
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ  
НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

(денна та заочна форми навчання) 

 

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ І ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ (ЮРИДИЧНИХ) ОСІБ 

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВРА 
 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

спеціалізація − фізична культура. 
 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ  

спеціалізації − тренерська діяльність в обраному виді спорту: акробатика, баскетбол, біатлон, більярдний спорт, бокс,боротьба,  

важка атлетика, велосипедний спорт, веслування академічне, веслування на байдарках і каное, вітрильний спорт, водне поло,волейбол, гандбол, 

гімнастика спортивна, гімнастика художня, гірськолижний спорт, гирьовий спорт, кікбоксинг, кінний спорт,ковзанярський спорт,легка атлетика, 

лижні гонки, лижне двоборство, пауерліфтинг, плавання, настільний теніс, регбі, санний спорт,синхронне плавання, спортивні та сучасні танці, 

стрільба кульова, стрибки у воду, сучасне п’ятиборство, східні єдиноборства,теніс, фехтування, фігурне катання на ковзанах, футбол, футзал,  

хокей з шайбою, шахи, шорт-трек та інші. Вступники повинні мати спортивні досягнення не нижче другого спортивного розряду з обраного виду 

спорту. 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ  

спеціалізації: 

 менеджмент у спортивній діяльності; 

 фізична реабілітація (заочна форма навчання); 

 фізичне виховання в освітній і виробничій сферах;  

 фітнес та рекреація.  
 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ (денна форма навчання). 
 

ТУРИЗМ (денна форма навчання). 
 

ХОРЕОГРАФІЯ (денна форма навчання). 
 

Термін навчання за денною формою – 4 роки, за заочною формою – 5 років. 
 



Заява на вступ подається на ім’я ректора університету у такі терміни: 
 

з 12 липня до 20 липня 2017 року (на денну та заочну форми навчання для осіб, які проходять конкурс 

творчих здібностей)  

з 12 липня по 26 липня 2017 року (на денну та заочну форми навчання за спеціальностями − ТУРИЗМ  

та ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ)  
 

Перелік документів: документ про середню освіту з додатком (оригінал, копія); сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти,  

виданий у 2016 або 2017  році (оригінал, копія);  медична довідка (форма 086-о); 4 кольорові фотокартки розміром 34 см; копія паспорта; 

класифікаційний квиток чи залікова книжка спортсмена або офіційні документи, що підтверджують спортивні досягнення (тільки для вступників  

за спеціалізацією тренерська діяльність в обраному виді спорту); паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво - подаються особисто. 

 

ТЕРМІНИ ПРОХОДЖЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ: 
 

з 21 липня до 26 липня 2017 року – на денну та заочну форми навчання 
 

ТЕРМІН ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВИХ СПИСКІВ: 
 

01 серпня 2017 року –на денну та заочну форми навчання  

 

ЗАРАХУВАННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ: 
 

07 серпня 2017 року – на денну та заочну форми навчання за державним замовленням  
 

не пізніше 30 серпня 2017 року– на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб  

 
Вступники на період вступних випробувань забезпечуються гуртожитком. 

 
  
  

 


