
Додаток 9 до Правил прийому 
Національного університету фізичного 
виховання і спорту України у 2017 році 

 
УМОВИ 

проведення творчого конкурсу 
 

Відповідно п. 7.2., розділу VII Правил прийому до НУФВСУ вступники 
проходять конкурс фізичних здібностей. 

За спеціальністю «Фізична культура і спорт» (спеціалізації «фізичне 
виховання в освітній і виробничій сферах», «фітнес та рекреація», «менеджмент 
у спортивній діяльності»), – конкурс фізичних здібностей, який  включає 
оцінювання виконання  4 тестових вправ відповідно програми конкурсу фізичних 
здібностей, для здобуття освітнього ступеня бакалавра. 

За спеціальністю «Фізична культура і спорт» (спеціалізація «тренерська 
діяльність в обраному виді спорту»), – конкурс фізичних здібностей, який  включає 
оцінювання підготовленості з обраного виду спорту відповідно до програми конкурсу 
фізичних здібностей для здобуття освітнього ступеня бакалавра. 

За спеціальністю «Середня освіта» (спеціалізація «фізична культура»), – 
конкурс фізичних здібностей, який  включає оцінювання виконання 4 тестових вправ 
відповідно програми конкурсу фізичних здібностей, для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра. 

Конкурс фізичних здібностей проводиться у формі змагань відповідно до 
затвердженого приймальною комісією розкладу та оцінюється за шкалою від 100 до 
200 балів.  

Для вступників за спеціальністю «Фізична культура і спорт» (спеціалізації 
«фітнес та рекреація», «менеджмент у спортивній діяльності») оцінка за конкурс 
фізичних здібностей визначається таким чином: 

1)   виводиться сума балів за виконання кожної тестової вправи; 
2) отримана сума балів ділиться на 4 (кількість тестових вправ) – частка є 

оцінкою, яка заноситься в лист складання вступних випробувань для участі в 
конкурсному відборі для зарахування на навчання.  

Для вступників за спеціальністю «Фізична культура і спорт» (спеціалізація 
«тренерська діяльність в обраному виді спорту») оцінка за конкурс фізичних 
здібностей визначається відповідно до програми конкурсу фізичних здібностей для 
здобуття освітнього ступеня бакалавра, яка заноситься в лист складання вступних 
випробувань для участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання. 

Для вступників за спеціальністю «Середня освіта» (спеціалізація «фізична 
культура») оцінка за конкурс фізичних здібностей визначається таким чином: 

1) виводиться сума балів за виконання кожної тестової вправи; 
2) отримана сума балів ділиться на 4 (кількість тестових вправ) – частка є 

оцінкою, яка заноситься в лист складання вступних випробувань для участі в 
конкурсному відборі для зарахування на навчання.  

Згідно таблиці 5 до Правил прийому в університет мінімальна кількість балів 
для допуску до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання отримана 
на конкурсі фізичних здібностей становить 100 балів на денну та заочну форми 
навчання. Вага балів, отриманих вступником на конкурсі фізичних здібностей 
дорівнює коефіцієнту 0,25.  

Вступник, який отримав оцінку менш ніж 100 балів, до участі у конкурсному 
відборі для зарахування на навчання за державним замовленням та за кошти фізичних 
та юридичних осіб не допускається. 


