ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКА – 2020
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

здійснює набір студентів на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста
на 3 курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури 1, корпус № 1, к. 202
метро «Олімпійська», тел.(044) 287-04-91

web-site: www.uni-sport.edu.uа
Спеціальності
за ступенем
БАКАЛАВРА

Спеціалізація

e-mail: pk_nupesu@i.ua

014 Середня
освіта

фізична культура

1. Українська мова і література

017 Фізична
культура і
спорт

тренерська діяльність
в обраному виді
спорту
фізичне виховання в
освітній і виробничій
сферах
хореографія

1. Українська мова і література

1. Українська мова і література
2. Фахове вступне випробування

024 Хореографія

Форма та
терміни
навчання

Оплата за
навчання
(грн./рік)
ціни
2020 року

2 роки денна
3 роки заочна

21620
12000

2 роки денна
3 роки заочна

23120
12220

2 роки денна

23120

2 роки денна

23120

Перелік конкурсних предметів,
вступних іспитів
(сертифікати приймаються
2017, 2018, 2019 та 2020 років)

2. Фахове вступне випробування
1. Українська мова і література
2. Фахове вступне випробування
2. Фахове вступне випробування

Прийом документів здійснюється особисто у паперовій формі:
з 13 по 22 серпня на денну форму здобуття освіти
з 13 серпня по 11 вересня на заочну форму здобуття освіти
Перелік документів:
 диплом молодшого спеціаліста з додатком (оригінал, копія);
 сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури виданий в
2017, 2018, 2019 та 2020 р. (оригінал, копія);
 медична довідка форма 086-о (оригінал, копія);
 4 кольорові фотокартки розміром 34 см;
 копія паспорта;
 залікова книжка спортсмена або офіційні документи, що підтверджують спортивні досягнення
(тільки для вступників за спеціалізацією тренерська діяльність в обраному виді спорту);

 копія облікової картки платника податків;
 паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво - подаються особисто.
ТЕРМІНИ ПРОХОДЖЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ:

з 25 по 27 серпня на денну форму здобуття освіти
з 14 по 15 вересня на заочну форму здобуття освіти
ЗАРАХУВАННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ:

не пізніше 15 вересня на денну форму здобуття освіти
не пізніше 28 вересня на заочну форму здобуття освіти

