


227 Фізична терапія, 
ерготерапія

017 Фізична культура і 
спорт

Загальновузівська кафедра фізичного виховання, спорту та 
здоров'я людини

готує майбутніх спеціалістів за спеціальностями



спеціальність

017 Фізична культура і спорт

Освітній рівень «Бакалавр»
Форми навчання: денна та заочна
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців
Форми фінансування: бюджет та 
контракт

Освітній рівень «Магістр»
Форми навчання: денна
Тривалість навчання: 1 рік 5 місяців
Форми фінансування: бюджет та 
контракт



 Вступ до спеціальності
 Теорія та методика викладання

баскетболу
 Онови професійного

самовдосконалення
 Теорія та методика фізичного

виховання
 Фізіологія спорту
 Теорія та методика викладання

футболу, мініфутболу
 Теорія спортивної підготовки
 Оздоровчо-рекреаційна рухова

активність
 Теорія та методика викладання фітнесу
 Методика викладання обраного виду 

спорту 
 Олімпійський і професійний спорт
 Адаптивний спорт
 І багато інших!

Дисципліни, які 
викладаються за 
спеціальністю
017 Фізична культура і спорт:



Де можуть працювати випускники
за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт освітній рівень «Бакалавр»

-фахівець з фізичної культури, здатний
виконувати зазначену професійну роботу
у шкільних закладах та оздоровчих
центрах, спортивно-тренувальних
центрах, спортивних командах:
-вчитель фізичної культури у дошкільних
та шкільних навчальних закладах;
-старший лаборант із навчального
процесу;
-інструктор із фізичної культури у
фізкультурно- оздоровчих центрах,
клубах;
-вчитель із фізичної підготовки у
військових та інших спеціальних
підрозділах;
-фахівець-дослідник у галузі фізичного
виховання, спорту і туризму, організатор
(керівник, інструктор) туристичної роботи;

-інструктор і методист із фізичної
культури та туризму на підприємствах
і в установах, за місцем проживання
та у зонах масового відпочинку
населення;
-асистент у вищих навчальних
закладах І-ІУ рівнів акредитації;
-посади навчально-допоміжного
персоналу у навчальних закладах;
-фахівець із експлуатації спортивних
споруд;
-працівники державних та
громадських установ, що керують
розвитком фізичної культури і спорту;
-працівник спортивних та фітнес
клубів, спортивно-оздоровчих
таборів.



Де можуть працювати випускники
за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт освітній рівень «Магістр»

Після закінчення навчання випускник
здатен виконувати зазначену в ДК
003:2010 професійну роботу та може
займати відповідну посаду:
21541 - Завідувач спортивної споруди;
1229.6 – Керівники підрозділів у сфері
культури, відпочинку та спорту;
2310.2 - Викладач вищого навчального
закладу;
24641 - Керівник фізичного виховання;
234 - Вчитель спеціалізованих навчальних
закладів;
3475 - Тренер з виду спорту (федерації,
збірної чи клубної команди, спортивної
школи і т. ін.);
3475 - Тренер-викладач з виду спорту
(спортивної школи, секції);

3475 - Інструктор-методист
спортивної школи;
3475 - Інструктор-методист
тренажерного комплексу (залу);
475 - Фітнес-тренер;
3414 - Фахівець із організації
дозвілля;
3475 - Інструктор-методист з фізичної
культури та спорту;
3475 - Начальник команди з виду
спорту (збірної, клубної);



Матеріально-технічне
забезпечення

Лекційні, аудиторні приміщення, 
лабораторії, спеціалізовані кабінети тощо, 
обладнані відповідно до вимог 
навчального процесу.

Для практичних занять фізичною 
культурою і спортом використовуються:
спортивні зали, спортивні майданчики, що 
знаходяться на балансі ТНУ імені
В.І. Вернадського.
Наявна вся необхідна соціально-побутова
інфраструктура, що відповідає вимогам.



Наша збірна команда 
з баскетболу



Абрамова Аміна - студентка 3-го курсу
спеціальності 017 Фізична культура і спорт



Заволока Юлія – студентка 3-го курсу
спеціальності
017 Фізична культура і спорт



Горбаха Іван – студент 1-го курсу
спеціальності 017 Фізична культура і
спорт



спеціальність

227 Фізична терапія, ерготерапія

Освітній рівень «Бакалавр»
Форми навчання: денна
Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців
Форми фінансування: бюджет та 
контракт

Освітній рівень «Магістр»
Форми навчання: денна
Тривалість навчання: 1 рік 5 місяців
Форми фінансування: бюджет та 
контракт



 Вступ до спеціальності
 Основи фізичної терапії
 Анатомія та фізіологія людини
 Основи ерготерапії
 Валеологія
 Масаж
 Лікувальна фізична культура 
 Реабілітаційні технології та сучасні

оздоровчі системи
 Фізична терапія та ерготерапія при 

захворюваннях опорно-рухового
апарату та нервової системи

 Фізична терапія, ерготерапія у 
внутрішній медицині

 Основи спортивної медицини та 
лікарсько-педагогічного контролю

 Технічні засоби у фізичній реабілітації
 Фізична терапія у  педіатрії
 І багато інших!

Дисципліни, які викладаються за 
спеціальністю
227 Фізична терапія, ерготерапія:



Де можуть працювати випускники
за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія освітній рівень «Бакалавр»

 асистент фізичного терапевта,
ерготерапевта;

 масажист у медичних закладах і
реабілітаційних установах, закладах
соціального захисту населення,
спортивно-тренувальних центрах,
спортивних командах.



Де можуть працювати випускники
за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія освітній рівень «Магістр»

Випускник здатен виконувати
зазначену в ДК 003-2010 професійну
роботу і може займати відповідну
первинну посаду:
 2229.2 - Фізичний терапевт
 2229.2 - Ерготерапевт



Матеріально-технічне
забезпечення

Наявна матеріально-технічна база, що
забезпечує проведення всіх видів практичної та
науково-дослідної роботи студентів.
Обладнаний кабінет Фізичної терапії, який має
базове обладнання для навчання методам
вимірювання структурних змін та порушених
функцій організму, а саме:
 Кушетки масажні
 Ваги медичні напільні
 Череп людини (розбірний)
 Секундомер
 Кистьовий динамометр
 Спірометр (вимірювання ЖЄЛ)
 Ростомір
 Тонометр (вимірювач артеріального тиску) +

фонендоскоп
 Каліпер
 Пульсоксімер та пульсометр



Наші студенти
спеціальності 227 Фізична терапія, 
ерготерапія під час проходження 
практики в одній із баз практики
Санаторій «Конча-Заспа»



Наші випускники та 
висококваліфіковані 

спеціалісти!



Вибір професії – важливий крок у житті людини!

Приєднуйся до нас та стань тим, хто зможе зробити 
життя кожної люди кращим! 


