ДРУГА ВИЩА ОСВІТА (перепідготовка)
Прийом на навчання до Національного університету фізичного виховання і спорту України (далі –
НУФВСУ) для здобуття ступеня бакалавра на основі раніше здобутого ступеня бакалавра або освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), здійснюється
виключно за заочною формою здобуття освіти на умовах фінансування за кошти фізичних та/або юридичних
осіб. Термін навчання: 2 роки 10 місяців. Вартість навчання: 17500 грн. на рік (оплата 1750 грн. в місяць).
Перелік освітніх програм (спеціалізацій) зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт:
тренерська діяльність в обраному виді спорту;
фітнес та рекреація;
фізкультурно-спортивна реабілітація;
фізичне виховання в освітній та виробничій сферах.
Початок навчання: з 26 вересня 2022 р.
1. Вимоги до рівня освіти вступників
1.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які раніше здобули ступінь
бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю (напрямом
підготовки).
2. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
2.1. Прийом заяв і документів, розгляд мотиваційних листів, конкурсний відбір та зарахування на
навчання проводиться в такі терміни:
Етапи вступної кампанії
І етап

ІІ етап

Розгляд мотиваційних листів

ІІІ етап
(додатковий набір)
з 27 вересня
з 11 серпня
з 30 серпня
до 29 серпня включно до 22 вересня включно до 06 жовтня включно
до 06 жовтня
30 серпня
22 вересня

Зарахування

не пізніше 31 серпня

не пізніше 23 вересня

Прийом документів

Не пізніше 07 жовтня

У 2022 р. вступних іспитів не передбачено. Конкурсний відбір здійснюється лише за
результатами розгляду мотиваційних листів. Вимоги до мотиваційного листа вступника НУФВСУ:
https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/Viddily/dodatok_5._vymogy_do_motyvaciynogo_lysta.pdf

Критерії оцінювання мотиваційного листа вступника НУФВСУ:
https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/Viddily/dodatok_6._kryteriyi_ocinyuvannya_motyvaciynogo_lysta.pdf

3. Прийом заяв і документів
3.1. Заява у паперовій формі подається із зазначенням спеціальності, відповідної освітньої програми та
згоди вступника на обробку персональних даних.
3.2. Мотиваційний лист.
3.3. Під час подання заяви вступник пред'являє:
документ (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її
спеціальний статус»;
військово-облікового документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених
законодавством);
документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень),
на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
3.4. До заяви вступник додає:
копію облікової картки платника податків;
копії документів, зазначених у пункті 3.3;
4 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
висновок про перелік навчальних дисциплін, з яких є підстави для перезарахування (надається відбіркою
комісією під час подачі документів).
3.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією або в установленому
законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку)
не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
4. Організація конкурсного відбору
4.1. Зарахування на навчання здійснюється на конкурсній основі за окремим конкурсом із кожної
спеціалізації в рамках спеціальності у строки, визначені у пункті 2.1. Конкурсний відбір здійснюється за
результатами розгляду мотиваційних листів (рейтинг особи визначається її конкурсною оцінкою за
мотиваційний лист.
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