
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ за ступенем БАКАЛАВРА (на І курс) за денною 

та заочною формами здобуття освіти, 

 ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРАВАМИ (пільгами) 

 Відповідно до пунктів 8.1-8.6 розділу VIII «Спеціальні умови участі в 

конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Правил прийому до Національного 

університету фізичного виховання і спорту України (далі - НУФВСУ) у 2021 році  

вступники подають документи до приймальної комісії  особисто у паперовому вигляді. 

 Вступники, які претендують на вступ за співбесідою або за іспитами, можуть подавати 

заяви в електронній формі з наступним подаванням документів, що підтверджують право на 

вступ за співбесідою або за іспитами. Для реалізації права на вступ за результатами 

співбесіди або іспитів з конкурсних предметів та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б 

одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто 

подає підтвердні документи до приймальної комісії одного з обраних закладів вищої освіти  

з 14 липня по 16 липня 2021 року включно. 

Строки складання вступних іспитів із загальноосвітніх предметів (українська 

мова, українська мова і література, біологія, історія України, географія, математика, 

іноземна мова – в залежності від обраної спеціальності) особами, які вступають за 

спеціальностями: 014 Середня освіта (фізична культура), 017 Фізична культура і 

спорт, 024 Хореографія, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 229 Громадське 

здоров’я,   242 Туризм 

 за державним замовленням:  

з 05 липня по 09 липня 2021 року включно (до початку подачі заяв на вступ); 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб: з 19 липня по 23 липня 2021 року. 

 Строки проведення творчого конкурсу для осіб, які бажають вступати за 

спеціальностями 017 Фізична культура і спорт, 024 Хореографія та претендують на 

місця державного замовлення 

з 01 липня по 13 липня 2021 року включно. 

 Строки проведення співбесід для осіб, які мають таке право, відповідно до 

пункту 8.2. розділу VIII «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на 

здобуття вищої освіти» Правил прийому до НУФВСУ у 2021 році 

19 липня 2021 року 

  

Особи, які складали ЗНО у 2021 році – не мають права складати 

іспити із загальноосвітніх предметів в НУФВСУ 

Особи, які не склали ЗНО у 2021 році – не мають права перескладати 

іспити із загальноосвітніх предметів в НУФВСУ 


