
Вступники,  які вступають на основі повної середньої освіти 

за освітнім cтупенем бакалавра за спеціальностями: 

«Середня освіта» (спеціалізація – фізична культура), 

 «Фізична культура і спорт» (спеціалізації – тренерська діяльність в 

обраному виді спорту, менеджмент у спортивній діяльності, фітнес та 

рекреація) 

 «Хореографія» 

 та складають творчий конкурс 

 подають заяву про вступ особисто у паперовій формі. 

До заяви додають: 

 

• документ про середню освіту (оригінал, копія); 

• сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з предметів, що відповідають переліку  

вступних випробувань; 

• медичну довідку (форма 086-о); 

• 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см; 

• витяг з трудової книжки (для тих, хто працює); 

• копію паспорта (стор. 1, 2, 11); 

• реєстраційний номер облікової картки платника податків (копія); 

• паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво - подаються особисто. 

Класифікаційний квиток або залікова книжка спортсмена; офіційні документи, що 

підтверджують спортивні досягнення - подаються при умові вступу за спеціальністю 

«Фізична культура і спорт», за спеціалізацією – тренерська діяльність в обраному виді 

спорту 

 Вступники, які вступають на основі повної середньої освіти за cтупенем бакалавра 

за спеціальностями «Фізична реабілітація» та «Туризм»  

подають заяву про вступ тільки в електронній формі ! 

Заяви подаються відповідно до «Порядку подачі заяви в електронній формі на участь 

у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році»,  

(розташований у рубриці «Абітурієнту» - Приймальна комісія) 

Вступники, які мають право на участь у конкурсі за результатами 

вступних іспитів (розділ VII Правил прийому до НУФВСУ у 2016 р.), 

зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому до НУФВСУ у 2016 

р. ) та зарахування поза конкурсом (розділ Х Правил прийому до НУФВСУ 

у 2016 р.) подають заяву особисто в паперовій формі. 

 



Вступники,  які вступають на основі повної середньої освіти 

за освітнім cтупенем магістра за спеціальностями: 

 

 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ (спеціалізації:  

o  біомеханіка спорту; 

o  менеджмент і маркетинг у спорті; 

o  менеджмент і логістика у спорті; 

o  олімпійський спорт; 

o  професійний і неолімпійський спорт; 

o  психологія спорту; 

o  спортивна дієтологія;  

o  теорія і методика спортивної підготовки в олімпійських видах 

спорту; 

o  фізичне виховання у вищих навчальних закладах; 

o  фітнес та рекреація; 

o  фізіологія спорту;  

o  фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних    

структурах та спеціальних службах. 

 

 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (спеціалізація – фізична культура). 

 

 ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ (спеціалізації: 

o  фізична реабілітація у спорті вищих досягнень;  

o  фізична реабілітація у системі відновлювальної терапії. 

 

До заяви додаються: 
 документ державного зразка про раніше здобутий ступінь або 

освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється 

вступ і додаток до нього  (копія та оригінал);  

 медична довідка (форма 086-о); 

 4 кольорових фотокартки розміром 34 см;  

 копія паспорта; 

 рекомендація ДЕК (при наявності); 

 копії та список друкованих праць;  

 ксерокопії дипломів з конкурсів студентських робіт та олімпіад, в 

яких брав участь претендент;  

 паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво - подаються 

особисто. 
 


