
УВАГА ВСТУПНИКАМ 
за спеціальностями 

«Середня освіта», спеціалізація – фізична культура 

 та «Фізична культура і спорт» (спеціалізації – менеджмент у спортивній діяльності, 

 фітнес та рекреація, фізичне виховання в освітній і виробничій сферах - 

 на денну та заочну форми навчання, 

 спеціалізація – фізична реабілітація - тільки заочна форма навчання) 

пропонуємо ознайомитись з особливостями складання творчого конкурсу 

 
 На  вступному випробуванні вступник пред’являє ПАСПОРТ. Вступники, яки забули паспорт – до вступного 

випробування не допускаються. 

 Вступники, які запізнились чи не з’явились в строк без поважних причин -  до складання вступного випробування не 

допускаються. 

 

 Творчий конкурс для вступників, які вступають на навчання за спеціальностями «Середня освіта», спеціалізація – 

фізична культура та «Фізична культура і спорт» (спеціалізації – менеджмент у спортивній діяльності, фітнес та рекреація, 

фізичне виховання в освітній і виробничій сферах - денна та заочна форми навчання,  спеціалізація – фізична реабілітація  

- тільки заочна форма навчання)  проводиться в один етап та складається один раз. Приймальна комісія формує групи 

вступників відповідно до дати подачі документів, визначає день проведення творчого конкурсу та повідомляє вступникам 

дату проведення засобами електронного зв’язку (в електронний кабінет). Також зі списками вступників по кожному дню 

складання творчого конкурсу та  розкладом вступних випробувань можна ознайомитись на стендах приймальної комісії та 

на офіційному сайті НУФВСУ www.uni-sport.edu.ua у рубриці - «Вступникам» - оголошення та у новинах.  При складанні 

творчого конкурсу вступники повинні мати відповідну спортивну форму. 
№№ Спеціальності (спеціалізації) Збір на вступні випробування та місце проведення творчого конкурсу  

1.  

 

«Середня освіта», спеціалізація – фізична культура та  

«Фізична культура і спорт» (спеціалізації – 

менеджмент у спортивній діяльності, фітнес та 

рекреація, фізичне виховання в освітній і виробничій 

сферах – денна та заочна форми навчання, спеціалізація 

– фізична реабілітація - тільки заочна форма навчання) 

 

Збір 21.07.2017 р. – 9-30 біля корпусу № 1,  

Збір 22.07.-24.07. – 8-00 біля корпусу № 1 

Місце проведення: 

Легка атлетика - Національний спортивний комплекс «Олімпійський» 

Гімнастика - гімнастичний зал № 2, корпус 3, поверх 3, 

Плавання - басейн  СК «Олімп», корпус 8 

Початок проведення творчого  конкурсу відповідно до розкладу. 

 

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

