
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ 

НА ОСНОВНУ СЕСІЮ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

(для вступників на місця регіонального  замовлення) 

 

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ! 

Для вступу на І курс на освітні програми спеціальністі 017 Фізична культура і спорт на місця 

регіонального замовлення необхідно заповнити реєстраційну форму (перейти за посиланням):  

 

https://forms.gle/d2huazjKcCpQoEXU9 
 

Творчий конкурс проводиться для вступників на освітні програми: 

⮚ тренерська діяльність в обраному виді спорту; 

⮚ фітнес та рекреація; 

⮚ фізичне виховання. 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

до 10.08.2020 р. – реєстрація для участі у творчому конкурсі на місця регіонального замовлення.  
01.08.2020 р.  – консультація для вступників на освітні програми спеціальності 017 Фізична 

культура і спорт (11.00 ауд. 503 Київ, вул. М.Тимошенка, 13-Б). 

з 02.08.2020 по 11.08.2020 р. – проведення творчих конкурсів. 
Графік проведення творчих конкурсів: 

Дата Час 

02.08.2020 8.00 – 17.00* 

03.08.2020 8.00 – 17.00* 

04.08.2020 8.00 – 17.00* 

05.08.2020 8.00 – 17.00* 

06.08.2020 8.00 – 17.00* 

07.08.2020 8.00 – 17.00* 

08.08.2020 8.00 – 17.00* 

10.08.2020 8.00 – 17.00* 

11.08.2020 8.00 – 17.00* 

*Прийом вступників для проходження творчого конкурсу відбуватиметься протягом всього 

дня. 

 

з 01 серпня 2020 р. – створення особистого електронного кабінету вступника за адресою 

https://ez.osvitavsim.org.ua   

з 13 по 22 серпня 2020 року** - подача електронних заяв про вступ на освітні програми першого 
(бакалаврського) рівня для тих хто претендує на місця регіонального замовлення (бюджет) та успішно 

пройшли творчі конкурси в період з 01 по 11 серпня. 

 

ДЛЯ УЧАСТІ У ТВОРЧОМУ КОНКУРСІ АБІТУРІЄНТАМ ПОТРІБНО МАТИ ІЗ СОБОЮ: 

Документи Спортивний одяг 

- документ, що посвідчує особу (оригінал і 

ксерокопія);  

- свідоцтво/атестат про повну загальну 

освіту та додаток (оригінал і ксерокопія); 

- медична довідка за формою 086-О;  

- медична довідка про дозвіл відвідувати 

басейн; 

- кольорова фотокартка 3*4 (1 шт.). 

- спортивний одяг (шорти, футболка, 
шкарпетки); 

- спортивне взуття; 

- плавки/купальник; 

- шапочка для басейну; 

- рушник, гумові капці, мило. 

 

Засоби індивідуального захисту (маска, гумові рукавички, дезінфікуючі засоби) 
 

Додаткова реєстрація на участь у творчих конкурсах буде проводитись з 01.08.2020 р. по 10.08.2020 

р. за адресою (Київ, вул. М.Тимошенка, 13-Б). 

 

 

 

https://forms.gle/d2huazjKcCpQoEXU9
https://ez.osvitavsim.org.ua/
https://ez.osvitavsim.org.ua/


За інформацією щодо реєстрації та проходження творчого конкурсу просимо звертатись за адресою 

(Київ, вул. М.Тимошенка, 13-Б, ауд. 222) або за телефонами (044) 485-21-37, (044) 428-34-36 чи 

електронною адресою fzfvs@kubg.edu.ua  

 

** з 13 по 16 серпня 2020 р - подача електронних заяв про вступ на освітні програми першого 

(бакалаврського) рівня для тих хто претендує виключно на контракт та може пройти творчі конкурси з 
17 по 22 серпня 2020 р.  

 

mailto:fzfvs@kubg.edu.ua

