
 

ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКА – 2021 
 

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  ФФІІЗЗИИЧЧННООГГОО  ВВИИХХООВВААННННЯЯ  ІІ  ССППООРРТТУУ  УУККРРААЇЇННИИ  
  

ззддііййссннююєє  ннааббіірр  ссттууддееннттіівв    

ннаа  ооссннооввіі  ззддооббууттооггоо  ооссввііттннььоо--ккввааллііффііккааццііййннооггоо  ррііввнняя  ммооллооддшшооггоо  ссппееццііааллііссттаа,,  

ооссввііттннььоо--ппррооффеессііййннооггоо  ссттууппеенняя  ффааххооввооггоо  ммооллооддшшооггоо  ббааккааллаавврраа,,    ооссввііттннььооггоо  ссттууппеенняя  ммооллооддшшооггоо  ббааккааллаавврраа  

 на I курс зі скороченим строком навчання,  ннаа  22  ккууррсс  за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
 

Адреса: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури 1, корпус № 1, к. 202  

метро «Олімпійська», тел.(044) 287-04-91   

web-site: www.uni-sport.edu.uа               e-mail: pk_nupesu@i.ua 

Спеціальності  

за ступенем 

БАКАЛАВРА  

Спеціалізація 

 

Перелік конкурсних предметів,  

вступних іспитів 

(сертифікати приймаються   

2018, 2019, 2020 та 2021 років) 

Форма та 

терміни навчання 

Оплата за  

навчання 

(грн./рік) 

ціни  

2021 року 

014 Середня 

освіта 
фізична культура 

1. Українська мова*  

3 роки денна  

4 роки заочна 

21900 

13070 

2. Математика або 

 Історія України або  

 Біологія 

3. Фаховий іспит 

 

 

017 Фізична 

культура і 

спорт 

тренерська діяльність в 

обраному виді спорту 1. Українська мова*  

2. Математика або 

 Історія України або  

 Біологія 

3. Фаховий іспит 

3 роки денна  

4 роки заочна 

23400 

13280 

менеджмент у спортивній 

діяльності 

3 роки денна  

4 роки заочна 

23400 

13280 

фітнес та рекреація 
3 роки денна 

4 роки заочна 

23800 

14660 

фізичне виховання  

в освітній і виробничій 

сферах 

3 роки денна 

4 роки заочна 

23400 

13280 

фізична реабілітація 4 роки заочна 15000 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

фізична терапія, ерготерапія 

(на місця державного 

замовлення) 

1. Українська мова*  

3 роки денна     _____ 2. Математика  

3. Фаховий іспит 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

 

 

фізична терапія, ерготерапія  

(за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб) 

 

1. Українська мова*  

3 роки денна 

 

35556 

 

2. Математика або 

 Історія України або  

 Біологія 

3. Фаховий іспит 

229  

Громадське 

здоров’я 

громадське здоров’я 

1. Українська мова*  

 

3 роки денна 

 

35556 

 

2. Математика або 

 Історія України або  

 Біологія 

3. Фаховий іспит 

024 

Хореографія 

 

хореографія 

 

2. Математика або 

 Історія України або  

 Біологія 3 роки денна 25000 
3. Фаховий іспит 

3. Фаховий іспит 

242 Туризм туризм 

1. Українська мова і література 

3 роки денна  

 

35290 

 

2. Математика або 

 Історія України або  

 Біологія 

3. Фаховий іспит 

 
 

 

Примітка: * - замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватися результати  ЗНО з української 

мови і літератури 

 

 

http://www.uni-sport.edu.ue/
mailto:pk_nupesu@i.ua


 

Прийом документів здійснюється в електронній формі 

 з 14 липня по 23 липня на денну форму здобуття освіти 

з 14 липня по 13 серпня на заочну форму здобуття освіти 

Перелік документів:  

 

 диплом з додатком на основі якого здійснюється вступ (оригінал, копія);  

 сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання виданий в 2018, 2019, 2020 та 2021 р. 

(оригінал, копія);  

 медична довідка форма 086-о (оригінал, копія);  

 4 кольорові фотокартки розміром 34 см;  

 копія паспорта;  

 копія облікової картки платника податків; 

 паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво - подаються особисто. 

 
 

ТЕРМІНИ ПРОХОДЖЕННЯ ФАХОВИХ  ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ: 
 

з 26 по 30 липня на денну форму здобуття освіти  

 

з 18 по 19 серпня на заочну форму здобуття освіти 
 
 

ТЕРМІН ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВИХ СПИСКІВ ВСТУПНИКІВ РЕКОМЕНДОВАНИХ 

ДО ЗАРАХУВАННЯ 

04 серпня до 18.00 на денну форму здобуття освіти  

21 серпня до 18.00 на заочну форму здобуття освіти 

 
ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДО ЗАРАХУВАННЯ 

(подання оригіналів документів вступниками): 

 

до 06 серпня не пізніше 17.00 – на денну форму здобуття освіти 

 

до 25 серпня не пізніше 17.00 – на заочну форму здобуття освіти 
 

 

ЗАРАХУВАННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ: 

 

не пізніше 16 серпня на денну форму здобуття освіти 

 

не пізніше 30 серпня на заочну форму здобуття освіти  

 

 


