
ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОГО
 ВИХОВАННЯ

 І СПОРТУ

Preskenuj ma!ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

www.upjs.sk/ustav-telesnej-vychovy

ПЕРЕЙДИ НА НАШУ 
ІНТЕРНЕТ-СТОРІНКУ

до 16.04.2021 р.

Термін подання заяви на навчання за освітньою програмою
«спорт і відпочинок»

День відкритих дверей
05.02.2021 р.

Обов’язкові додатки:

Оплата за прийом документів:
• 50 євро – письмова заява, подана тільки в «паперовій» 

формі (бланк ŠEVT).

• 30 євро – електронна заява, зареєстрована через пор-
тал e-Prihlas.

Після реєстрації заяви й у випадку відсутності абітурієнта на 
вступному іспиті оплата не повертається.

• Засвідчена у середньоосвітньому навчальному закла-
ді заява на навчання, якщо абітурієнт закінчив школу в 
2020/2021 н.р.

• Підтвердження про оплату за прийом документів.

romana.marcisinova@upjs.sk

 055 234 1631

Можливості навчання у 2021/2022 навчальному році

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ПАВЛА ЙОЗЕФА 
ШАФАРИКА В КОШИЦЯХ

Інститут фізичного виховання і спорту
Університету ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях

Ondavská 21, 040 11 Košice

Контакти



Спортмайданчики

Про інститут Освітня програма «спорт і відпочинок»

Фізична активність для студентів Університету

Наш випускник

Питання відвідувачів і відповіді студентів
У процесі здобуття освіти за навчальною програмою «спорт і відпо-
чинок» випускника готують до практичної роботи у сфері спорту, 
зокрема фізичної активності й спорту для усіх. Ця освітня програ-
ма – прогресивний напрямок підготовки студентів у сфері здоро-
вого способу життя.

Для занять спортом у нас є 4 спортзали, тренажерний 
зал, тренінгова альпіністська стіна, тенісні корти й 2 зов-
нішні спортмайданчики.

Студенти можуть обирати з-поміж 21 видів спорту, як-от: аеробі-
ка, айкідо, боді форм, боулдерінг, боді баланс, баскетбол, ба-
дмінтон, велотуризм, флорбал, йога, пілатес, плавання, заняття 
у спортзалі, міні-футбол, SM система, степ аеробіка, настіль-
ний теніс, стрітбол, шахи, теніс і волейбол. Також в нашому ін-
ституті діє університетський спортивний клуб «TJ Slávia».

Випускник вмітиме організувати, вести й діагностувати спортивний 
і фізично-виховний процес, орієнтований на дотримання здорово-
го способу життя, на якість життя, на сферу фізично активного від-
починку, що пов’язана із змістовним використанням вільного часу. 
Він має теоретичні й практичні знання з педагогіки, психології і ме-
неджменту, основ біології та медицини, що необхідно для ефек-
тивного формування спортивно-рекреаційних програм і програм 
фізичної активності.

Як підготуватися до вступу?

Зарахування на навчання складається з 2 частин:
практична частина – плавання, гімнастика і біг на витривалість;
теоретична частина – основні знання з біології людини і фізич-
ного виховання.

Без вступного іспиту можуть бути зараховані медалісти між-
народних спортивних змагань, як-от: ЧЄ, ЧС, учасники ОІ, або 
Світової універсіади за попередні 4 роки.

Детальніша інформація на:
www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/zaujemcovia-o-
studium/

Що включає освітня програма?

Практичні й теоретичні дисципліни, пов’язані з роботою тре-
нера у галузі рекреаційного спорту, вивчення іноземної мови, 
анімації, менеджменту і багато інших предметів про здоровий 
спосіб життя, включно частковим навчанням поза межами на-
шого університету.

Де я зможу працювати після закінчення університету? 
Які в мене можливості?

автор та/або надавач спортивно-туристичних і рекреаційних 
послуг і продуктів;
тренер спорту для всіх з акцентом на оздоровчі й компенсацій-
ні тренування і фізично активний відпочинок;
методик/проектант/консультант з питань розвитку спорту і від-
починку в ораганах державного управління і самоврядування.

Вже 10 років ми пропонуємо навчання за бакалаврською ос-
вітньою програмою «спорт і відпочинок», що орієнтована на 
здоровий спосіб життя з акцентом на рекреаційний спорт. 
Дослідницька діяльність, у якій можуть брати участь студенти, 
орієнтована на якість життя людей і фізичну активність. Крім 
навчання, ми надаємо студентам і працівникам університету 
можливість займатися спортом, для цього пропонується широ-
кий вибір видів спорту.

Коротко про вступІнститут фізичного виховання і спорту


