НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
(денна та заочна форми навчання)
ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ І ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ (ЮРИДИЧНИХ) ОСІБ

Підготовка магістрів зазначеного профілю здійснюється за такими спеціальностями:



ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТРА


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
спеціалізації:
 біомеханіка спорту;
 екологія спорту;
 менеджмент і логістика у спорті;
 менеджмент і маркетинг у спорті;
 олімпійський спорт;
 професійний, неолімпійський та адаптивний спорт;
 психологія спорту;
 спортивна дієтологія;
 теорія і методика спортивної підготовки в олімпійських видах спорту;
 теорія і методика фізичного виховання в системі підготовки здобувачів спеціальної вищої освіти;
 фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних службах (заочна форма
навчання);
 фізичне виховання у вищих навчальних закладах;
 фізіологія спорту;
 філософія спорту;
 фітнес та рекреація;
 фізична реабілітація (заочна форма навчання).

 СЕРЕДНЯ ОСВІТА
спеціалізація − фізична культура (денна форма навчання).
 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ (денна форма навчання).

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:
1) фахове вступне випробування зі спеціалізації;
2) іноземна мова.
Термін навчання за денною формою – 1 рік і 6 місяців, за заочною формою – 1 рік і 10 місяців.

Заява на вступ подається на ім’я ректора університету у такі терміни:
з 29 червня до 17 серпня 2017 року –на денну форму навчання
з 29 червня до 31 серпня 2017 року – на заочну форму навчання
Перелік документів: 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.

ТЕРМІНИ СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ:
з 18 серпня до 23 серпня 2017 року – на денну форму навчання
з 04 вересня до 09 вересня 2017 року – на заочну форму навчання
ТЕРМІН ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВИХ СПИСКІВ:
28 серпня 2017 року – на денну форму навчання
11 вересня 2017 року – на заочну форму навчання
ЗАРАХУВАННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ:
29 серпня 2017 року – на денну форму навчання за державним замовленням
12 вересня 2017 року – на заочну форму навчання за державним замовленням
не пізніше 30 вересня 2017 року – на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб
Абітурієнти на період вступних випробувань забезпечуються гуртожитком.

