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Якщо Ви ще не визначилися  
із своєю майбутньою професією, 
чи, навпаки, вже обрали собі 
майбутній фах, факультет 
фізичного виховання і спорту  

Обсяги ліцензованого набору: 
Освітній ступінь: бакалавр 

• Спеціальність 014 Середня освіта (фізична культура): 
    денна форма навчання – 60 осіб, заочна – 85 осіб 
• Спеціальність 017 фізична культура і спорт:  
    денна форма навчання – 38 осіб, заочна – 12 осіб; 
• Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія: денна – 

38 осіб, заочна – 12 осіб 
 

Освітній ступінь: бакалавр* 
(на основі диплома молодшого спеціаліста) 

(фактично – вступ на третій курс) 
Навчання за «скороченою програмою»: 
• Спеціальність 014 Середня освіта. Фізична культура 
    денна,  заочна – в межах ліцензованого обсягу,  
    (уточняйте на сайті: admission.pu.if.ua) 
• Спеціальність 227 фізична терапія, ерготерапія: денна,  

заочна – в межах ліцензованого обсягу, (уточняйте на 
сайті: admission.pu.if.ua) 

Нормативний термін навчання: 
• Спеціальність 017 Фізична культура і спорт – 

прийом на третій курс в межах вакантних місць. 
 

* - кількість місць для прийому на навчання, а також 
наявність місць на денній чи заочній формі навчання 
змінюється щороку, в залежності від заповнення 
ліцензованого обсягу на молодших курсах. Актуальна 
інформація щодо наявності вакантних місць подана на 
сайті приймальної комісії admission.pu.if.ua 
 

 

Освітній ступінь: магістр 
• Спеціальність 014 Середня освіта (фізична культура): 
    денна – 40 осіб, заочна – 40 осіб 
• Спеціальність 017 фізична культура і спорт:  
    денна – 40 осіб, заочна – 40 осіб; 
• Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія: денна – 

30 осіб, заочна – 30 осіб; 

Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 
запрошує Вас на навчання. 



Факультет фізичного виховання і спорту здійснює 

підготовку фахівців у галузі фізичної культури та 

фізичної терапії, ерготерапії за такими 

спеціальностями: 

014 Середня освіта. Фізична культура 

017 Фізична культура і спорт 

227 Фізична терапія, ерготерапія 
 

Форми навчання – денна, заочна. 

• Освітні рівні – бакалавр (також - бакалавр за 

скороченою програмою (вступ на третій курс 

навчання на основі диплома молодшого 

спеціаліста)), магістр.  

Форми навчання – денна, заочна. 
 

На факультеті навчаються біля двох тисяч 

студентів денної і заочної форм навчання, серед 

них майстри спорту міжнародного класу, майстри 

спорту України, члени національних збірних команд. 

Навчально-виховний та тренувальний процес на 
факультеті здійснюють три кафедри: 

Теорії та методики фізичної культури і 
спорту; 
Спортивно-педагогічних дисциплін; 
Фізичної реабілітації. 

Серед них – 5 докторів наук, 5 професорів, 28 
кандидатів наук, доценти, 8 старших викладачів, 11 

майстрів спорту, заслужені працівники фізичної 
культури і спорту, заслужені тренери, заслужені 

працівники освіти України, судді міжнародної 
категорії, арбітр FIFA. 

Випускники факультету можуть обіймати 

такі посади: 
За спеціальністю 014 Середня освіта. Фізична 
культура: 
 учитель фізичної культури; 
 методист з фізичної культури; 
 інструктор (організатор) оздоровчої роботи; 
 організатор (інструктор) туристичної роботи; 
 інструктор з оздоровчо-спортивного туризму; 
 інструктор з фізичної культури у дошкільних навчальних 

закладах; 
 фахівець з експлуатації спортивних споруд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За спеціальністю 017 Фізична культура і спорт: 
 тренер-викладач дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 
 менеджер у спортивних клубах та фізкультурно-

оздоровчих комплексах; 
 інструктор-тренер; 
 тренерська діяльність в обраному виді спорту; 
 організатор спортивно-масових заходів; 
 організатор (інструктор) зі спортивного та оздоровчого 

туризму; 
 інструктор (організатор) фізичної культури і спорту; 
 інструктор-методист з фізичної культури і спорту; 
 учитель фізичної культури 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія: 
 фахівець з фізичної реабілітації у лікувальних, 

профілактичних, оздоровчих та освітніх закладах; 
 методист лікувальної фізичної культури; 
 масажист, спортивний масажист; 
 фізичний реабілітолог,  
 фізичний терапевт; 
 консультант з питань здорового способу життя; 
 ерготерапевт 

Умови вступу: 
Освітній рівень: бакалавр 
Вступ на перший курс на основі повної загальної середньої 
освіти (денна, заочна форми навчання): 

Спеціальність 014 Середня освіта. Фізична культура: 
1. Українська мова та література (сертифікат ЗНО) 
2. Біологія (сертифікат ЗНО) 
3. Історія України або географія (сертифікат ЗНО) 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 
1. Українська мова та література (сертифікат ЗНО) 
2. Біологія (сертифікат ЗНО) 
3. Творчий конкурс: 1 етап – загальна фізична підготовка, 2 етап 

– обраний вид спорту. 
Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія: 

1.Українська мова та література (сертифікат ЗНО) 
2.Біологія або хімія (сертифікат ЗНО) 
3.Фізика або математика (сертифікат ЗНО) 

Вступ на третій (або другий) курс на основі диплома 
молодшого спеціаліста (за скороченою програмою чи з 
нормативним терміном навчання)* 

Спеціальність 014 Середня освіта. Фізична культура (за 
скороченою програмою): Фаховий іспит (Теорія і методика 
фізичного виховання) (комп'ютерне тестування) 
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт (в межах 
нормативного терміну навчання): Фаховий іспит (Теорія і 
методика фізичного виховання і спорту) (комп'ютерне 
тестування) 
Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія (за скороченою 
програмою): Фаховий іспит (Медико-біологічні основи 
фізичної реабілітації) (комп'ютерне тестування) 

* - кількість місць для прийому на навчання, а також наявність 
місць на денній чи заочній формі навчання, а також вступ на 
третій чи другий курс змінюють щороку, в залежності від 
заповнення ліцензованого обсягу на молодших курсах. Актуальна 
інформація щодо наявності вакантних місць подана на сайті 
приймальної комісії admission.pu.if.ua (меню – «Інформація для 
вступу», підменю – «ОР бакалавра на основі ОКР молодшого 
спеціаліста»)  

Освітній рівень: магістр 
Спеціальність 014 Середня освіта. Фізична культура: 

1. Іноземна мова (комп'ютерне тестування);  
2. Фаховий іспит (Теоретико- методичні основи фізичної культури) 

(комп'ютерне тестування);  
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт: 

1. Іноземна мова (комп'ютерне тестування);  
2. Фаховий іспит (Теоретико- методичні основи фізичної культури і 

спорту) (комп'ютерне тестування);  
Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія: 

1. Іноземна мова (комп'ютерне тестування);  
2. Фаховий іспит (Основи фізичної терапії та ерготерапії) 

(комп'ютерне тестування);  
 
 

 

 

Поступати на навчання на третій (другий) курс та в ма-
гістратуру можна на основі диплома будь-якої спеціаль-
ності – суміжної чи несуміжної до обраної спеціальності. 

За умови вступу на магістратуру на основі диплома несуміжної 
спеціальності, вступники здають додатковий фаховий іспит. 
Детальніше – на сайті приймальної комісії: admission.pu.if.ua 
(меню «Інформація для вступу», підменю «ОР магістра», пункт 
«Перелік конкурсних предметів». 


