
Національний університет фізичного виховання
і спорту України є найбільшим в Україні вищим
навчальним закладом у сфері фізичного вихован#
ня і спорту, ІV рівня акредитації. В ньому гармо#
нійно поєднані підготовка висококваліфікованих
кадрів для галузі, перепідготовка та підвищення
кваліфікації фахівців різного профілю, фундамен#
тальні і прикладні наукові дослідження, ефек#
тивна спортивна діяльність та багатогранне міжна#
родне співробітництво з численними партнерами в
Україні та інших державах світу.

Серед викладачів університету — 50 докторів
наук і професорів, 140 кандидатів наук і доцентів.
Університет має п’ять наукових лабораторій і шість
комп’ютерних класів. Бібліотечний фонд універси#
тету становить 260 тис. примірників видань. 
Університет має у своєму розпорядженні дев’ять
навчальних корпусів, базу для занять зимовими
видами спорту і базу для занять водними видами
спорту та чотири гуртожитки на 845 місць. Універ#
ситет співпрацює з Національним олімпійським 
комітетом та є членом Міжнародної ради зі спор#
тивної науки та фізичного виховання, Міжнародної
асоціації університетів та інших організацій.

Кафедра психології і педагогіки має двадцяти#
річний досвід підготовки магістрів за програмою
“Психологія спорту”. Випускники магістратури 
поповнюють професорсько#викладацький склад
кафедри, інших навчальних закладів та наукових
установ. Професори та доценти кафедри є автора#
ми навчальних програм, монографій, навчальних
посібників з грифом МОН. Обсяг публікацій кафед#
ри складає понад 1000 друкованих аркушів. Вик#
ладачі кафедри надають психологічне консульту#
вання футбольним командам України вищої ліги і
юнацьким збірним та співпрацюють з іншими
спортивними федераціями.

Випускниками кафедри є майстри спорту міжна#
родного класу, призери чемпіонатів світу та Євро#
пи, учасники олімпійських ігор, чемпіони Європи і
світу серед молоді. 

Освітню діяльність Національний університет
фізичного виховання і спорту України здійснює на
підставі ліцензії (АЕ, № 527271, від 29.09.2014 р.).
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телефон: (044) 287�04�91, 

www.uni#sport.edu.ua

Кафедра 
психології і педагогіки



Кафедра психології і педагогіки є випускаючою

з підготовки магістрів та спеціалістів за спеціаль�

ністю

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ,  

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ

Випускники кафедри, які здобувають другу ви�

щу освіту, отримують освітній ступінь спеціаліста

(спеціалізація: психологія спорту; кваліфікація:

фахівець зі спортивної психології, викладач фізич�

ного виховання). 

Випускники кафедри, які навчаються за магіс�

терською програмою отримають кваліфікацію: 

магістр спорту (психологія спорту).

Після отримання диплому спеціаліста або магіс�

тра надається право до вступу в аспірантуру.

Професійна діяльність випускників

Передбачає напрямки психологічного забезпе�

чення підготовки спортсменів різного рівня квалі�

фікації, роботу в якості психолога�консультанта в

різних ланках фізкультурно�оздоровчої, рекреацій�

ної діяльності, в спортивних клубах, центрах,

ДЮСШ, оздоровчих та фітнес�центрах, роботу в

якості психологів в системі збройних сил України

та закладах освіти, професійну діяльність в фіз�

культурних вищих та середніх навчальних закла�

дах, профільних науково�дослідних установах.

У програмі навчання цикл професійних 
та практичних дисциплін:

� вікова психологія;
� педагогічна психологія; 
� психодіагностика в  спорті;
� візуальна психодіагностика в спорті;
� психорегуляція в спорті;
� спортивна конфліктологія; 
� психологія спортивних здібностей;
� диференційна психологія в спорті;
� соціальна психологія спорту;
� основи акмеології в спорті;
� гендерна психологія;
� психологічний супровід в параолімпійському

спорті;
� психологія впливу в спортивній діяльності;
� психологія спорту.

Професійну майстерність студенти набувають в

процесі практики за профілем майбутньої спеціаль�

ності у спортивних клубах та командах.

В університеті надаються широкі можливості для

науково�дослідної роботи.

Термін навчання 
для здобуття освітнього ступеня:

� магістра — 1 рік 6 місяців (денна форма),
1 рік 10 місяців (заочна форма).

� спеціаліста (друга вища освіта) — 1 рік 
9 місяців (заочна форма).

Строки прийому заяв та документів
для здобуття освітнього ступеня:

� магістра: 29 червня — 4 липня 2016 р.
(денна форма навчання), 10—22 серпня
2016 р. (заочна форма навчання).

� спеціаліста (друга вища освіта):  18 липня —
29 серпня 2016 р.

Строки вступних випробувань 
для здобуття освітнього ступеня:

� магістра: 5—10 липня 2016 р. (денна фор#
ма навчання), 23—31 серпня 2016 р. (заоч#
на форма навчання).

� спеціаліста (друга вища освіта): 29 липня
або 29 серпня 2016 р.

Перелік документів, терміни 
та зміст вступних випробувань подано 

на веб�сайті університету: 
www.uni�sport.edu.ua


