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УМОВИ 

проведення творчого конкурсу для здобуття ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

Творчий конкурс для вступників, які претендують на участь у конкурсному відборі на 

місця державного замовлення проводиться у дистанційному режимі онлайн за допомогою 

інформаційної платформи ZOOM або Google Meet з 01 до 18 липня 2022 року – до початку 

прийому електронних заяв про вступ. Результати будуть враховані у разі потреби і для 

участі у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.  

 

Відповідно до пункту 7.3 розділу VII Правил прийому до Національного університету 

фізичного виховання і спорту України вступники проходять творчий конкурс для визначення 

достатності рівня фізичних здібностей за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт 

(спеціалізації: тренерська діяльність в обраному виді спорту; фізичне виховання в 

освітній і виробничій сферах; фітнес та рекреація; менеджмент у спортивній діяльності;  

кіберспорт (eSport) (денна форма здобуття освіти); фізкультурно-спортивна реабілітація 

(заочна форма здобуття освіти) та 024 Хореографія (денна форма здобуття освіти). 

 

Реєстрація на творчий конкурс відбуватиметься з 06.06.2022 року до 16.07.2022 для 

участі у конкурсному відборі на місця державного замовлення та у разі потреби і для участі 

у конкурсному відборі лише на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Дата і час проходження творчого конкурсу визначається приймальною комісією за 

попередньою реєстрацією вступника на вебсайті Національного університету фізичного 

виховання і спорту України за адресою: www.uni-sport.edu.uа у рубриці «Реєстрація на творчий 

конкурс» та формування груп за спеціалізаціями, про що вступникові повідомляється 

засобами мобільного та/або електронного зв’язку. 

В день складання творчого конкурсу, після його початку відбудеться коротка 

організаційна зустріч із зареєстрованими вступниками. Екзаменатори проінформують про хід 

проведення конкурсу та повідомлять кожному вступнику час підключення до конференції для 

складання конкурсу.  

Допуск вступників до участі у творчому конкурсі  здійснюється після демонстрації на 

камеру оригіналу документа з фотокарткою (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та 

повідомляє екзаменаторам своє місце знаходження. 

Особиста безпека при складанні творчого конкурсу покладається на вступника. 

У разі оголошення повітряної тривоги під час складання творчого конкурсу, 

підтвердженої офіційними джерелами, вступник зобов’язаний повідомити про це 

екзаменатора, перервати складання нормативів та переміститися в укриття цивільного 

захисту. Подальше продовження складання творчого конкурсу починається з того моменту, на 

якому зупинився вступник, у цей чи інший день за попередньою домовленістю з 

екзаменаторами, але не пізніше 16.00 18 липня 2022 року. 

http://www.uni-sport.edu.ue/
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Творчий конкурс оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів (з кроком в один бал, з 

округленням до цілого числа: > 0,5 – з округленням у більшу сторону; < 0,5 – з округленням у 

меншу сторону). 

 

Творчий конкурс проводиться: 

за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (спеціалізації: фізичне виховання в 

освітній і виробничій сферах; фітнес та рекреація; менеджмент у спортивній діяльності; 

кіберспорт (eSport) (денна форма здобуття освіти); фізкультурно-спортивна реабілітація 

(заочна форма здобуття освіти) – творчий конкурс, який включає оцінювання виконання  

2 тестових вправ відповідно до програми творчого конкурсу фізичних здібностей;  

за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (спеціалізація: тренерська діяльність 

в обраному виді спорту) – творчий конкурс, який  включає оцінювання підготовленості з 

обраного виду спорту відповідно до програми творчого конкурсу з обраного виду спорту; 

за спеціальністю 024 Хореографія – творчий конкурс відповідно до програми творчого 

конкурсу з хореографії. 

З вимогами та критеріями оцінювання щодо складання творчих конкурсів за 

спеціальностями 017 Фізична культура і спорт (спеціалізації: фізичне виховання в освітній 

і виробничій сферах; фітнес та рекреація; менеджмент у спортивній діяльності; 

кіберспорт (eSport) (денна форма здобуття освіти); фізкультурно-спортивна реабілітація 

(заочна форма здобуття освіти); 017 Фізична культура і спорт (спеціалізація: тренерська 

діяльність в обраному виді спорту); 024 Хореографія можна ознайомитись у відповідних 

програмах проведення творчих конкурсів на вебсайті Національного університету 

фізичного виховання і спорту України за адресою: www.uni-sport.edu.uа у рубриці 

«Втупникам» («Програми вступних випробувань»). 

Для вступників за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (спеціалізації: 

тренерська діяльність в обраному виді спорту; фізичне виховання в освітній і 

виробничій сферах; фітнес та рекреація; менеджмент у спортивній діяльності; 

кіберспорт (eSport) (денна форма здобуття освіти); фізкультурно-спортивна реабілітація 

(заочна форма здобуття освіти) оцінка за конкурс фізичних здібностей визначається таким 

чином: 

1) виводиться сума балів за виконання кожної тестової вправи, за винятком балів, які 

дорівнюють менш ніж 100; 

2) отримана сума балів ділиться на 2 (кількість тестових вправ) – частка є оцінкою, яка 

заноситься у екзаменаційну відомість та особистий електронний кабінет вступника для участі 

в конкурсному відборі для зарахування на навчання.  

Для вступників за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (спеціалізація: 

тренерська діяльність в обраному виді спорту) оцінка за конкурс з обраного виду спорту 

визначається відповідно до програми конкурсу з обраного виду спорту, яка заноситься у 

екзаменаційну відомість та особистий електронний кабінет вступника для участі в 

конкурсному відборі для зарахування на навчання.  

Для вступників за спеціальністю 024 Хореографія оцінка за творчий конкурс 

відповідно до програми конкурсу з хореографії, яка заноситься яка заноситься у екзаменаційну 

відомість та особистий електронний кабінет вступника для участі в конкурсному відборі для 

зарахування на навчання. 

Відповідно до таблиці 1  Правил прийому до Національного університету фізичного 

виховання і спорту України в 2022 році  мінімальна кількість балів для допуску до участі в 

http://www.uni-sport.edu.ue/
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конкурсному відборі на місця державного замовлення для зарахування на навчання, отримана 

на творчому конкурсі, становить 125 балів.  

Приймальна комісія НУФВСУ своїм рішенням затверджує результати творчого 

конкурсу та здійснює їх оприлюднення на офіційному вебсайті НУФВСУ не пізніше 

наступного дня після проведення творчого конкурсу.  Екзаменаційні відомості з отриманими 

результатами вносяться до ЄДЕБО.  

Вступник, який не отримав рекомендацію здобувати вищу освіту за державним 

замовленням,  з тими самими результатами творчого конкурсу може претендувати на участь у 

конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Вступник, який отримав оцінку менш ніж 100 балів, до участі у конкурсному відборі 

для зарахування на навчання за державним замовленням та за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб не допускається.   


