
Друга вища освіта (перепідготовка) 
 

Прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавра здійснюється виключно 

за заочною формою навчання на умовах фінансування за кошти фізичних та юри-

дичних осіб. Термін навчання — 1 рік і 10 місяців. 

Перелік спеціалізації для прийому на навчання для здобуття освітнього ступе-

ня бакалавра зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» на основі ступеня ба-

калавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки): 

- тренерська діяльність в обраному виді спорту; 

- фітнес та рекреація; 

- фізична реабілітація; 

- менеджмент у спортивній діяльності; 

- фізичне виховання в освітній і виробничій сферах.  

1. Вимоги до рівня освіти вступників 

1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які рані-

ше здобули ступінь бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

2. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахуван-

ня на навчання 

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчан-

ня для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» 

на основі ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) прово-

диться в наступні терміни: 

Етапи вступної кампанії 

 І етап ІІ етап 

Прийом документів 17 липня – 11 серпня 12 серпня – 15 вересня 

Проведення фахових  

вступних випробувань 

14 серпня – 16 серпня 18 вересня – 20 вересня 

Зарахування не пізніше 21 серпня не пізніше 30 вересня 

3. Порядок прийому заяв і документів 

1. Вступники особисто подають заяву в паперовій формі. Заява подається із 

зазначенням спеціалізації. 

2. Під час подання заяви вступник пред'являє особисто в оригіналі: 

- документ, що посвідчує особу та громадянство; 

- диплом про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і 

додаток до нього; 

- медичну довідку (форма 086-о). 

3. До заяви вступник додає: 

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

- копію диплома про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний 

рівень і додаток до нього; 

- 4 фотокартки розміром 3 х 4 см; 

- згоду вступника на обробку персональних даних. 
 

Тел. (044) 287-55-24 

E-mail: nupesu@i.ua 

http://www.uni-sport.edu.ua/content/centr-pidvyshchennya-kvalifikaciyi-ta-

perepidgotovky 

https://www.facebook.com/groups/689657271121433/ 

mailto:nupesu@i.ua

