
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!!!  

 

за ступенем БАКАЛАВРА (на І курс) 

за денною та заочною формами здобуття освіти 

за спеціальностями 014 Середня освіта (фізична культура) та 

 017 Фізична культура і спорт (спеціалізації менеджмент у спортивній 

діяльності, фітнес та рекреація, фізичне виховання в освітній і виробничій 

сферах, кіберспорт (esports), фізкультурно-спортивна реабілітація) 

 

Відповідно розділу VII, пункту 7.8 Правил прийому до Національного 

університету фізичного виховання і спорту України (зі змінами) в 2022 році: 

«Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських 

видів спорту (зокрема серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з 

олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 Середня 

освіта (фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт ОУ (особливі успіхи) 

встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він 

встановлюється таким, що дорівнює 200». 

Для нарахування вищезазначених балів вступники заповнюють заяву та надають копію  

одного підтвердного документа. Документом, що підтверджує статус призера або переможця 

зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з 

визначенням власного прізвища та імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, 

зайнятого місця та результату. 

 

Документи висилаються за електронною адресою приймальної комісії НУФВСУ: 

 pk_nupesu@i.ua 

У темі посилання вказати:  прізвище, ім’я, по-батькові, додаткові 10 балів. 

 

Вступники за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, спеціалізація тренерська 

діяльність в обраному виді спорту подають вищеназвані документи екзаменаторам з видів 

спорту. 

 

Право на нарахування додаткових 10 балів за наданими підтвердними документами 

розглядає приймальна комісія НУФВСУ та вносить до поданих вступниками  електронних 

заяв у Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).  

 

Зразок заяви подано нижче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pk_nupesu@i.ua


 Відповідальному секретарю приймальної комісії Національного 

університету фізичного виховання і спорту України Трачуку 

С.В. 

вступник_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(П.І.П.) 

моб. тел._______________________________________________ 

 

за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, спеціалізації: 

 

  Фітнес та рекреація 

  

  Фізичне виховання в освітній і виробничій сферах 

 

  Менеджмент у спортивній діяльності 

 

  Кіберспорт   

 

   Фізкультурно-спортивна реабілітація  

                                           

                               *(поставити позначку) 

  

 

ЗАЯВА 

 

 Прошу нарахувати мені додаткові бали за зайняте призове місце на чемпіонатах 

Світу, Європи, України (з олімпійських видів спорту). 

 

 Документи (копії)_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ додаю. 

 

 

Дата          Підпис 

 

 


