
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ 

 НА ОСНОВНУ СЕСІЮ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

(тільки для вступників за ступенем бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти – на І курс) 

  

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. 

 Творчий конкурс для спеціальностей 017 Фізична культура і спорт та 024 Хореографія 

для вступників на місця державного замовлення проводиться за програмами, що затверджені 

головою приймальної комісії НУФВСУ. Програми для ознайомлення оприлюднені на 

офіційному сайті університету www.uni-sport.edu.ua (вкладка «Вступнику» → «Бакалавр» 

→ «Програми вступних випробувань») 
 Для участі у творчому конкурсі на місця державного замовлення необхідно 

заповнити реєстраційну форму на головній сторінці офіційного сайту НУФВСУ за 

адресою www. uni-sport.edu.ua «Реєстрація вступників на творчий конкурс».  

Реєстрація починається: 

 з 01 липня і триватиме до 11 серпня  2020 року (для вступників на бюджет та на 

контракт);  

з 12 по 21 серпня 2020 року (для вступників тільки на контракт) 

 Творчий конкурс проводиться для вступників за спеціальностями: 
 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, спеціалізації: 

 тренерська діяльність в обраному виді спорту; 

 фітнес та рекреація;  

 фізичне виховання в освітній і виробничій сфері; 

 менеджмент у спортивній діяльності;  

 фізична реабілітація (заочна форма навчання). 

  024 ХОРЕОГРАФІЯ. 

Основна сесія творчого конкурсу проходитиме за розкладом, затвердженим рішенням 

приймальної комісії НУФВСУ 25.06.2020, протокол № 8, з 01 по 12 серпня 2020 року, у такі 

дні:  

 для спеціальності 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ: 

 тренерська діяльність в обраному виді спорту ‒ 1, 2 (крім виду спорту - футбол), 6, 10, 11, 

12 (крім виду спорту - футбол) серпня 2020 р.; 

 фітнес та рекреація, фізичне виховання в освітній і виробничій сфері, менеджмент у 

спортивній діяльності, фізична реабілітація (заочна форма навчання) ‒ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 та 12 серпня 2020 р. 

 для спеціальності 024 ХОРЕОГРАФІЯ ‒ 4, 7 та 12 серпня 2020 р. 

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

який зареєструвався вступник) біля корпусу І за півгодини 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. Батьки та інші сторонні особи на творчий конкурс не допускаються! 
 

  Вступники мають здати екзаменатору наступні документи:  

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

конкурс);  

 2 кольорові фотокартки  підписані зі зворотної сторони кожна (прізвище, ініціали, 

розбірливо);  

 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. 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/abiturient/bachelor
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/2032


 

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, менеджмент у 

спортивній діяльності, фізична реабілітація (заочна форма здобуття освіти) – 

вступники повинні мати спортивну форму для складання наступних нормативів: біг 

1000 м, човниковий біг 4х9 м, підйом в сід з положення лежачи за 1 хв.; 

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

відповідає вимогам змагань з виду спорту. 

 

 Творчий конкурс на спеціалізацію тренерську діяльність в обраному виді спорту 

складається   1 раз. Оцінки дійсні для участі в конкурсному відборі для вступу за державним 

замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Ваші оцінки будуть занесені до 

відомостей та до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО). 

 Творчий конкурс на інші спеціалізації спеціальності 017 Фізична культура і спорт, а 

саме: фізична реабілітація (заочна форма здобуття освіти), фітнес та рекреація, фізичне 

виховання в освітній і виробничій сферах, менеджмент у спортивній діяльності (денна та 

заочна форми здобуття освіти) – складається 1 раз. Оцінки дійсні для участі в конкурсному 

відборі для вступу за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Ваші оцінки будуть занесені до відомостей та до ЄДЕБО. 

 Починаючи з 13 серпня по 22 серпня 2020 року Ви можете подавати заяву або заяви  

в електронному вигляді через свій особистий електронний кабінет. Як подавати заяви – Ви 

можете ознайомитися на офіційному сайті університету у вкладці «Вступникам» - Порядок 

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів 

вищої освіти України в 2020 році. 

 Нагадуємо, що на участь у конкурсі на місця державного замовлення Ви можете 

подати не більш ніж 5 заяв незалежно від форми здобуття освіти. 

Конкурсний бал на місця державного замовлення повинен бути не меншим 125. 

 Оператори Єдиної державної електронної бази з питань освіти НУФВСУ з 01 серпня 

2020 року надають допомогу у створенні особистого електронного кабінету. 

 При поданні заяви на місця державного замовлення (на бюджет) Ви вказуєте 

конкурсну пропозицію – фіксована. 

 Коли Ви хочете вступати тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на 

контракт) – Ви вказуєте конкурсну пропозицію – небюджетна. 


