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ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВРА
СЕРЕДНЯ ОСВІТА. спеціалізація − фізична культура.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

спеціалізації − тренерська діяльність в обраному виді спорту: акробатика, баскетбол, біатлон, більярдний спорт, бокс, боротьба, важка атлетика, велосипедний спорт, веслування академіч-
не, веслування на байдарках і каное, вітрильний спорт, водне поло, волейбол, гандбол, гімнастика спортивна, гімнастика художня, гірськолижний спорт, гирьовий спорт, кікбоксинг, кін-
ний спорт, ковзанярський спорт, легка атлетика, лижні гонки, лижне двоборство, пауерліфтинг, плавання, настільний теніс, регбі, санний спорт, синхронне плавання, спортивні та сучасні 
танці, стрільба кульова, стрибки у воду, сучасне п’ятиборство, східні єдиноборства, теніс, фехтування, фігурне катання на ковзанах, футбол, футзал, хокей з шайбою, шахи, шорт-трек та інші. 
Вступники повинні мати спортивні досягнення, не нижчі другого спортивного розряду з обраного виду спорту.
спеціалізації: менеджмент у спортивній діяльності; фізичне виховання в освітній і виробничій сферах;  фізична реабілітація (заочна форма навчання); фітнес та рекреація. 

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ (денна форма навчання).
ТУРИЗМ (денна форма навчання).
ХОРЕОГРАФІЯ (денна форма навчання).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для спеціалізації  − ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА: 
1) українська мова і література; 2) історія; 3) творчий конкурс.
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для спеціалізацій: ТРЕНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ОБРАНОМУ 
ВИДІ СПОРТУ, МЕНЕДЖМЕНТ У СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ОСВІТНІЙ І ВИРОБНИЧІЙ СФЕРАХ, ФІТНЕС ТА РЕКРЕАЦІЯ: 1) українська мова і 
література; 2) біологія;  3) творчий конкурс (проводиться за окремими програмами для кожної спеціалізації).
Для вступників за спеціальністю − ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ конкурсний відбір здійснюється за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів): 1) українська мова і література; 2) біологія; 3) на вибір – історія України або хімія.
Для вступників за спеціальністю − ТУРИЗМ конкурсний відбір здійснюється за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) з  
української мови і літератури, історії України, на вибір - географії або іноземної мови.
Для вступників за спеціальністю − ХОРЕОГРАФІЯ конкурсний відбір здійснюється за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) з 
української мови і літератури, історії України, творчий конкурс. 
Термін навчання за денною формою – 4 роки, за заочною формою – 5 років. Заява на вступ подається на ім’я ректора університету у такі терміни:
з 12 липня до 20 липня 2017 року (на денну та заочну форми навчання для осіб, які проходять конкурс творчих здібностей) в електронній формі; 
з 12 липня по 26 липня 2017 року (на денну та заочну форми навчання за спеціальностями: Туризм та Фізична Терапія, Ерготерапія) в електронній формі. 
Терміни проходження вступних випробувань: з 21 липня до 26 липня 2017 року – на денну та заочну форми навчання
Термін оприлюднення рейтингових списків: 01 серпня 2017 року –на денну та заочну форми навчання 
Зарахування до складу студентів відбуватиметься:
07 серпня 2017 року – на денну та заочну форми навчання за державним замовленням; 
не пізніше 30 серпня 2017 року– на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб. 
Університет має договори з Національною академією Служби безпеки України  та Національним  університетом  оборони України імені 
Івана Черняховського  про військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу.

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  4 місяці, за заочною формою – 1 рік і  7 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

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.

Друга вища освіта (протягом 2 років). В університеті здійснюється перепідготовка фахівців, 
які мають вищу освіту за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).


