
 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО  

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 
Кафедра водних видів спорту  

Запрошуємо всіх у 2020 році на навчання  
за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», спеціалізація – тре-
нерська діяльність в обраному виді спорту (за видами спорту: плавання, 
підводне плавання, водне поло, синхронне плавання, стрибки у воду, вес-
лування на байдарках і каное, академічне веслування, вітрильний спорт, 
веслувальний слалом, веслування на човнах «Дракон», вейкбординг)   

Наш університет готується відсвяткувати своє 90-річчя. Сьогодні у ньому навча-

ється близько 4000 студентів. НУФВСУ посідає провідне місце серед вищих навчаль-

них закладів фізичного виховання і спорту у Східній Європі завдяки високому фахово-

му рівню професорсько-викладацького складу (у числі викладачів - 37 докторів наук і 

професорів,  156 кандидатів наук і доцентів, серед яких є заслужені діячі науки і техні-

ки України, заслужені працівники народної освіти України, заслужені працівники фі-

зичної культури і спорту України, заслужені тренери України, заслужені майстри спо-

рту тощо). 

Справжньою гордістю університету є його матеріально-технічна база. Навчальний процес забезпечують сучасні 

дев’ять навчальних корпусів, два спортивні ігрові зали, зали художньої та спортивної гімнастики, зал фехтування, зали 

боксу та спортивних єдиноборств, зал спортивного танцю, зал більярду, фітнес-центр, плавальний та весловий басейни, 

навчально-тренувальні бази, обчислювальний центр, бібліотека з читальним залом. При університеті діє видавництво 

«Олімпійська література», яке забезпечує навчальний процес найсучаснішими вітчизняними та зарубіжними виданнями. 

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту та Науково-дослідний інститут університету дають 

можливість студентам займатися науковими дослідженнями на найсучаснішому обладнанні. 

Термін навчання: 

 за освітнім ступенем бакалавра – 4 роки, денна форма навчання  

  (рекомендуємо молодим спортсменам, які мають намір стати кваліфікованими тренерами!!!);  

 за освітнім ступенем бакалавра – 5 років, заочна форма навчання  

  (рекомендуємо для молодих тренерів, що вже мають досвід тренерської практики!!!); 

В університеті функціонує система підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, складовими ланка-

ми якої є аспірантура і докторантура. Іногородні студенти забезпечуються упорядкованим гуртожитком. Навчання здій-

снюється за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб.  

Для вступників за спеціалізацією - тренерська діяльність в обраному виді спорту (плавання, підводне плавання, 

водне поло, синхронне плавання, стрибки у воду, веслування на байдарці і каное, академічне веслування, вітри-

льний спорт, веслування слалом, веслування на човнах «Дракон», вейкбординг) - конкурсний відбір здійснюється 

за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти, виданим у 2017, 2018, 2019 та 2020  роках з української 

мови і літератури, біології, середнім балом документа про повну загальну середню освіту та конкурсу творчих здібнос-

тей. 

Заява про вступ подається на ім’я ректора:  з 13 до 22 липня 2020 року (на денну та заочну форми здобуття освіти) 

в електронній формі. 

Перелік документів: документ про середню освіту з додатком (оригінал, копія); сертифікати Українського центру оці-

нювання якості освіти з української мови та літератури та біології, виданий у 2017, 2018, 2019 або 2020 році; 4 кольорові 

фотокартки розміром 3х4 см; медична довідка (форма 086-О); класифікаційний квиток чи залікова книжка спортсмена 

або офіційні документи, що підтверджують спортивні досягнення (тільки для вступників за спеціалізацією тренерська 

діяльність в обраному виді спорту); паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво – подаються особисто. 

Термін проходження вступних випробувань:   

на місця державного замовлення (до початку прийому електронних заяв) 

   з 01 по 12 липня  

на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб  
   з 15 по 22 липня 

Зарахування до складу студентів відбувається:  

              На денну форму навчання за державним замовленням. 

01 серпня 2020 року  

На денну та заочну форму навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

не пізніше 28 серпня   

Університет має договір з Академією Служби Безпеки України та Національним університетом оборони України 

імені Івана Черняховського про проходження військової підготовки кращими студентами ІІІ та IV курсів, а також сту-

дентами освітнього ступеня магістра.  

Іногородні абітурієнти на період вступних випробувань забезпечуються гуртожитком. 
Наша адреса:   03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, корпус 1, приймальна комісія (ст. м. «Олімпійська»). 

Додаткова інформація:  (044) 287 0491  - Приймальна комісія НУФВСУ 

    (044) 287-02-85  - Кафедра водних видів спорту  

  E-mail:               pk_nupesu@i.ua (приймальна комісія),      E-mail:     kafedrapl@ukr.net (кафедра),     WWW.UNI-SPORT.EDU.UA 
 

ОБИРАЮЧИ НАШ УНІВЕРСИТЕТ, ВИ ОТРИМАЄТЕ ЗНАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ!!! 
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