


Спеціальність 
 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Освітній ступінь  “Бакалавр” 
кваліфікація 

Вчитель фізичної культури 
Освітній ступінь  “Спеціаліст” 

кваліфікація 

Вчитель фізичної культури.  
Організатор спортивно-масової роботи 

Освітній ступінь  “Магістр” 
кваліфікація 

Викладач фізичного виховання 



Основою підготовки фахівців галузі фізичної культури і спорту 
є якісна освіта, як неодмінна умова сучасного спеціаліста.  

Саме таку освіту дає  
Житомирський державний університет імені Івана Франка 



     Сучасна матеріально-технічна база ЖДУ 
ім. І. Франка та навчально-методичне 
забезпечення факультету фізичного 
виховання і спорту дають змогу на 
високому професійному рівні здійснювати 
навчально-виховний та тренувальний 
процес. 

      Студенти факультету вивчають такі 
професійно-орієнтовані дисципліни:  
– Теорія і методика фізичного виховання
– Біомеханіка
– Основи наукових досліджень у
фізичному вихованні і спорту 
– Історія фізичної культури
– Гімнастика
– Легка атлетика
– Плавання
– Спортивні ігри (волейбол, баскетбол
футбол, гандбол, настільний теніс) 
– Ритміка і хореографія
– Спортивні єдиноборства
– Лижний спорт
– Лікувальна фізична культура, масаж
– Рухливі ігри
– Атлетизм
– Туризм, та багато інших

    Також вивчають ряд гуманітарних, 
соціально-економічних, природничих 
дисциплін. 



Участь студентів у науково-практичних 
конференціях 





Проведення студентами спортивно-масових заходів 
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