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ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ : 
01 «Освіта/Педагогіка»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 
017 «Фізична культура і спорт»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: 

«Фізична культура і спорт»
«Фітнес і рекреація»

КОНТАКТИ КАФЕДРИ:

+38 (0512) 76-55-95 * chdu.sport@gmail.com

www.facebook.com/sportchnu 
Вул. 68 Десантників 10, м. Миколаїв, 54003

4 корпус, кімн. 4-112

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:

Відповідно до Умов прийому у рік вступу.

• диплом визнається в країнах Європи та Америки;

• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,

  наймолодший середній вік викладачів;

• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;

• потужна міжнародна співпраця;

• активна асоціація випускників;

• найвищий статус  ̶ національного університету;

• державна форма власності; 

• наявність державного замовлення.

Геннадій Бойко – Параолімпійські ігри, 1 місце (плавання), рекорд 

дистанція 50 м брасом;

Ксенжик Віктор – 1 місце, (Студентський чемпіонат Європи, карате).

Антипенко Віктор – Дефлімпійські ігри, 3 місце (греко-римська боротьба);

Науменко Олег – 3 місце (Чемпіонат світу, фехтування);

Таланенко Владислав – 2 місце (Чемпіонат Світу, рукопашний бій);

Лабузова Марія – 2 місце (Студентський чемпіонат Європи, тхеквондо);

Антикало Ганна – бронзовий призер (Універсіади в Неаполі, дзюдо);



Клуб бойових мистецтв «Рись», 

в умовах ринкової економіки.

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ 
БАЗИ

Водна станція та стадіон 

Спортивні клуби : «Fight house», 
«Septem Fitness», «Gym style» 

«Олександрівський», 

КОРИСТЬ 
ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

Навчальний процес здійснюється 

СКПБ «Водолій».

ЧНУ ім. Петра Могили, 
спортивні зали з баскетболу, 

волейболу, греко-римської 
боротьби, дзюдо, карате, самбо.

з урахуванням дидактичних 
можливостей сучасних 

інформаційно-комунікаційних 
технологій. Орієнтується на 

формування освіченої, 
гармонійно-розвиненої 

особистості, здатної до самоосвіти, 
постійного оновлення знань, 

професійної мобільності, швидкої 
адаптації до змін у соціально-

культурній сфері, систем 
управління та організації праці 

·  беруть участь у всеукраїнській 
універсіаді у складі футбольної, 
баскетбольної, волейбольної команд; 

7 докторів наук з фізіології, біології, 
фізичного виховання і спорту,

судді міжнародної категорії з 
волейболу, футболу, рукопашного бою, 
плавання, 8 аспірантів.

·  постійні учасники Студентських 
Європейських Чемпіонатів та ігор.
Постійно функціонують секції зі 
спортивних ігор, східних єдиноборств 
та тренувань у тренажерних залах.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Університет має 

Наші студенти: 

14 кандидатів наук,

ВИКЛАДАЧІ

6 заслужених тренерів України з 
плавання, легкої атлетики, 
рукопашного бою, академічного 
веслування, греко-римської боротьби.

·  учасники і призери чемпіонатів 
Європи та Світу, Олімпійських 
та Параолімпійських ігор;

понад 70 іноземних 
університетів-партнерів, 

проходити практику. 
що надає можливість 

Та безліч інших можливостей, 
які зроблять ваше студентське життя яскравим та незабутнім!

 комплексів, СДЮШОРів та аквапарків Миколаївської області.

 • вчитель з фізичного виховання загальноосвітніх шкіл, професійних 

 спортивних клубів, тренажерних залів, фізкультурно-оздоровлювальних 
P Студенти проходять практику на базі кращих шкіл міста, 

 • тренер ДЮСШ, СДЮШОР, спортивних клубів та тренажерних залів 

P Факультет дає можливість навчатися за державним замовленням і 

P Постійно функціонують секції зі спортивних ігор, східних 

   фізкультурно-спортивної спрямованості;
 • директор комплексу (оздоровлювального, спортивного, туристського).

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ:
P Подвійна спеціальність:

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:
 • тренер з обраного виду спорту;
 • вчитель фізичної культури;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • інструктор навчально-тренувального центру;
 • інструктор з організаційно-масової роботи;
 • інструктор-методист з фізичної культури та спорту;
 • завідувач спортивної бази;
 • виконавчий директор федерації виду спорту;
 • директор (інший керівник) підприємства, закладу, організації   

        училищ, коледжів, технікумів, викладач університетів.

 єдиноборств та тренувань у тренажерних залах.

P В університеті працює військова кафедра, можливість отримати звання 

P Маєте можливість здійснити повний цикл навчання: 

 наукових дослідженнях, власна наукова лабораторія.

 за контрактом, у разі оплати за навчання є можливість 
 скористатися розстроченням оплати протягом року.

 бакалаврат – магістратура – аспірантура. 

 професорів, власний науковий журнал, можливість взяти участь у  
P Активне наукове життя факультету – конференції, лекції відомих 

 офіцера запасу. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 017 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

Факультет фізичного виховання та спорту є осередком здорового способу життя, 
де розвивають не тільки фізичні якості, а й морально-вольове підґрунтя для 
подальшого професійного зростання.
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