
 

 

 

ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКА – 2020 
ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  ФФІІЗЗИИЧЧННООГГОО  ВВИИХХООВВААННННЯЯ  ІІ  ССППООРРТТУУ  УУККРРААЇЇННИИ  

ззддііййссннююєє  ннааббіірр  ссттууддееннттіівв  ддлляя  ззддооббууттттяя  ссттууппеенняя  ММААГГІІССТТРРАА  

  ззаа  ддеерржжааввнниимм  ззааммооввллеенннняямм  іі  ззаа  ккоошшттии  ффііззииччнниихх  ттаа//ааббоо  ююррииддииччнниихх  ооссіібб  
 

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  

МАГІСТРА 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

 

Перелік конкурсних 

предметів та 

*ЄВІ 2020 р.  

Форма  

та 

терміни  

навчання 

Оплата за  

навчання 

(грн./рік) 

ціни 2020 р. 

 

017 Фізична 

культура  

і спорт  

СПОРТ   

(професійні спрямування: професійний, неолімпійський та 

адаптивний спорт; біомеханіка спорту) 

1) фахове вступне   

випробування 

2) іноземна мова  

1р. 4м.- денна  

1р.7м.-заочна 

20400 

16400 

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У ВОДНИХ 

ВИДАХ СПОРТУ 

1) фахове вступне   

випробування 

2) іноземна мова  

1р. 4м.- денна  

1р.7м.-заочна 

 

20400 

16400 

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У ЛЕГКІЙ 

АТЛЕТИЦІ 

1) фахове вступне   

випробування 

2) іноземна мова  

1р. 4м.- денна  

1р.7м.-заочна 

 

20400 

16400 

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ 

У СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВАХ 

 

1) фахове вступне   

випробування 

2) іноземна мова 

1р. 4м.- денна  

1р.7м.-заочна 

 

 20400 

16400 

СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА І ТРЕНЕРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ В ОЛІМПІЙСЬКОМУ ВИДІ СПОРТУ 

1) фахове вступне   

випробування 

2) іноземна мова 

1р. 4м.- денна  

 

 

 48000 

 

МЕНЕДЖМЕНТ У СПОРТІ 

(професійні спрямування: менеджмент і маркетинг у спорті; 

менеджмент і логістика в спорті; екологія спорту) 

1) фахове вступне      

випробування 

2) іноземна мова  

1р. 4м.- денна  

1р.7м.-заочна 

20400 

16400 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ І ОСВІТА  

(професійні спрямування: олімпійський спорт; теорія і 

методика спортивної підготовки в олімпійських видах 

спорту; психологія спорту) 

1) фахове вступне   

випробування 

2) іноземна мова  

1р. 4м.- денна  

1р.7м.-заочна 

20400 

16400 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  

(професійні спрямування: фізичне виховання у вищих 

навчальних закладах; фізична підготовка у військових 

формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних 

службах (заочна форма навчання)) 

1) фахове вступне   

випробування 

2) іноземна мова  

1р. 4м.- денна  

1р.7м.-заочна 

20400 

15800 

ФІТНЕС ТА РЕКРЕАЦІЯ 

1) фахове вступне   

випробування 

2) іноземна мова  

1р. 4м.- денна  

1р.7м.-заочна 

20700 

16700 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

1) фахове вступне   

випробування 

2) іноземна мова  

 

1р.7м.-заочна 
18200 

КІБЕРСПОРТ (eSPORT) 

1) фахове вступне   

випробування 

2) іноземна мова  

1р. 4м.- денна  

1р.7м.-заочна 

20400 

16400 

 

014 Середня 

освіта 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

1) фахове вступне   

випробування 

2) іноземна мова  

1р. 4м.- денна 

 

19600 

 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ  

 

1) фахове вступне   

випробування 

2) іноземна мова 

(ЄВІ*)  

 

1р. 9м.- денна 

 

33000 

ЕРГОТЕРАПІЯ 

 

091 Біологія СПОРТИВНА ДІЄТОЛОГІЯ 1) фахове вступне   

випробування 

2) іноземна мова 

(ЄВІ*)   

1р. 4м.- денна  

1р.7м.-заочна 

23100 

17600 

ФІЗІОЛОГІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ (професійне 

спрямування: кінезіологія спорту) 
1р. 4м.- денна 

 
21500 

242 Туризм 

ТУРИЗМОЗНАВСТВО 

1) фахове вступне   

випробування 

2) іноземна мова 

(ЄВІ*) 

1р. 4м.- денна 

 
32310 

 

*ЄВІ – єдиний вступний іспит з іноземної мови.  

 

 

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


 

Для спеціальностей 091 Біологія; 227 Фізична терапія, ерготерапія; 242 Туризм: 

 

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) 
 

з 12 травня по 05 червня 
 

Прийом документів здійснюється в електронній формі  

з 05 серпня по 22 серпня 
 

Для спеціальностей 014 Середня освіта; 017 Фізична культура і спорт: 
 

Прийом документів здійснюється особисто у паперовій формі  
 

з 01 серпня по 21 серпня на денну форму здобуття освіти; 

з 01 серпня по 28 серпня на заочну форму здобуття освіти. 

 

 Перелік документів:  

 документ державного зразка про раніше здобутий ступінь  (освітньо-кваліфікаційний рівень),  

  на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього  (копія та оригінал); 

 результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) 2020 року  

для спеціальностей 091 Біологія; 227 Фізична терапія, ерготерапія; 242 Туризм; 

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

 4 кольорових фотокартки розміром 34 см;  

 копія паспорта;  

 копію облікової картки платника податків; 

 рекомендація ДЕК (при наявності); копії та список друкованих праць; ксерокопії дипломів з 

конкурсів студентських робіт та олімпіад, в яких брав участь претендент;   

 паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво - подаються особисто. 
 

ТЕРМІНИ СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ: 

за спеціальностями: 091 Біологія; 227 Фізична терапія, ерготерапія; 242 Туризм 

з 05 по 26 серпня 

за спеціальностями: 014 Середня освіта; 017 Фізична культура і спорт 

з 25 по 31 серпня на денну форму здобуття освіти 

з 02 по 08 вересня на заочну форму здобуття освіти 

 

ЗАРАХУВАННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ: 

за спеціальностями: 091 Біологія; 227 Фізична терапія, ерготерапія; 242 Туризм 

11 вересня за державним замовленням на денну форму здобуття освіти 

 

за спеціальностями: 014 Середня освіта; 017 Фізична культура і спорт 

 

не пізніше 15 вересня за державним замовленням на денну форму здобуття освіти 

не пізніше 15 вересня за державним замовленням на заочну форму здобуття освіти  
 

не пізніше 30 вересня за кошти фізичних та/або юридичних осіб на денну форму здобуття освіти  
 

не пізніше 30 вересня за кошти фізичних та/або юридичних осіб на заочну форму здобуття освіти 

 


