ua/
mailto:kiitfkis@gmail.com

