
Додаток 15 

до Правил прийому на навчання 

до ДТЕУ для здобуття вищої освіти 

в 2022 році 

(абзац 32 пункту 4 розділу І) 

 

Положення 

про організацію та проведення творчого конкурсу  

для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра  

за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» 

 в Державному торговельно-економічному університеті  

в 2022 році 

 

I. Загальні положення 

1. Це Положення визначає механізм реєстрації, організації та проведення 

творчого конкурсу для вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти під час вступу до Державного 

торговельно-економічного університету (далі – ДТЕУ), що передбачають 

перевірку та оцінювання фізичних здібностей вступника, необхідних для 

здобуття освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», згідно 

із додатком 4 до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році, затверджених наказом МОН від 13 жовтня 2021 року № 1098, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року 

№ 1542/37164.  

2. Творчий конкурс у ДТЕУ проводиться з метою виявлення та оцінки 

фізичних здібностей вступників на здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура 

і спорт», освітньою програмою «Спортивний менеджмент» та складається із 

вправ загальної фізичної підготовки і нормативів, що відображають рівень 

фізичної підготовленості вступників відповідно до вимог шкільної програми, 

схваленої для використання в загальноосвітніх навчальних закладах освіти (лист 

Міністерства освіти і науки України 1.4/18-Г-167 від 21.03.2011). 

Тестові вправи сесій творчого конкурсу спрямовані на оцінку основних 

фізичних здібностей вступників: швидкості (біг на 100 м), сили (чоловіки – 

підтягування на перекладині; жінки – згинання і розгинання рук в упорі лежачи), 

витривалості (біг 2000 м). 

3. Програма творчого конкурсу затверджуються Головою Приймальної 

комісії ДТЕУ та оприлюднюються на офіційному вебсайті не пізніше ніж за три 

місяці до початку прийому документів. 

У програмі творчого конкурсу зазначаються: 

• структура випробування (сесії проведення творчого конкурсу); 

• завдання, що будуть включені до кожної із сесій творчого конкурсу; 



• критерії оцінювання кожної сесії творчого конкурсу; 

• структура оцінки та порядок оцінювання результатів творчого 

конкурсу; 

• загальні та спеціальні вимоги до здібностей та компетентностей 

вступників, які беруть участь у творчому конкурсі; 

• інформація, потрібна для допомоги в підготовці вступників до 

творчого конкурсу. 

Програма творчого конкурсу розробляється державною мовою. 

4. Завдання для творчого конкурсу розробляються відповідно до програми 

творчого конкурсу. 

5. До проходження творчого конкурсу вступники допускаються в разі 

подання заяви (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною 

приймальною комісією ДТЕУ) та документів для участі у творчому конкурсі 

відповідно до пункту 3 розділу II цього Положення. 

II. Особливості реєстрації, організації та проведення творчого 

конкурсу  

1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти творчий 

конкурс ДТЕУ проводиться за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», 

освітньою програмою «Спортивний менеджмент» у строки, 

визначені  Правилами прийому на навчання до Державного торговельно-

економічного університету для здобуття вищої освіти в 2022 році (далі – Правила 

прийому), розробленими відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом МОН від 13 жовтня 2021 року 

№ 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року 

№ 1542/37164 (далі – Умови прийому). 

Вступники можуть подавати заяви для вступу на навчання до ДТЕУ для 

здобуття вищої освіти в 2022 році за спеціальністю 017 «Фізична культура і 

спорт», освітньою програмою «Спортивний менеджмент» згідно з графіком 

проведення творчого конкурсу у терміни, передбачені  Правилами та Умовами 

прийому. 

2. Строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі 

визначає Приймальна комісія ДТЕУ за умови, що прийом заяв та документів 

починається не пізніше 24 червня, триває не менше десяти днів і завершується 

до початку останнього потоку проведення творчого конкурсу. Інформація про 

строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі 

оприлюднюється на офіційному вебсайті ДТЕУ. 

3. Для участі у творчому конкурсі крім заяви на участь у творчому 

конкурсі, вступники подають: 

• копію документа, що посвідчує особу; 

• фотокартку розміром 3 × 4 см; 



• копію документа про повну загальну середню освіту або довідку 

закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня. 

Подання вступниками інших документів для участі у творчому конкурсі не є 

обов’язковим. 

4. ДТЕУ передбачає електронну реєстрацію на участь у творчому конкурсі 

на вебсайті університету за умови подання вступником сканованих копій 

(фотокопій) документів, зазначених у пункті 3 цього розділу. 

5. Приймальна комісія ДТЕУ здійснює реєстрацію заяв вступників для 

участі у творчому конкурсі, формує екзаменаційні листки та екзаменаційні 

потоки в порядку надходження заяв вступників або з урахуванням пропозицій 

вступників. 

6. Прийом заяв та документів для вступу на навчання до ДТЕУ 

здійснюється у строки, передбачені Правилами та Умовами прийому. 

7. Вступники допускаються до участі у творчому конкурсі при 

пред’явленні: 

• оригіналу документа, що посвідчує особу; 

• екзаменаційного листка з фотокарткою. 

8. До виконання творчого конкурсу допускаються треновані особи, які 

пройшли медичне обстеження і допущені лікарем до тестування та надали голові 

екзаменаційної комісії медичну довідку за формою 086-о, чітко усвідомили мету 

своєї участі в ньому, ознайомлені з технікою і правилами безпеки під час їх 

виконання.  

У разі незадовільного самопочуття брати участь у творчому конкурсі не 

рекомендується.  

Особи, які допущені до тестування, повинні бути одягнені у відповідний 

спортивний одяг і взуття. 

9. Творчий конкурс проводиться протягом одного дня згідно з розкладом 

Приймальної комісії відповідно до умов виконання тестів.  

Творчий конкурс проводиться на спортивній базі ДТЕУ, спортивному 

манежі № 1, футбольному полі. 

10. Перед творчим конкурсом вступників консультують щодо умов 

виконання тестових вправ сесій творчого конкурсу та місця проведення 

тестування. Час на виконання тестування по кожній із сесій творчого конкурсу - 

15 хвилин на одного вступника. 

11. Фізична підготовленість перевіряється та оцінюється за 200 - баловою 

системою.  

12. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне 

отриманих балів за кожну сесію конкурсу.  



13. Згідно з Правилами прийому мінімальна кількість балів для допуску до 

участі у конкурсі для зарахування на навчання встановлена на рівні 100 балів. 

14. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого 

Приймальною комісією бала на одній із сесій, не допускаються до участі у 

наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання. 

15. Офіційне оголошення результатів творчого конкурсу, включаючи 

оцінки окремих сесій та інформацію про досягнення мінімального прохідного 

бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному 

вебсайті та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після проведення.  

 

 


