
ОПИС БАКАЛАВРСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ» 

 

НА КАФЕДРІ БІОМЕХАНІКИ ТА СПОРТИВНОЇ МЕТРОЛОГІЇ 

 НУФВСУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 017 ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНА 

РЕАБІЛІТАЦІЯ» ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ: 

Ступінь бакалавра фізичної культури і спорту за спеціалізацією 

«Фізкультурно-спортивна реабілітація» 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт 

Спеціалізація «Фізкультурно-спортивна реабілітація» 

Освітньо-професійна програма «Фізкультурно-спортивна реабілітація» 

Кваліфікація: бакалавр фізичної культури і спорту за спеціалізацією 

«Фізкультурно-спортивна реабілітація» 

Термін навчання: 4 роки 10 місяців 

Форма навчання: заочна. 

Мета освітньої програми –  підготовка фахівців, здатних виявляти та 

ефективно розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у 

сфері фізичної культури і спорту, зокрема у фізкультурно-спортивній 

реабілітації. 

Особливість освітньої програми «Фізкультурно-спортивна 

реабілітація» полягає у тому, що Освітньо-професійна програма спрямована на 

формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, визначених 

стандартом вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 

017 Фізична культура і спорт, який затверджено наказом Міністерства освіти і 

науки України від 24.04.2019 № 567.  

Студенти, які навчаються за освітньо-професійної програмою 

«Фізкультурно-спортивна реабілітація» можуть брати участь у програмі 

академічної мобільності, тобто за угодами між Національним університетом 

фізичного виховання і спорту України навчатися за обміном у Університеті 

суспільно-природничих наук ім. Вінцента Поля в м. Любліні (Польща) або у 



Гданській академії фізичного виховання (Польща). Практика і 

працевлаштування Випускники спроможні обіймати посади, кваліфікаційні 

вимоги яких передбачають наявність кваліфікації бакалавра фізичної культури і 

спорту за спеціалізацією «Фізкультурно-спортивна реабілітація», у суб’єктах 

господарювання, що здійснюють такі види економічної діяльності (за КВЕД ДК 

009:2010): 

85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку; 

93.11 Функціонування спортивних споруд; 

93.12 Діяльність спортивних клубів; 

93.13 Діяльність фітнес-центрів; 

93.19 Інша діяльність у сфері спорту; 

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг.  

Випускники можуть займати, зокрема, такі первинні посади (за КВЕД ДК 

003:2010): 

     226 – масажист; 

     330 – асистент вчителя-реабілітолога; 

3475 – інструктор з фізкультури; 

3475 – інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);  

3414 – фахівець із організації дозвілля. 

Випускники можуть продовжувати навчання для здобуття вищої освіти 

на другому (магістерському) рівні. 

 


