ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ
НА ОСНОВНУ СЕСІЮ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
(для вступників на місця державного замовлення)
ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ!
Для участі у творчому конкурсі на місця державного замовлення необхідно
заповнити реєстраційну форму (перейти за посиланням):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP96Dca1zFpS10zujYUrtHxd7o_tIdT8M
ZkGE9plMti2jxQw/viewform?usp=sf_link
Реєстрація починається з 1 червня і триватиме до 30 червня 2019 року.
Творчий конкурс проводиться для вступників за спеціальностями:
017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, спеціалізації:
 тренерська діяльність в обраному виді спорту;
 фітнес та рекреація;
 фізичне виховання в освітній і виробничій сфері;
 менеджмент у спортивній діяльності;
 фізична реабілітація (заочна форма навчання).
024 ХОРЕОГРАФІЯ.
Основна сесія творчого конкурсу проходитиме за графіком, погодженим
Міністерством освіти і науки України, з 01 по 10 липня 2019 р. у такі дні:
для спеціальності 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ:
 тренерська діяльність в обраному виді спорту ‒ 1, 2, 9 та 10 липня 2019 р.;
 фітнес та рекреація, фізичне виховання в освітній і виробничій сфері, менеджмент
у спортивній діяльності, фізична реабілітація (заочна форма навчання) ‒ 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 липня 2019 р.
для спеціальності 024 ХОРЕОГРАФІЯ ‒ 4 та 7 липня 2019 р.
Збір вступників для заповнення заяви в дні складання творчого конкурсу о
8.30, аудиторія 209, поверх 2, корпус 1 (м. Київ, вул. Фізкультури, 1, біля станції
метро «Олімпійська»)
Перелік документів, які повинен пред’явити вступник особисто для участі
у творчому конкурсі:

документ, що посвідчує особу (оригінал і ксерокопія); медична довідка за
формою 086-О; кольорові фотокартки 3*4 (2 шт.).
У разі виникнення питань з реєстрації чи уточнення особистих даних,
просимо звертатись до приймальної комісії за електронною адресою:
konkurs.nupesu@gmail.com або за телефоном (044) 287 04 91.
Увага! Окрім реєстрації на творчий конкурс, вступники мають створити свій
особистий електронний кабінет за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua починаючи з
01 липня 2019 р. та подати електронні заяви про вступ з 10 по 16 липня 2019 р.
відповідно до «Порядку та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному
відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році», затверджених наказом МОН
України 11 жовтня 2018 р. № 1096.

