
ОПИС БАКАЛАВРСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ТРЕНЕРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ В ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ» 

 

1. Опис професії, яку будуть отримувати вступники.  

 Тренер з виду спорту виконує посадові обов'язки згідно з положенням 

про заклад з урахуванням специфіки організації навчально-тренувального та 

змагального процесу. Здійснює навчально-тренувальний процес відповідно до 

вимог навчальних програм з видів спорту. Розробляє річні, поточні та 

індивідуальні плани підготовки, веде систематичний облік, аналіз, узагальнює 

результати своєї роботи з вихованцями, використовує в діяльності ефективні 

методи спортивної підготовки та оздоровлення вихованців. Формує у 

вихованців вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та 

спортивної роботи диференційовано з урахуванням їх індивідуальних 

можливостей, інтересів, схильностей. Сприяє розвитку фізичних якостей 

відповідно до задатків та запитів вихованців. Контролює своєчасність та 

повноту проходження вихованцями медичного обстеження в установленому 

порядку. Здійснює відбір та орієнтує перспективних дітей і підлітків для 

подальшого удосконалення спортивного результату. Здійснює контроль за 

додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки. Реалізує вимоги, 

що регламентують організацію навчально-тренувального процесу. Контролює 

та несе відповідальність за додержання норм антидопінгового та санітарно-

гігієнічного законодавства, пропагує здоровий спосіб життя. Підвищує 

професійний рівень. Сприяє особистим прикладом і настановами вихованню 

поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі. 

Додержується вимог статуту спортивної школи, виконує правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові обов'язки. Бере участь у роботі тренерської 

ради спортивної школи. 

 Старший тренер-викладач виконує обов'язки, визначені для тренерів-

викладачів, здійснює контроль за діяльністю тренерів-викладачів (тренерів) з 

виду спорту, несе відповідальність за організацію навчально-тренувального 

процесу, комплектування та проведення тренерських рад, організацію заходів з 

підвищення кваліфікації тренерів-викладачів (тренерів), за результати виступів 

спортсменів на змаганнях, здійснює контроль та несе відповідальність за 

додержання норм антидопінгового законодавства. 

  Кваліфікаційні вимоги. 

 Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну 

культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади 

запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання 

впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних 

змагань"; нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної 

культури і спорту; нормативно-правові акти з питань охорони здоров'я, охорони 

праці; основи методики спортивного тренування; вимоги до навчально-

тренувальної, виховної, наукової та лікувально-профілактичної роботи; правила 

спортивних змагань з видів спорту; методичні та інші керівні матеріали з 

питань навчально-спортивної роботи, перспектив і напрямів розвитку фізичної 
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культури і спорту в країні; методичні та інші матеріали з питань 

профілактичної роз'яснювальної роботи щодо недопущення використання 

заборонених речовин та методів в спорті, порушення правил міжнародної 

спортивної федерації з виду спорту. 

 

 2. Кваліфікація відповідно до диплому бакалавра. 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр 

Спеціальність – 017 Фізична культура і спорт 

Спеціалізація – Тренерська діяльність в обраному виді спорту  

Освітня програма – Тренерська діяльність в обраному виді спорту 

 

3. Перспективи працевлаштування. 

 

 Випускники спроможні обіймати посади, кваліфікаційні вимоги яких 

передбачають наявність кваліфікації бакалавра фізичної культури і спорту за 

спеціалізацією «Тренерська діяльність в обраному виді спорту», 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; 

93.19 Інша діяльність у сфері спорту. 

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

003:2010): 

3475 – тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної 

школи і т. ін.); 

3475 – тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.); 

3475 – тренер-методист.  

 

 

 

 

 


