
ОПИС МАГІСТЕРСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНІВ У ВОДНИХ ВИДАХ СПОРТУ» 

Головною метою освітньо-професійної програми «Система підготовки спортсменів у 

водних видах спорту» є підготовка фахівців, здатних виявляти та ефективно реалізовувати 

складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми інноваційного та наукового характеру у 

сфері фізичної культури і спорту, зокрема системі підготовки спортсменів у водних видах 

спорту. 

Унікальність програми підготовки магістрів зі спеціалізації «Система підготовки 

спортсменів у водних видах спорту» обумовлена її спрямованістю на проблеми спорту 

вищих досягнень та викликами, які пов’язані з високою конкуренцією на міжнародній 

спортивній арені, що потребує висококваліфікованого кадрового забезпечення, створення 

удосконалення та впровадження її  науково  обгрунтованих підходів. 

Програма не має аналогів в освітньому просторі України, а Національний 

університет фізичного виховання і спорту України є єдиним вищим закладом освіти, який 

здійснює підготовку фахівців зазначеної спеціалізації. Поряд з дисциплінами спеціалізації, 

які висвітлюють сучасні технології підготовки (удосконалення рухових якостей, технічну 

підготовку, складну взаємодію тренувальних і змагальних навантажень) викладається 

комплекс інтегративних дисциплін (психологія, біомеханіка, інформативні технології 

сучасного спорту вищих досягнень, актуальні проблеми олімпійського спорту). Це  

забезпечує перспективи працевлаштування та конкурентні переваги в здатності 

розв’язувати  складні задачі під час професійної діяльності не тільки в складній системі 

підготовки спортсменів у водних видах спорту, але й у сфері фізичної  культури і спорту, 

що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій у цій сфері. 

Перспективи  працевлаштування 

Потенційним роботодавцем для здобувачів ступеня магістра зі спеціальності 017 

Фізична культура і спорт, спеціалізації «Система підготовки спортсменів у водних видах 

спорту» є організації, установи і заклади, що функціонують  у сфері фізичної культури і 

спорту, сфері освіти, а саме: наукові установи, які здійснюють науково-дослідницьку 

діяльність за спеціальність 017 Фізична культура і спорт; заклади вищої освіти, в яких 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)  рівня за 

спеціальністю 017; федераціях України з водних видів спорту; дитячо-юнацьких 

спортивних школах; штатних збірних командах України з водних видів спорту; спортивних 

та спортивно-оздоровчих клубах. 



Випускники спроможні обіймати посади, кваліфікаційні вимоги яких передбачають 

наявність ступеня магістра у суб’єктах господарювання  і які  здійснюються за видами 

економічної діяльності  ( за КВЕД ДК 009:2010). 

Освітньо - професійна програма узгоджується з рекомендаціями проекту з 

вирівнювання структури Европейської освіти у спортивній науці Європейської мережі 

спортивної освіти (ENSE), Європейської комісії по визначенню тренерських компетенцій і 

кваліфікацій (EFRCCQ ), Європейської системи кваліфікацій (EQF ), як умови розробки  

документів для різних систем освіти тренерів на всьому просторі Європейського союзу. 

                           Кваліфікація відповідно до диплому   магістра 

                           Рівень вищої освіти – другий (магістри) 

                           Ступінь вищої освіти – магістр 

                           Спеціальність 017- Фізична культура і спорт 

                           Спеціалізація – система підготовки спортсменів у водних видах спорту 

                           (згідно з переліком галузей знань і спеціальностей – Постанова КМУ від  

29.04.2015 р. №266) 

 

 

  

 


