
Шановні вступники УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ!!! 

Проведення творчого конкурсу для спеціальностей 

017 «Фізична культура і спорт» та 024 «Хореографія» 

Творчий конкурс – форма вступного випробування, що передбачає 

визначення достатності рівня творчих або фізичних здібностей вступника для 

участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти. 

Творчий конкурс для спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт» та 024 

«Хореографія» для вступників на місця державного замовлення проводиться за 

програмами, що затверджені головою приймальної комісії НУФВСУ. Програми 

для ознайомлення оприлюднені на офіційному сайті університету www.uni-

sport.edu.ua (вкладка «Вступнику» → «Бакалавр »→ «Програми вступних 

випробувань»),  за графіком (графік проведення творчого конкурсу для 

ознайомлення оприлюднено на офіційному сайті університету www.uni-

sport.edu.ua (вкладка «Вступнику» → «Бакалавр» → «Розклад вступних 

випробувань»). 

Для участі у творчому конкурсі вступнику необхідно ознайомитись з 

«Порядком реєстрації на основну сесію творчого конкурсу (для вступників 

на місця державного замовлення)», зареєструватись на головній сторінці 

офіційного сайту Національного університету фізичного виховання і спорту 

України у розділі «Реєстрація вступників» → «Реєстрація на сесію творчого 

конкурсу», обрати спеціальність, спеціалізацію, форму здобуття освіти (денна, 

заочна)  та дату участі у творчому конкурсі.  

 Збір вступників для заповнення заяви В ДНІ СКЛАДАННЯ 

ТВОРЧОГО КОНКУРСУ (у той день на який зареєструвався 

вступник) о 8.30, аудиторія 209, поверх 2, корпус 1 (м. Київ, вул. 

Фізкультури, 1, біля станції метро Олімпійська») 
 

 При собі мати: 

 документ, що посвідчує особу (оригінал і ксерокопія);  

 медична довідка за формою 086-о  з висновком лікаря про допуск до 

фізичних навантажень;  

 кольорові фотокартки 3*4 (2 шт.);  

 спортивна форма: для складання творчого конкурсу за спеціалізацією 

«тренерська діяльність в обраному виді спорту»  - вступники повинні 

мати спортивну екіпіровку відповідно правил змагань  з обраного виду 

спорту; 

 спортивна форма: для складання творчого конкурсу за спеціалізаціями 

«фітнес та рекреація», «фізичне виховання в освітній і виробничій 

сферах», «менеджмент у спортивній діяльності», «фізична 

реабілітація (заочна форма навчання)» – вступники повинні мати 

спортивну форму для складання нормативів з легкої атлетики та 

гімнастики. 
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