
Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях 
 

Можливості навчання у 2017-2018 навчальному році 

в Інституті фізичного виховання і спорту УПЙШ в Кошицях 
 

Контакт: Ondavská 21, 040 11 Košice  Тел.: 055/234 1631  e-mail: utvs@upjs.sk   

http://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/ 

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА http://e-prihlaska.upjs.sk 
 

Термін подання заяви на навчання:  до 15.04.2017 р. –  стаціонарна форма навчання  

Дата проведення вступного іспиту: 12 – 15.06.2017 р. – стаціонарна форма навчання 

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ 
 

Акредитовані навчальні програми Форма 

навчання 

Отриманий 

ступінь 

Тривалість 

навчання 

Запланована кількість 

прийнятих студентів  

 

Спорт і відпочинок стаціонарна 

 

Bc. - бакалавр 3 70 

 

Загальні дані про прийом документів і вступні іспити:  

 

– Суму за оплату витрат, пов’язаних із процедурою прийому документів, необхідно сплатити шляхом 

переказу на рахунок, і квитанцію надіслати разом із заявою (квитанцію слід прикріпити на третю сторінку 

заявки – без квитанції про оплату заява прийнята не буде). 

– Назва рахунка адресата: 

 Університет ім. Павла Йозефа Шафарика у Кошицях, вул. Шробарова, 2, 041 80 Кошиці 

(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2,  041 80 Košice). 

 

Оплата за прийом документів: 50 € 

Електронна заява:   40 € 

 

Банк:   Державне казначейство: 8180 (Štátna pokladnica: 8180) 

Рахунок:  SK64 8180 0000 0070 0007 4351 

Змінний символ: 9101 

Специфічний символ: реєстраційний номер народження без скісної риски 

 

Заявки слід надіслати на адресу: 

Інститут фізичної культури і спорту Університету ім. П. Й. Шафарика у м. Кошиці, вул. Ондавська, 21, 040 11 

Кошиці (Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ,  Ondavská 21, 040 11 Košice) 
 

Основні умови зарахування на навчання: 
 

– повна загальна середня освіта або повна середня спеціальна освіта із складенням випускних іспитів 

(слід додати атестат про закінчення повної загальної середньої освіти та річні табелі успішності за 1–4 або 5 

курс навчання у середньо-спеціальному навчальному закладі / 8-11 клас навчання у середній школі (атестат і 

табель успішності за останній клас/курс навчання у середній школі – ксерокопії, засвідчені нотаріально або у 

відділі місцевого самоврядування); 

– належним чином заповнений бланк «Заява на навчання у вищому навчальному закладі» на 2017-2018 н .р.; 

– відповідність критеріям, передбаченим процедурою зарахування. 

 
Профіль і можливе працевлаштування випускника: 

 

Основною метою навчальної програми «Спорт і відпочинок» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр є 

підготовка випускників, які:  

–  можуть продовжувати навчання на другому рівні вищої освіти за спеціальністю «Спорт» або за 

суміжними спеціальностями; 

–  теоретично і практично готові опанувати відповідні професії і працювати:  

a) організатором/координатором навчально-освітніх і тренінгових програм і заходів в області спорту й 

відпочинку у співпраці з організаціями навчальної і спортивної сфер, сфери відпочинку, туризму і подорожей, 

mailto:utvs@upjs.sk
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http://e-prihlaska.upjs.sk/


лікувально-діагностично-реабілітаційних послуг, соціальних послуг і засобів масової інформації, з 

прибутковими і неприбутковими організаціями; 

b) аніматором спортивних, суспільно-культурних і розважальних заходів для різних цільових груп; 

c) розробником та/або надавачем спортивно-туристичних та відпочинкових послуг і продуктів, 

спортивним тренером із орієнтацією на лікувально-відновлювані спортивні тренування та активний 

відпочинок; 

d) методистом/проектантом/консультантом розвитку спорту і відпочинку в державному управлінні й 

самоврядуванні. 

 

Вступний іспит - A – Теоретична частина 

Інформація з біології людини та фізичного виховання вимагається в межах матеріалу, що вивчається у 

загальній середній школі/ гімназії.  

A) біологія людини – навчальний матеріал за 3 – 4 курс гімназії; 

B) ФВ – основні поняття, правила спортивних дисциплін, перевірка рухових вмінь і навичок, структура 

рухових можливостей, історія фізичної культури, олімпізм, процес фізичного виховання. 

 

      На сторінці http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/edicna-cinost/predajne-studlit/  або у 

пункті продажу книжок на медичному факультеті УПЙШ (вул. Trieda SNP, 1) можна купити видання, у якому 

викладені теоретичні вимоги до абітурієнтів. 

 

Вступний іспит – B – Практична частина 

Іспит складається з практичної частини, за якою встановлюється рівень рухових дій на підставі наступних 

тестів:  

 

Вміння, навичка   дисципліна      макс. к-ть балів                 

             

1) Плавальні навички   плавання довільним стилем плавання    10 

2) Координаційні здібності обов’язкові гімнастичні вправи    10 

3) Аеробна витривалість  багатоступеневий біг на витривалість    10 

4) Спортивні ігри                   пройти стандарт виконання обраної спортивної гри   

 (баскетбол, волейбол)                                           10 

 
При прийомі документів на навчання комплексно оцінюється:     макс. к-ть балів                 

 

a) Середня оцінка на випускному іспиті         5 

 Середня оцінка на річному табелі успішності протягом усього навчання у середній школі  5 

c) Іспит з іноземної (світової) мови         5 

d) Спортивна діяльність та кваліфікація, або інша діяльність і кваліфікація  

(художня, культурна, сфера туризму)         10 

e) Результат вступного іспиту A (теоретична частина)                   20 

f) Результат вступного іспиту B (практична частина)                                          40 

 

Разом              85 

 
Без вступного іспиту можуть бути зараховані на навчання медалісти міжнародних спортивних заходів, як-от: 

Чемпіонат Європи, Чемпіонат світу, учасники Олімпійських ігор, або Світової універсіади за попередні 4 

роки, які водночас мають середній результат навчання за річними табелями успішності середньої школи і 

випускним іспитом до 2,00 балів. 


