
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ! 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ДОДАТКОВИЙ НАБІР ВСТУПНИКІВ 

 ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (за контрактом) 

за ступенем магістра – заяви подаються особисто у паперовому вигляді 

 на денну форму здобуття освіти 

тільки за спеціальністю 014 Середня освіта (фізична культура) 

 

заяви подаються в електронному вигляді (для вступників, які склали ЄВІ) 

за спеціальностями 091 Біологія; 227 Фізична терапія, ерготерапія; 

 242 Туризм. 

Як подавати електронну заяву вказано на офіційному сайті НУФВСУ              

www.uni-sport.edu.ua  у розділі «Вступникам» - Приймальна комісія – Порядок 

подання та розгляду заяв в електронній формі – Електронні заявки на вступ. 

на заочну форму здобуття освіти 

 заяви подаються в електронному вигляді (для вступників, які склали ЄВІ) 

тільки за спеціальністю 091 Біологія (спеціалізація – спортивна дієтологія) 

Подача заяв здійснюється: 

з 16 по 24 вересня 2020 року (на спеціальність 014 Середня освіта /фізична 

культура/;  

з 16 по 28 вересня 2020 року (на спеціальності 091 Біологія; 227 Фізична 

терапія, ерготерапія; 242 Туризм). 

 

          Для вступників, які не складали ЄВІ за спеціальностями  091 Біологія;   

227 Фізична терапія, ерготерапія; 242 Туризм та бажають вступити за ступенем 

магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або 

ступеня магістра, заявки на вступ приймаються особисто у паперовому вигляді 

за вищевказаними датами прийому документів. 

          Вступні випробування проводяться: 

за спеціальністю 014 Середня освіта (фізична культура) 

 на денну форму здобуття освіти  

25.09.2020 р. Іноземна мова 14.00 (корпус 2, ауд.90) 

28.09.2020 р. Фахове випробування 14.00 (корпус 4, ауд. 301) 



 

на денну форму здобуття освіти  

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

 які складали ЄВІ)  

25.09.2020 р. Фахове випробування 

(спеціалізації: «фізична терапія»,  

«ерготерапія») 

14.00 (корпус 4, ауд. 311) 

25.09.2020 р. Фахове випробування 

(242 Туризм) 

15.30 (корпус 4, ауд. 100) 

25.09.2020 р. Фахове випробування 

(спеціалізація «Спортивна 

дієтологія») 

15.30 (корпус 4, ауд. 401) 

25.09.2020 р. Фахове випробування 

(спеціалізація «Фізіологія рухової 

активності») 

16.00 (корпус 4, ауд. 307) 

 

на заочну форму здобуття освіти  

(для спеціальності 091 Біологія (спеціалізація – спортивна дієтологія), 

 які складали ЄВІ)  

25.09.2020 р. Фахове випробування 15.30 (корпус 4, ауд. 401) 

 

на денну та заочну форми здобуття освіти  

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

 які не складали ЄВІ)  

21.09.2020 р. Іноземна мова 14.00 (корпус 2, ауд.90) 

25.09.2020 р. Фахове випробування 

(спеціалізації: «Фізична терапія»,  

«Ерготерапія») 

14.00 (корпус 4, ауд. 311) 

25.09.2020 р. Фахове випробування 

(242 Туризм) 

15.30 (корпус 4, ауд. 100) 

25.09.2020 р. Фахове випробування 

(спеціалізація «Спортивна 

дієтологія») 

15.30 (корпус 4, ауд. 401) 

25.09.2020 р. Фахове випробування 

(спеціалізація «Фізіологія рухової 

активності») 

16.00 (корпус 4, ауд. 307) 

 



           

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРАКТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

 з 17 по 29 вересня 2020 року 

у корпусі № 1, поверх 2, ауд. 208 з 9.30 до 16.30 (обідня перерва з 13.00 до 

14.00, крім суботи та неділі). 

ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ, які вступають на додатковий набір 

здійснюється не пізніше 30 вересня 2020 року. 

Після 29 вересня 2020 року оформлення контрактів та зарахування 

вступників не здійснюється! 


