
 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ 

 НА ДОДАТКОВУ СЕСІЮ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

(тільки для вступників за ступенем бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти – на І курс – ДОДАТКОВИЙ НАБІР) 

на заочну форму здобуття освіти 

  

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ! 

   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. 

 Реєстрація починається: 

 з 05 серпня і триватиме до 15 серпня  2021 року. 

 Творчий конкурс проводиться за спеціальностями: 

 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, спеціалізації: 

 тренерська діяльність в обраному виді спорту; 

 фітнес та рекреація;  

 фізичне виховання в освітній і виробничій сфері; 

 фізкультурно-спортивна реабілітація. 

  

 Творчий конкурс для спеціальності 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

проводиться 16, 17 та 18 серпня 2021 року. Початок творчого конкурсу о 10.00. 

 

 Збір вступників в дні складання творчого конкурсу (у той день та обраний час, на 

який зареєструвався вступник) біля корпусу І за 15 хвилин до початку творчого конкурсу 

(станція метро «Олімпійська», вул. Фізкультури, 1, м. Київ). Вступників, відповідно до 

сформованих груп, зустрічає екзаменатор. Складання творчого конкурсу прирівнюється 

до складання ЗНО.  

 

  Вступники мають здати екзаменатору наступні документи:  

 копію документа (паспорта або документа, що підтверджує особу, яка складає творчий 

конкурс);  

 1 кольорову фотокартку, яка  підписана зі зворотної сторони (прізвище, ініціали, 

розбірливо);  

 заяву про допуск до участі у творчому конкурсі (видається перед початком творчого 

конкурсу); 

 копію медичної довідки за формою 086-о.  

Все покласти у файл. Перевірити у файлі всі вищевказані документи. 

Без наявності вищезазначених документів вступник не допускається до складання 

творчого конкурсу. 

При собі мати: 

  документ, що посвідчує особу (оригінал);  

 спортивну форму: для складання творчого конкурсу за спеціалізаціями фітнес та 

рекреація, фізичне виховання в освітній і виробничій сферах, фізкультурно-

спортивна реабілітація  – вступники повинні мати спортивну форму для складання 

наступних нормативів: човниковий біг 4х9 м, підйом в сід з положення лежачи за 1 

хв., форму для відвідування плавального басейну (купальник/плавки, рушник, мило, 

мочалку, взуття для басейну, плавальну шапочку); 

  для складання творчого конкурсу з обраного виду спорту – спортивну форму, яка     

відповідає вимогам змагань з виду спорту. 

 



Після складання творчого конкурсу  та отримання позитивної оцінки, вступники 

можуть оформлювати контракт на навчання в НУФВСУ. Для оформлення контракта 

при собі треба мати наступні документи: 

Перелік документів:  

 документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень (свідоцтво або 

атестат про повну загальну середню освіту), на основі якого здійснюється вступ з 

додатком (оригінал, копія);  

 сертифікат ЗНО виданий в 2018, 2019, 2020 та 2021 р. (оригінал, копія); 

 копія паспорта,  при поданні біометричного паспорту (додається довідка з місця 

проживання або реєстрації); 

 медична довідка форма 086-о (оригінал, копія); 

 4 кольорові фотокартки розміром 34 см (підписані зі зворотної сторони кожна 

(прізвище, ініціали, розбірливо);  

 копія облікової картки платника податків (ідентифікаційний код); 

 копію приписного свідоцтва або військового квитка (для військозабов’язаних);  

 паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво - подаються особисто. 

 

 

Неповнолітні вступники оформлюють контракт у присутності законного 

представника. Законний представник при собі повинен мати паспорт та копію облікової 

картки платника податків (ідентифікаційний код). 

 


