Додаток 8 до Правил прийому
Національного університету фізичного
виховання і спорту України на 2020 рік

УМОВИ
проведення творчого конкурсу для здобуття ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти
Творчий конкурс для вступників, які претендують на участь у конкурсному
відборі на місця державного замовлення проводиться з 01 по 12 серпня 2020 року –
до початку прийому електронних заяв про вступ. Результати будуть враховані у
разі потреби і для участі у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб.
Творчий конкурс для вступників, які будуть брати участь лише у конкурсному
відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться з 15 по
22 серпня 2020 року – під час прийому електронних заяв про вступ.
Відповідно пункту 7.5 розділу VII Правил прийому до НУФВСУ вступники
проходять творчий конкурс для визначення достатності рівня фізичних здібностей за
спеціальностями 017 Фізична культура і спорт (спеціалізації: «тренерська
діяльність в обраному виді спорту»; «фізичне виховання в освітній і виробничій
сферах»; «фітнес та рекреація»; «менеджмент у спортивній діяльності»; «фізична
реабілітація (заочна форма здобуття освіти)») та 024 Хореографія за попередньою
реєстрацією на вебсайті Національного університету фізичного виховання і спорту
України за адресою: www.uni-sport.edu.uа у рубриці «Реєстрація на творчий конкурс».
Реєстрація на творчий конкурс відбуватиметься:
з 01.07.2020 року по 11.08.2020 року на основну сесію творчого конкурсу (для
участі у конкурсному відборі на місця державного замовлення та у разі потреби і
для участі у конкурсному відборі лише на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб);
з 12.08.2020 року по 21.08.2020 року на додаткову сесію творчого конкурсу
(для участі у конкурсному відборі за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
Дата проходження творчого конкурсу визначається вступником під час
реєстрації.
Допуск вступників до участі у творчому конкурсі здійснюється за наявності
оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.
Для проходження творчого конкурсу вступник заповнює заяву за формою в
електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною
комісією НУФВСУ та подає такі документи:
1. копію документа, що посвідчує особу;
2. копію медичної довідки за формою 086-о;
3. кольорову фотографію розміром 3х4 – 1 шт.
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Вищезазначені документи у паперовому вигляді подаються вступником
безпосередньо екзаменатору у день проходження творчого конкурсу.
Якщо вступник не подав зазначені вище копії документів, він не буде
допущений до проходження творчого конкурсу.
Творчий конкурс проводиться:
за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (спеціалізації: «фізичне
виховання в освітній і виробничій сферах»; «фітнес та рекреація»; «менеджмент
у спортивній діяльності»; «фізична реабілітація (заочна форма здобуття освіти)»),
– творчий конкурс, який включає оцінювання виконання 3 тестових вправ відповідно
до програми творчого конкурсу фізичних здібностей;
за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (спеціалізація «тренерська
діяльність в обраному виді спорту»), – творчий конкурс, який включає оцінювання
підготовленості з обраного виду спорту відповідно до програми творчого конкурсу з
обраного виду спорту.
Творчий конкурс проводиться у формі змагань відповідно до затвердженого
приймальною комісією розкладу та оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Для вступників за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (спеціалізації:
«фізичне виховання в освітній і виробничій сферах»; «фітнес та рекреація»;
«менеджмент у спортивній діяльності»; «фізична реабілітація (заочна форма
здобуття освіти)») оцінка за конкурс фізичних здібностей визначається таким чином:
1) виводиться сума балів за виконання кожної тестової вправи, за винятком
балів, які дорівнюють менш ніж 100;
2) отримана сума балів ділиться на 3 (кількість тестових вправ) – частка є
оцінкою, яка заноситься в екзаменаційний лист для участі в конкурсному відборі для
зарахування на навчання.
Для вступників за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (спеціалізація
«тренерська діяльність в обраному виді спорту») оцінка за конкурс з обраного
виду спорту визначається відповідно до програми конкурсу з обраного виду спорту,
яка заноситься в екзаменаційний лист для участі в конкурсному відборі для
зарахування на навчання.
Відповідно до таблиці 4 цих Правил мінімальна кількість балів для допуску до
участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання отримана на творчому
конкурсі становить 100 балів. Вага балів, отриманих вступником на творчому
конкурсі дорівнює коефіцієнту 0,25.
Приймальна комісія НУФВСУ своїм рішенням затверджує результати творчого
конкурсу та здійснює їх оприлюднення на офіційному вебсайті НУФВСУ не пізніше
наступного дня після проведення творчого конкурсу. Екзаменаційні відомості з
отриманими результатами вносяться до ЄДЕБО.
Вступник, який не отримав рекомендацію здобувати вищу освіту за державним
замовленням, з тими самими результатами творчого конкурсу може претендувати на
участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Вступник, який отримав оцінку менш ніж 100 балів, до участі у конкурсному
відборі для зарахування на навчання за державним замовленням та за кошти фізичних
та/або юридичних осіб не допускається.

