
Національний університет фізичного       
виховання і спорту України 

 головний навчальний та науковий за-
клад у галузі знань «Фізичне виховання, 
спорт і здоров’я людини», що функціо-
нує понад 85 років; 
 підтримує тісне співробітництво з Між-
народним олімпійським комітетом, Між-
народною олімпійською академією, Єв-
ропейськими олімпійськими комітета-
ми, Всесвітньою радою зі спортивної 
науки та фізичного виховання, є ініціа-
тором створення та членом Міжнарод-
ної асоціації університетів фізичної ку-
льтури і спорту; 
 співпрацює з Національним олімпійсь-
ким комітетом України, Національною 
академією педагогічних наук України, 
Олімпійською академією України, Укра-
їнською академією наук; 
 випустив понад 30 тис. фахівців, серед 
яких громадяни 60 країн світу, 110 олім-
пійських чемпіонів; 
 має у своїй структурі Науково-
дослідний інститут, наукову бібліотеку, 
навчально-оздоровчий комплекс 
«Олімпійський стиль», Центр підвищен-
ня кваліфікації та перепідготовки, Центр 
спортивної травматології та відновлю-
вальної медицини, видавництво «Олім-
пійська література»; 
 видає три фахові наукові журнали:  
«Наука в олимпийском спорте», «Теорія 
і методика фізичного виховання і спор-
ту», «Спортивна медицина»; 
 має сім навчальних корпусів, чотири 
гуртожитки, навчальну велолижну базу, 
навчальну веслувальну базу, плаваль-
ний басейн, спортивні зали; 
 освітню діяльність здійснює на підставі 
ліцензії Міністерства освіти і науки Укра-
їни (серія АЕ № 527271 від 29.09.2014 р.) 

  

 

 

 

 

 

 
 

Адреса: 03150, м. Київ-150,  
вул. Фізкультури, 1  

/ відділ докторантури та  
аспірантури / корп. 1 / кімн. 204 / 

 тел. 289-40-92 
www.uni-sport.edu.ua 

E-mail: aspir_nufvsu@ukr.net 
 

 
ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

ФФІІЗЗИИЧЧННООГГОО  ВВИИХХООВВААННННЯЯ    
ІІ  ССППООРРТТУУ  УУККРРААЇЇННИИ    

 
ВВІІДДДДІІЛЛ  

ДДООККТТООРРААННТТУУРРИИ   
ТТАА  ААССППІІРРААННТТУУРРИИ   

  
ООГГООЛЛООШШУУЄЄТТЬЬССЯЯ  ППРРИИЙЙООММ  

ДДОО  ААССППІІРРААННТТУУРРИИ  
за спеціальностями: 

 
017 — Фізична культура і спорт 
 
227 — Фізична терапія, ерготерапія 
 
091 — Біологія 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



До аспірантури можуть вступати громадя-
ни України, які здобули ступінь магістра 
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалі-
ста), мають здібності до науково-дослідної 
роботи. Громадяни інших держав можуть 
бути зараховані з урахуванням зазначених 
вимог, а та на підставі укладених угод. 
Вступні випробування на навчання для 
здобуття ступеня доктора філософії скла-
даються з: вступного іспиту зі спеціально-
сті; вступного іспиту з іноземної мови (анг-
лійська, німецька, французька, іспанська - 
в обсязі, що відповідає рівню B2 Загаль-
ноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти); презентації дослідницьких пропо-
зицій. 
 
Мешканцям інших міст, допущеним до 
складання вступних іспитів до аспірантури 
з відривом чи без відриву від виробницт-
ва, надається гуртожиток на період вступ-
них іспитів, а після зарахування до аспі-
рантури – на період навчання. 
 
Термін навчання в аспірантурі складає 
4 роки. 
 
На базі Університету працюють спеціалізо-
вані вчені ради, які приймають до розгляду 
дисертації та проводять їх захист на здо-
буття наукового ступеня кандидата наук  
(доктор філософії) з фізичного виховання і 
спорту. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Аспіранти мають можливість проводити 
дослідження у Науково-дослідному інсти-
туті, де функціонують п’ять лабораторій, 
оснащених сучасним обладнанням та апа-
ратурою. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 
 
Прийом заяв та документів: 
з 10 до 28 червня; 

з 22 до 29 серпня. 

Іспити – з 2 до 24 вересня. 

Початок навчання в аспірантурі – 1  жовтня. 

 

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
 

Вступники можуть ознайомитися з 
умовами зарахування до аспіран- 
тури на сайті університету  
http://www.uni-sport.edu.ua  
у підрозділі 
«Наукова робота» →  
«Аспірантура» → «Умови прийому» 

http://www.uni-sport.edu.ua/

