
ОПИС МАГІСТЕРСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНІВ У СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВАХ»  

Опис освітньо-професійної програми 

Головною метою освітньо-професійної програми "Система підготовки 

спортсменів у спортивних єдиноборствах" є поглиблена фундаментальна, 

спеціалізована та практична підготовка магістрів зі спортивних єдиноборств, 

майбутніх фахівців, здатних виявляти та ефективно розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі і практичні проблеми практичного та наукового характеру 

у сфері спорту, зокрема у спортивних єдиноборствах.  

Особливістю освітньо-професійної програми "Система підготовки 

спортсменів у спортивних єдиноборствах" є: 

• поглиблений курс з технології тренувального процесу з єдиноборств, 

згідно фахового аналізу індивідуалізації підготовки спортсменів; 

• наявність двох блоків вибіркових дисциплін (теорія і методика спортивної 

підготовки у олімпійських видах єдиноборств; теорія і методика 

спортивної підготовки у неолімпійських видах єдиноборств); 

• використання сучасних інформаційних та комунікативних технологій в 

освітньому процесі, елементів дистанційного навчання при вивченні 

деяких курсів;   

• різностороння тематика кваліфікаційних робіт (індивідуалізація підготовки 

спортсменів у єдиноборствах, науково-методичне забезпечення 

тренувального процесу у єдиноборствах, психологічний супровід 

тренувальної та змагальної діяльності у єдиноборствах, тощо); 

• широка мережа об’єктів практики (державні і громадські спортивні 

організації, клуби, національні збірні команди, науково-дослідні 

інститути); 

• можливість отримання досвіду організації наукових, освітніх і спортивних 

заходів.  

 

 



Кваліфікація відповідно до диплому магістра 

• Рівень вищої освіти – другий (магістерський). 

• Ступінь вищої освіти – магістр. 

• Галузь знань – 01 Освіта. 

• Спеціальність – 017 Фізична культура і спорт. 

• Спеціалізація – Система підготовки спортсменів у спортивних 

єдиноборствах. 

Перспективи працевлаштування 

Випускники спроможні обіймати посади, кваліфікаційні вимоги яких 

передбачають наявність ступеня магістра: 

 

Види економічної діяльності 

(за КВЕД ДК 009:2010): 

Посада 

72.20 Дослідження й експериментальні 

розробки у сфері суспільних і 

гуманітарних наук;  

науковий співробітник 

85.42 Вища освіта; викладач закладу вищої освіти 

85.51 Освіта у сфері спорту та 

відпочинку; 

від методиста до директора ДЮСШ  

93.12 Діяльність спортивних клубів; від тренера до директора 

93.19 Інша діяльність у сфері спорту; тренер штатної збірної команди з виду 

спорту 

94.99 Діяльність інших громадських 

організацій. 

співробітник спортивної федерації з 

можливістю у подальшому 

претендувати на керівні посади 

 

 

 


