
 

РІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

(протокол засідання Приймальної комісії від 29 березня 2016 року № 4) 
 

1. Затвердити програми конкурсів фізичних здібностей для вступників, які вступають 

для здобуття  освітнього ступеня бакалавра на 2016 рік за спеціальностями 014 «Середня 

освіта» (спеціалізація – фізична культура) та 017 «Фізична культура і спорт» (спеціалізації – 

тренерська діяльність в обраному виді спорту, менеджмент у спортивній діяльності, фітнес та 

рекреація). 

2. Затвердити програму конкурсу творчих здібностей для вступників, які вступають 

для здобуття  освітнього ступеня бакалавра на 2016 рік за спеціальністю 024 «Хореографія». 

3. Затвердити програми фахових вступних випробувань з основ теорії та методики 

фізичного виховання, основ теорії та методики спортивної підготовки, основ здоров’я 

людини, основ класичного та сучасного танцю,  організації туристичної діяльності для 

вступників, які вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра з нормативним 

терміном навчання на 2016 рік  за напрямами «Фізичне виховання»,  «Спорт», «Здоров’я 

людини»,  «Хореографія» та  «Туризм». 

4. Затвердити програми фахових вступних випробувань та програму вступного 

екзамену з іноземних мов для вступників, які вступають для здобуття  освітнього ступеня 

магістра на 2016 рік за спеціальностями 014 «Середня освіта» (спеціалізація – фізична 

культура), 017 «Фізична культура і спорт» (спеціалізації – біомеханіка спорту; менеджмент і 

маркетинг у спорті; менеджмент і логістика у спорті; олімпійський спорт; професійний і 

неолімпійський спорт; психологія спорту; спортивна дієтологія; теорія і методика спортивної 

підготовки в олімпійських видах спорту; фізичне виховання у вищих навчальних закладах; 

фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних 

службах; фітнес та рекреація; фізіологія спорту) та 227 «Фізична реабілітація» (спеціалізації – 

фізична реабілітація у спорті вищих досягнень; фізична реабілітація у системі 

відновлювальної терапії). 

5. Затвердити програму додаткового вступного випробування для вступників, які 

вступають для здобуття  освітнього ступеня бакалавра з нормативним терміном навчання на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю на 2016 рік. 

  6. Затвердити програму додаткового вступного випробування для вступників, які 

вступають для здобуття  освітнього ступеня магістра на основі раніше здобутого освітнього 

ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю на 2016 рік. 

7. Затвердити програми вступних випробувань з української мови та літератури, 

біології, географії та історії України для вступників, які вступають для здобуття  освітнього 

ступеня бакалавра на 2016 рік. 

8. Затвердити Умови проведення  конкурсу фізичних здібностей для вступників, які 

вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями 014 «Середня 

освіта» (спеціалізація – фізична культура) та 017 «Фізична культура і спорт» (спеціалізації – 

тренерська діяльність в обраному виді спорту, менеджмент у спортивній діяльності, фітнес та 

рекреація) на 2016 рік.     


