
 Додаток 9 до Правил прийому до 

Національного університету фізичного 

виховання і спорту України в 2022 році 

 

 

УМОВИ 

проведення індивідуальної усної співбесіди для здобуття ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра 

 

Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає очне 

оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з трьох 

предметів (складових) – української мови, математики та історії України, за результатами якої 

за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою100-200 (з кроком в один бал) 

або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). 

 

Індивідуальна усна співбесіда для вступників, які претендують на участь у 

конкурсному відборі проводиться: 

 очно, з обов’язковою присутністю вступника на індивідуальній усній співбесіді в 

Національному університеті фізичного виховання і спорту України;  

 у дистанційному дистанційному режимі онлайн за допомогою інформаційних 

платформ ZOOM або Google Meet для осіб, які мають таке право відповідно пункту 8.2 

розділу VIIІ  Правил прийому до Національного університету фізичного виховання і 

спорту України, а також особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення. 

 

Індивідуальна усна співбесіда проводиться з 09 до 16 серпня 2022 року відповідно до 

пункту 7.1 розділу VII  Правил прийому до Національного університету фізичного виховання 

і спорту України,  після подання заяви на вступ в електронній або паперовій формі; 

надання документів, що підтверджують  право вступника на участь в індивідуальній 

усній співбесіді.  

 

Дата і час проходження індивідуальної усної співбесіди очно або у дистанційному 

режимі онлайн визначається приймальною комісією після подання заяви на вступ в 

електронній або паперовій формі; надання документів, що підтверджують  право вступника на 

участь в індивідуальній усній співбесіді, про що вступникові повідомляється засобами 

мобільного та/або електронного зв’язку. 

В день складання індивідуальної усної співбесіди у дистанційному режимі онлайн, 

відбудеться коротка організаційна зустріч з вступниками. Екзаменатори проінформують про 

хід проведення індивідуальної усної співбесіди та повідомлять кожному вступнику час 

підключення до конференції для її складання.  

Допуск вступників до участі в індивідуальній усній співбесіді у дистанційному режимі 

онлайн 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. 
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Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей 

про здобуту раніше освіту, про наявність права зарахування за квотами, права на спеціальні 

умови участі у конкурсному відборі або на спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти 

державного бюджету,  про місце проживання  на тимчасово окупованій території, території 

населених пунктів на лінії зіткнення, є підставою для скасування наказу про зарахування в 

частині, що стосується цього вступника. 

Безпека при складанні індивідуальної усної співбесіди очно покладається на 

Національний університет фізичного виховання і спорту України, а особиста безпека при  

складанні індивідуальної усної співбесіди в дистанційному режимі онлайн покладається на 

вступника. 

У разі оголошення повітряної тривоги під час складання індивідуальної усної 

співбесіди в дистанційному режимі онлайн, підтвердженої офіційними джерелами, вступник 

зобов’язаний повідомити про це екзаменатора, перервати складання індивідуальної усної 

співбесіди та переміститися в укриття цивільного захисту. Подальше продовження складання 

індивідуальної усної співбесіди починається з того моменту, на якому зупинився вступник, у 

цей чи інший день за попередньою домовленістю з екзаменаторами, але не пізніше 16.00 16 

серпня 2022 року. 

Індивідуальну усну співбесіду приймає спеціально сформована предметна 

екзаменаційна комісія у кількості 3 осіб (по 1 екзаменатору з кожного предмету).  

Для запобігання виникнення спірних питань індивідуальна усна співбесіда буде 

задокументована засобами відеозйомки. 

 

Індивідуальна усна співбесіда на місця державного замовлення для здобуття 

освітнього ступня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться:  за 

спеціальностями 014 Середня освіта (фізична культура), 227 Фізична терапія, ерготерапія. 

З вимогами та критеріями оцінювання щодо складання індивідуальної усної співбесіди 

за спеціальностями 014 Середня освіта (фізична культура), 227 Фізична терапія, 

ерготерапія можна ознайомитись у відповідних програмах проведення індивідуальної усної 

співбесіди на вебсайті Національного університету фізичного виховання і спорту України за 

адресою: www.uni-sport.edu.uа у рубриці «Втупникам» («Програми вступних випробувань»). 

 

Індивідуальна усна співбесіда на місця державного замовлення для здобуття 

освітнього ступня бакалавра на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра проводиться: за спеціальностями  017 Фізична 

культура і спорт, 227 Фізична терапія, ерготерапія. 

З вимогами та критеріями оцінювання щодо складання індивідуальної усної співбесіди 

за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична терапія, ерготерапія можна 

ознайомитись у відповідних програмах проведення індивідуальної усної співбесіди на 

вебсайті Національного університету фізичного виховання і спорту України за адресою: 

www.uni-sport.edu.uа у рубриці «Втупникам» («Програми вступних випробувань»). 

Індивідуальна усна співбесіда для вступників, які мають спеціальні права, може 

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

 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсному відборі на місця 

державного замовлення для зарахування на навчання, отримана на індивідуальній усній 

співбесіді, становить 125 балів.  

http://www.uni-sport.edu.ue/
http://www.uni-sport.edu.ue/
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Приймальна комісія НУФВСУ своїм рішенням затверджує результати індивідуальної 

усної співбесіди та здійснює їх оприлюднення на офіційному вебсайті НУФВСУ не пізніше 16 

серпня.  Екзаменаційні відомості з отриманими результатами вносяться до ЄДЕБО.  

Вступник, який не отримав рекомендацію здобувати вищу освіту за державним 

замовленням, з тими самими результатами індивідуальної усної співбесіди може претендувати 

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

Вступник, який отримав оцінку менш ніж 100 балів («незадовільно»), до участі у 

конкурсному відборі для зарахування на навчання за державним замовленням та за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб не допускається.   


