
Інформація для учасників 

ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Фізичне виховання», який 

відбудеться 4–6 квітня 2018 року у Національному університеті 

фізичного виховання і спорту України 

Інформація для учасників 

Просимо повідомити про участь у ІІ етапі до 4 березня 2018 року (анкета додається). 

До участі в Олімпіаді допускається не більше трьох студентів старших курсів від закладів 

вищої освіти, у яких здійснюється підготовка фахівців за вказаною спеціальністю.  

Заїзд та реєстрація учасників відбудеться 4 квітня 2018 року з 10:00 до 13:00 у вестибюлі 

І корпусу НУФВСУ за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 1. Учасникам Олімпіади при собі 

мати студентський квиток та паспорт. 

Витрати на відрядження згідно з Положенням про Всеукраїнську студентську олімпіаду 

здійснюються за рахунок закладів вищої освіти, що відряджають. Учасники Олімпіади 

поселяються в гуртожитку НУФВСУ за адресою: м. Київ, пров. Кустанайський, 7 корп. 1, 5.  

Вартість проживання становить – від 145 грн. до 200 грн. 

Представники закладів вищої освіти можуть поселятися в готелі «Дружба» (вартість 

номеру: одномісний стандарт – 600-650 грн./доба; двомісний стандарт – 800 грн./доба/номер). 

Адреса готелю: м. Київ, б. Дружби народів, 5, (ст. метро «Либідська»), телефон адміністрації 

готелю – 044-528-84-42. Місця в гуртожитку і готелі слід замовляти заздалегідь, індивідуально до 

15 березня 2018 р. 

Проїзд до Національного університету фізичного виховання і спорту України від 

залізничного вокзалу на потягах метро від станції «Вокзальна» до станції «Хрещатик» з 

пересадкою від станції «Майдан Незалежності» до станції «Олімпійська». Проїзд від 

залізничного вокзалу до гуртожитку (пров. Кустанайський, 7) на потягах метро до станції 

«Деміївська», від ст. метро маршрутне таксі № 17, тролейбус № 42, зупинка «МАУП». 

Від'їзд учасників 6 квітня 2018 р. після 14:00. 

Квитки на зворотній проїзд просимо придбати завчасно. 

Адреса Національного університету фізичного виховання і спорту України: 

вул. Фізкультури, 1, Київ-150, Україна, 03150. 

Контактні телефони: 

044-287-46-24 – зав кафедри ТМФВ Круцевич Тетяна Юріївна 

e-mail: tmfv@ukr.net 

Оргкомітет Олімпіади: 

Саїнчук Микола Миколайович 

моб. тел. 098-985-05-18 

ОРГКОМІТЕТ 

  

mailto:tmfv@ukr.net


АНКЕТА 

учасника II етапу Олімпіади  

за спеціальністю 014 Середня освіта (фізична культура) 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата народження ____________________________________________________ 

Вищий навчальний заклад_____________________________________________ 
(повне найменування та місцезнаходження) 

 

____________________________________________________________________ 

Факультет, курс ______________________________________________________ 
 

Рішенням оргкомітету 

____________________________________________________________________ 

        (найменування вищого навчального закладу) 

студент(ка) __________________________________________________________ 
      (прізвище, ініціали) 

який(яка) у I етапі Олімпіади __________________________________________ 
        (назва олімпіади з навчальної дисципліни,  

____________________________________________________________________ 

 напряму, спеціальності) 

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Олімпіади. 

 
 

Голова оргкомітету 

вищого навчального закладу    ____________         ____________________ 
           (підпис)                            (прізвище, ініціали) 

М.П. 
 

Підпис учасника Олімпіади ________________________ 
 

Дата заповнення  _________________________________ 

 

Вказати необхідність в бронюванні місця в гуртожитку чи готелі_____________ 

 


