
Національний університет фізичного 
виховання і спорту України 

 
 головний навчальний та науковий 

заклад у галузі знань «Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини», 
що функціонує понад 85 років; 

 підтримує тісне співробітництво з Між- 

народним олімпійським комітетом, 
Міжнародною олімпійською академією, 

Всесвітньою радою зі спортивної науки 

та фізичного  виховання, 
Європейськими олімпійськими 

комітетами, є ініціатором створення та 

членом Міжнародної асоціації 
університетів фізичної культури і 

спорту; 

 співпрацює з Національним 
олімпійським комітетом України, 

Національною академією педагогічних 

наук України, Олімпійською академією 

України, Українською академією наук; 

 випустив понад 30 тис. фахівців, серед 

яких громадяни 60 країн світу, понад 100 

олімпійських чемпіонів; 
 має у своїй структурі науково-дослідний 

інститут,   навчально-науковий 
олімпійський інститут, наукову 

бібліотеку, навчально-оздоровчий 

центр «Олімпійський стиль», центр 
підвищення  кваліфікації та 

перепідготовки, центр спортивної 

травматології та відновлювальної 

медицини, видавництво «Олімпійська 
література»; 

 видає три фахові наукові журнали: 

«Наука в олимпийском спорте», «Теорія 

і методика фізичного виховання», 
«Спортивна медицина»; 

 має сім навчальних корпусів, чотири 

гуртожитки, навчально-велолижну базу, 

навчально-веслувальну базу, плаваль- 

ний басейн, спортивні зали; 

 

 
 освітню діяльність здійснює на підставі 
ліцензії Міністерства освіти і науки 

України (серія АГ № 508354 від 

25.10.2011 р.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Адреса: 03150, м. Київ-150, 
вул. Фізкультури, 1 

/ відділ докторантури та 
аспірантури / корп. 1 / кімн. 204 / 

тел. 289-40-92 

www.uni-sport.edu.ua 

E-mail: aspir_nufvsu@ukr.net 

 
 
 

НННАААЦЦЦІІІОООНННАААЛЛЛЬЬЬНННИИИЙЙЙ УУУНННІІІВВВЕЕЕРРРСССИИИТТТЕЕЕТТТ  
ФФФІІІЗЗЗИИИЧЧЧНННОООГГГООО ВВВИИИХХХОООВВВАААННННННЯЯЯ  

ІІІ СССПППОООРРРТТТУУУ УУУКККРРРАААЇЇЇНННИИИ 
 

 

ВВВІІІДДДДДДІІІЛЛЛ 

ДДДОООКККТТТОООРРРАААНННТТТУУУРРРИИИ  

ТТТААА АААСССПППІІІРРРАААНННТТТУУУРРРИИИ 

 
ОООГГГОООЛЛЛОООШШШУУУЄЄЄТТТЬЬЬСССЯЯЯ  ПППРРРИИИЙЙЙОООМММ  

ВВВ АААСССПППІІІРРРАААНННТТТУУУРРРУУУ  

за спеціальностями: 

 
017 — Фізична культура і спорт 

091 — Біологія 

227 — Фізична терапія, ерготерапія 

http://www.uni-sport.edu.ua/
mailto:aspir_nufvsu@mail.ru


 

До  аспірантури можуть вступати 

громадяни України, які здобули ступінь 

магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста), мають здатність до науково- 
дослідної роботи. Громадяни  інших 

держав можуть бути зараховані з 

урахуванням зазначених вимог, а також на 

підставі укладених угод. 

Вступні випробування на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії 

складаються з: вступного іспиту із 
спеціальності; вступного іспиту з іноземної 

мови (англійська, німецька, французька, 

іспанська - в обсязі, який відповідає рівню 
B2 Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти), вступного іспиту, 

диференційованого за обраним напрямом 

досліджень. 

Особи, які повністю або частково склали 

кандидатські іспити, звільняються від від- 
повідних вступних іспитів. 

Особам, допущеним до складання 

вступних іспитів до аспірантури з 
відривом чи без відриву від виробництва, 

надається відпустка терміном 30 

календарних днів зі збереженням 
заробітної плати за місцем роботи для 

підготовки та складання іспитів. До 

відпустки   додається   час   для    пере- 
їзду з місця роботи до м. Києва і назад без 

збереження заробітної плати. 

Мешканцям інших міст надається 

гуртожиток на період вступних іспитів та 

навчання. 

Термін навчання в аспірантурі складає 4 

роки. 

На базі Університету працюють 

спеціалізовані вчені ради, які приймають 

до розгляду дисертації та проводити їх 

захист на здобуття наукового ступеня 

кандидат наук (доктор філософії) з 
фізичного виховання і спорту. 

 
Аспіранти і докторанти мають можливість 

проводити дослідження у науково- 

дослідному інституті, де функціонують 

п’ять лабораторій, оснащених сучасним 
обладнанням та апаратурою. 

 
 
 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

 
 

Прийом заяв та документів 

З 15 по 30  січня 2020 р., 

з 26 травня по 11 червня 2020 р. 

Іспити з 22 червня по 4 липня 2020 р. 

Початок навчання в аспірантурі — 

1 вересня 2020 р. 

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

 

Абітурієнти можуть ознайомитися з 

умовами зарахування до аспіран- 

тури на сайті університету 

http://www.uni-sport.edu.ua 

у підрозділі 

«Наукова робота» → 

«Аспірантура. Докторантура» → 

«Вступнику (абітурієнту)» 

http://www.uni-sport.edu.ua/
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