
У В А Г А ! 

вступники на денну та заочну форми навчання на І курс за ступенем бакалавра 

за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»  

(спеціалізація –  тренерська діяльність в обраному виді спорту) 

та на денну форму навчання за спеціальністю 024 «Хореографія» 

пропонуємо ознайомитись з особливостями складання вступних випробувань 

 
 На  вступному випробуванні вступник пред’являє особисто паспорт та медичну довідку за формою 086-о. Вступники, 

які забули паспорт та медичну довідку за формою 086-о – 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 (обраний вид спорту), для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 017 «Фізична культура і 

спорт», спеціалізація «тренерська діяльність в обраному виді спорту»,  проводиться в один етап. 

 Вступники, які вступають до НУФВСУ на ВИД СПОРТУ – пропонуємо уважно ознайомитись з розкладом вступних 

випробувань та місцем їх проведення. У зв’язку з тим, що електронна база не може встановити, на який конкретно вид 

спорту Ви вступаєте, на вступні випробування треба приходити за розкладом!!!   

 

Після зустрічі з керівництвом приймальної комісії 21 липня 2018 року, голови предметних екзаменаційних комісій з 

обраного виду спорту оголошують збір вступників за наступними видами спорту: 

 

 21 липня 2018 року о 9-30 збираються вступники за видами спорту: 

 

№№ Спеціалізація (перелік видів спорту) 
Збір на вступні випробування та місце проведення творчого конкурсу  

(обраного виду спорту) 

1.  СПОРТИВНІ ВИДИ ГІМНАСТИКИ 
(акробатика, гімнастика спортивна,  

гімнастика художня, стрибки на батуті)  

 

Збір – 9-30 біля корпусу № 3 

Місце проведення: Корпус 3, поверх 3, гімнастичний зал 

  

 

2.  СПОРТИВНІ ТАНЦІ (акробатичний 

рок-н-рол, спортивні танці) 
Збір – 9-30 біля корпусу № 3 

Місце проведення: корпус 3, поверх  2, зал танців 

 

 



3.  СПОРТИВНІ ЄДИНОБОРСТВА, 

СИЛОВІ ВИДИ СПОРТУ (бокс, 

боротьба /всі види/, важка атлетика, 

гирьовий спорт, кікбоксінг, кінний спорт, 

кульова стрільба, стрільба з луку,  

пауерліфтинг, сучасне п’ятиборство,  

східні єдиноборства, фехтування) 

Збір – 9-30 біля корпусу № 3 

Місце проведення: 

Корпус 1, поверх 5, зал боротьби (боротьба вільна, греко-римська, самбо, дзюдо) 

Корпус 3, поверх 2, зал боксу (східні єдиноборства, бокс, кікбоксинг) 

Корпус 3, поверх 2, зал важкої атлетики (важка атлетика, пауерліфтинг, бодібілдинг, 

гирьовий спорт) 

Корпус 3, поверх 2, зал фехтування (фехтування) 

за попередньою домовленістю з вступниками (сучасне п’ятиборство, кінний спорт, 

стрільба кульова, стрільба з лука) 

4.  ВОДНІ ВИДИ СПОРТУ (академічне 

веслування, веслування на байдарках і 

каное, веслувальний слалом, вітрильний 

спорт, водне поло, плавання, синхронне 

плавання, стрибки у воду) 

Збір – 9-30 біля спортивного комплексу «Олімпійський стиль», плавальний басейн,  

Місце проведення: 

Плавальний басейн,  корпус № 8 (водне поло, плавання, синхронне плавання, стрибки у 

воду) 

Збір – 9-30 біля корпусу № 1 

Веслувальна база «Зеніт», Труханів острів, вул. Паркова дорога, 28 (академічне 

веслування, веслування на байдарках і каное, веслувальний слалом) 

Збір - 14-00. Київська обл., м. Вишгород, ДЮСШ з вітрильного спорту (вітрильний 

спорт) 

5.  ЛЕГКА АТЛЕТИКА (всі види) Збір – 9-30 біля корпусу № 1 

Місце проведення: Національний спортивний комплекс «Олімпійський» 

6.  ЗИМОВІ ВИДИ СПОРТУ та 

ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ (біатлон, 

велосипедний спорт,  гірськолижний 

спорт, ковзанярський спорт, лижні гонки,  

лижне двоборство, санний спорт, 

сноуборд,  фігурне катання на ковзанах, 

шорт-трек, фрістайл) 

Збір – 9-30 біля корпусу № 1 

Місце проведення: 

Велосипедно-лижна база НУФВСУ за адресою: 

м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 8 

їхати маршруткою № 212 від станції метро «Либідська» до корпусу № 1 Національного 

аграрного університету, потім пішки до озера «Дідоровка» 

7.  УВАГА ВСТУПНИКАМ за видами 

спорту ФУТБОЛ та ФУТЗАЛ ! 

 

ФУТБОЛ (футбол, футзал) – відразу 

їдуть на стадіон «Оболонь». 

На зустріч з керівництвом приймальної 

комісії 21.07.2018 року о 8-30 

не приходити! 

 

Збір – з 8-00 до 8-30 біля стадіону «Оболонь» 

Місце проведення: 

Стадіон «Оболонь» за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 2-в; 

від метро «Мінська» 10 хвилин пішки у напрямку до пивзаводу «Оболонь» 



8.   

УВАГА ВСТУПНИКАМ! 

Творчий конкурс з обраного виду 

спорту зі спортивних ігор проводиться 

22.07.2018 року! 

СПОРТИВНІ ІГРИ  (американський 

футбол, бадмінтон, баскетбол, більярдний 

спорт, волейбол, гандбол, гольф,  регбі, 

сквош,  теніс, теніс настільний, хокей на 

траві,  хокей з шайбою,  шахи) 

 

 

Збір –  22 липня 2018 року о 9-30 біля корпусу № 5 

Місце проведення: визначає кафедра спортивних ігор. 

и) 

 

 

УВАГА ВСТУПНИКАМ! 

          Творчий конкурс для вступників за спеціальністю 024 «Хореографія» проводиться 23 та 24 липня 2018 року відповідно 

до сформованих груп. 

          Збір о  8-30 біля корпусу № 3.  

          Початок творчого конкурсу 23 та 24 липня 2018 р. о 9-00.  
 

 

 

 


