
ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  
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УУККРРААЇЇННИИ  

 головний навчальний та науковий 
заклад у галузі знань «Фізичне 
виховання, спорт і здоров’я людини», 
який функціонує понад 80 років; 

 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; 

 випустив понад 35 тис. фахівців, 111 
олімпійських чемпіонів; поєднує три 
факультети, 21 кафедру; в університеті 
навчається 4 тис.  студентів; працює 
понад 300 науково-педагогічних 
працівників, серед яких: 50 професорів 
та докторів наук, 200 доцентів та 
кандидатів наук; 

 має у своїй структурі відокремлений 
підрозділ (Івано-Франківський коледж 
фізичного виховання), науково-
дослідний інститут, наукову бібліотеку, 
навчально-оздоровчий центр 
"Олімпійський стиль", центр заочного 

навчання, центр підвищення 
кваліфікації та післядипломної освіти, 
центр спортивної травматології, 
видавництво "Олімпійська література"; 

 видає три фахові наукові журнали 
"Наука в олимпийском спорте", 

"Теорія і методика фізичного 
виховання", "Спортивная медицина"; 

  розміщується у семи навчальних 
корпусах, має чотири гуртожитки, 
лижну базу, плавальний басейн, 
веслувальну базу, спортивні зали; 

 освітню діяльність здійснює на підставі 
ліцензії Міністерства освіти і науки 
України (ліцензія АЕ № 270144 від 
7.05.2013 р) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Адреса Національного університету 
фізичного виховання і спорту України: 

 
03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, 

корпус 4, кім. 107. тел. (044) 287 44 83 
Юхно Юрій Олександрович 

www.uni-sport.com.ua 
 
 
 

 
ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

ФФІІЗЗИИЧЧННООГГОО  ВВИИХХООВВААННННЯЯ  ІІ  

ССППООРРТТУУ  УУККРРААЇЇННИИ    

  

ООГГООЛЛООШШУУЄЄ  ППРРИИЙЙООММ  ССТТУУДДЕЕННТТІІВВ    ННАА  

ННААВВЧЧААННННЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ЗЗДДООББУУТТТТЯЯ  

ООССВВІІТТННЬЬОО--ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООГГОО  РРІІВВННЯЯ    

««ММААГГІІССТТРР»»  

ННАА  22001166--22001177  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННИИЙЙ  РРІІКК  

  

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  ЗЗДДООРРООВВ’’ЯЯ,,  ФФІІЗЗИИЧЧННООГГОО  

ВВИИХХООВВААННННЯЯ  ТТАА  ТТУУРРИИЗЗММУУ    

  

КККАААФФФЕЕЕДДДРРРААА   КККІІІНННЕЕЕЗЗЗІІІОООЛЛЛОООГГГІІІЇЇЇ   

  

   

((ДДЕЕННННАА    ТТАА    ЗЗААООЧЧННАА  ФФООРРММИИ  

ННААВВЧЧААННННЯЯ))  

 

 

 

 

 
 



Запрошуємо  до навчання у магістратурі за 
спеціальністю  «Біомеханіка спорту» 

Підготовка фахівців здійснюється на кафедрі 
кінезіології на освітньо-кваліфікаційному рівні  
«магістр» 8.01020201 спеціальність: «Спорт» 
(Біомеханіка спорту). Термін навчання на денній 
формі складає 1,5 роки, на заочній – 1 рік і 10 
місяців. 
Процес магістерської підготовки забезпечується 
досвідченим викладацьким складом НУФВСУ: 
докторами та кандидатами наук, професорами і 
доцентами. 
Програма навчання включає такі предмети: 
спортивна кінезіологія, вимірювання та методи 
математичної статистики у фізичному вихованні і 
спорті, основи прикладної кінезіології, сучасні 
інформаційні технології у практиці фізичного 
виховання і спорту, основи ергономічної 
біомеханіки. 
Студенти отримують фундаментальні знання про 
закони побудови рухів та рухових дій під час занять 
фізичними вправами, про особливості рухового 
апарату людини, індивідуальні особливості моторики 
людини на різних етапах онтогенезу, що дасть їм 
змогу забезпечити навчально-тренувальну та 
фізкультурно-оздоровчу роботу з різним 
контингентом населення. 
Одержують знання про практичні навички щодо 
використання методів математичної статистики 
для обробки даних, поглиблюють знання щодо 
використання інформаційних технологій, 
технічних засобів і тренажерів у процесі фізичного 
виховання, спортивної підготовки, у фізичній 
реабілітації та рекреації. 
 

 
Видатні спортсмени-випускники магістратури «Біомеханіка спорту» 

Різатдінова Ганна  
Багаторазова 

чемпіонка світу з 
художньої 
гімнастики 

Юлія Прокопчук 
чемпіонка Європи зі 
стрибків в воду 2011 

Максим Бурсак 
Чемпіон Європи 
2013 року серед 
професіоналів з 

боксу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За період навчання на кафедрі кінезіології 
студенти отримують всебічні теоретичні 
знання та практичні навички використання 
методів дослідження рухів людини, які 
набуваються під час проходження обов’язкової 
практики на базі лабораторії біомеханічних 
технологій у фізичному вихованні та 
олімпійському спорті НДІ НУФВСУ. 
Магістранти беруть участь в організації та 
проведенні кафедральних, університетських та 

загальноукраїнських заходів: конференцій, 
олімпіад, семінарів, конгресів, - готують 
наукові статті, виступають з доповідями на 
конференціях.  
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Сівковська 
Катерина 

Багаторазова 
чемпіонка  світу з 

черлідінгу 

Микола Ткачук 
Чемпіон Світу з 

гирьового спорту 

Поліна Кандаурова 
чемпіонка Всесвітньої 

Універсіади 2007    

 
 
З 2000 до 2015 року магістратуру кафедри 
закінчило понад 100 фахівців, які сьогодні 
успішно працюють у сфері фізичної культури 
та спорту.  

Важливі дати: 
з 29 червня до 04 липня 2016 року (на денну форму 
навчання) 
з 10 серпня до 22 серпня 2016 року (на заочну 
форму навчання) 
Терміни складання вступних випробувань: 
з 05 липня до 10 липня 2016 року (на денну форму 
навчання) 
з 23 серпня до 31 серпня  2016 року (на заочну 
форму навчання) 
Оголошення рейтингового списку: 
на денну форму навчання – 13 липня 2016 року  
на заочну форму навчання – 02 вересня 2016 року 
Зарахування до складу студентів відбуватиметься: 
на денну форму навчання за державним 
замовленням – 15 липня 2016 року 
на заочну форму навчання за державним 
замовленням – 05 вересня 2016 року 
 на денну форми навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб – 29 серпня 2016 року 
на заочну форми навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб – 12 вересня 2016 року 
Вступники на період вступних випробувань 
забезпечуються гуртожитком. 

Перелік документів, терміни та зміст вступних 
випробувань подано на веб-сайті університету:       

www.uni-sport.edu.ua,       
 E-mail: pk_nupesu@i.ua 
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Олексій Матрьошин 
Чемпіон Світу з 

бодібілдингу 

Олег Верняев 
багаторазовий чемпіон 

Кубка Світу зі 
спортивної гімнастики 

Варвара Акулова 
багатократна 

рекордсменка Книги 
рекордів Гіннеса 
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