
Вітаємо абітурієнтів! 

Консультація до творчих конкурсів

Факультет здоров’я, фізичного виховання

і спорту



Наші переваги:

• Студенти не купують підручники та спортивне 

екіпірування;

• Новий та дешевий гуртожиток (3300 грн/рік);

• Індивідуальний графік навчання для спортсменів та 

студентів, які працюють за фахом;

• Великий обсяг практик та практичних занять;

• Пріоритетний вступ для киян (квота 3);

• Гнучка система оплати контрактного навчання 
(щомісяця, щосеметру, раз на рік, за весь термін).



Розклад вступних випробувань:
- фізичне виховання;

- тренерська діяльність з обранного виду спорту

22.07.2017р., субота

1 тур, 2 сессія.
 15:00 год. – загальна фізична підготовка + 

плавання

24.07.2017р., понеділок

2 тур, 2 сессія.
 Фізичне виховання – з 8:00 год. – легкоатлетичні

вправи;

 Тренерська діяльність – з 8:00 год. –

спеціалізація

21.07.2017р., п’ятниця

1 тур, 1 сессія.
 8:00 год. – загальна фізична підготовка;

 13:00 год. – плавання

22.07.2017р., субота

2 тур, 1 сессія.
 Фізичне виховання – з 8:00 год. – легкоатлетичні

вправи;

 Тренерська діяльність – з 8:00 год. –

спеціалізація



Що мати з собою?

1. Паспорт – обов’язково!;

2. Довідки: 086-о та 028-о (може відвідувати басейн)-

Обов’язково;

3. Чисте змінне взуття та спортивний одяг;

4. Плавки/купальник, шапочку для басейну, 

рушник, мило, мочалка, гумові капці;

5. Вода та їжа



Нормативи

1 тур

1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи

2. Піднімання тулуба в сід за 1 хв.

3. Стрибок в довжину з місця

4. Човниковий біг (4х9 метрів)

5. Плавання 50 м.



Нормативи:

плавання

1. Старт відбувається за трьома командами: 

“Приготуватися!”, “На старт!”, “Руш!”

2. Стартувати можна як з тумбочки так і з води;

3. Впродовж дистанції можна змінювати способи плавання;

4. Під час виконання повороту слід торкнутися стінки

басейну;

5. Ставати на дно, триматися за бортик не можна;

6. Фініш – торкання стінки басейну.



Нормативи

2 тур

Фізичне виховання:

1. Біг 60 м. 

2. Біг 600 м. (жінки), 1000м. (чоловіки).

Тренерська діяльність:

1. За спортивними спеціалізаціями.
1. З собою мати власний спортивний інвентар та екіпірування;



Прогноз погоди



Бажаємо успіху!


