
Шановні абітурієнти! 
Запрошуємо Вас на навчання до 

факультету фізичного виховання – 

наймолодшого в університеті зі столітньою 

історією.  

Наш факультет забезпечує фундаментальну 

наукову, професійну, практичну, 

організаційно–методичну підготовку фахівців 

за спеціальностями 014 Середня освіта 

(Фізична культура) та 017 Фізична культура і 

спорт за бакалаврським і магістерським 

рівнями.  

По закінченню навчання Ви зможете 

працювати вчителем фізичної культури, 

тренером з виду спорту федерації, збірної чи 

клубної команди, спортивної школи, 

інструктором-методистом тренажерного залу, 

фітнес-тренером, інструктором оздоровчо-

спортивного туризму. 

Факультет фізичного виховання 

університету знаходиться в окремому корпусі, 

що має навчальні аудиторії, майданчики, 

ігровий та тренажерний зали, зал гімнастики, 

зал кік-боксингу та єдиноборств, відкриті 

майданчики зі штучним покриттям. Наші 

студенти мають виключну прерогативу занять 

у басейні «Дельфін» та легкоатлетичному 

манежі футбольного клубу «Ворскла». 

Спортивною гордістю є випускники 

факультету: учасники Олімпійських ігор, 

майстри спорту України міжнародного класу: 

Сергій Ізмайлов, Оксана Щербак, Володимир 

Сенченко, Олександр Литвиненко, Марія Лівер.  

Світова гордість університету – Юрій 

Чеба́н — український веслувальник-каноїст, 

дворазовий олімпійський чемпіон. 
 

 
Учасники Олімпійських ігор – випускники 

факультету фізичного виховання 

Майстери спорту України з футболу 

Андрій П’ятов (національна збірна України, 

ФК «Ворскла», ФК «Шахтар») Олександр 

Мелащенко (ФК «Ворскла», ФК «Динамо 

Київ»), Володимир Чеснаков (ФК «Ворскла»), 

Олександр Чижов (ФК «Ворскла», ФК 

«Шахтар»), Роман Безус (ФК «Ворскла», ФК 

«Динамо Київ»).  

Серед тих, хто прославляє факультет – 

майстри спорту міжнародного класу з 

пауерліфтингу  Михайло Буланий, Катерина 

Клименко, Іраклі Мдівнішвілі, Віта Абдуліна, 

Ірина Яворська. 

 

 
 

ВК «Полтавчанка ПНПУ» – учасник 

суперліги України з волейболу серед жіночих 

команд. 

Потужна школа боксу прославлена такими 

іменами: Валерій Бражник, Денис Пояциха. 
Аспірант факультету фізичного виховання 

Олександр Хижняк ‒ чемпіон світу та чемпіон 

Європи з боксу, срібний призер Олімпійських 

ігор. 

 
Олександр Хижняк  

Яскравим і самобутнім є дозвілля наших 

студентів, що окрім спортивної, передбачає 

наукову й культурно-мистецьку діяльність, 

адже на факультеті діють осередки органів 

студентського самоврядування, функціонують 

наукові гуртки, художні колективи.  

Традиційними для факультету є 

підтримка талановитих студентів та 

індивідуальний підхід до спортсменів-

професіоналів. Передбачено іменні стипендії, 

програми академічної мобільності, можливість 

вибору індивідуальної освітньої траєкторії. 

Гармонія змісту й форми, взаємоповага, 

командний дух, співтворчість – це наш 

факультет! 

Тож запрошуємо Вас доєднатися до 

дружньої та спортивної родини факультету 

фізичного виховання, поповнити когорту 

шанованих учителів фізичної культури, 

відомих тренерів та спортсменів, провести 

разом з нами незабутні студентські роки! 



Термін навчання 1 рік 10 місяців на основі 

диплому  «молодшого спеціаліста», «фахового 

молодшого бакалавра», «молодшого бакалавра»  

Назва спеціальності Умови зарахування 

 

 

014.11 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

 

(Денна і заочна 

форма навчання) 

ЗНО 2019-2021 

1. Українська мова 

2. ЗНО на вибір вступника 

3. Мотиваційний лист 

або 

Національний 

мультипредметний  

тест – 2022 

Мотиваційний лист 

 

Термін навчання 2 роки 10 місяців на основі 

диплому  «молодшого спеціаліста», «фахового 

молодшого бакалавра», «молодшого бакалавра»  

Назва спеціальності  Перелік вступних 

випробувань 

014.11 Середня 

освіта (Фізична 

культура) 

 

(Денна і заочна 

форма навчання) 

ЗНО 2019-2021 

1. Українська мова 

2. ЗНО на вибір вступника 

3. Мотиваційний лист 

Або 

Національний 

мультипредметний  

тест – 2022 

Мотиваційний лист 

017 Фізична 

культура і спорт 

(Денна форма 

навчання) 

ЗНО 2019-2021 

1. Українська мова 

2. Творчий конкурс 

3. Мотиваційний лист 

Або 

Національний 

мультипредметний  

тест – 2022 

Мотиваційний лист 

Терміни вступної кампанії 2022 року: 

Реєстрація 

електронних кабінетів 

вступників, 

завантаження 

необхідних документів  

1 липня 2022 року 

Реєстрація на творчий 

конкурс за 

спеціальністю  

017 Фізична культура і 

спорт 

з 24 червня до 08 

серпня 2022 року 

Початок прийому 

документів  

29 липня 2022 року 

Строки проведення 

творчих конкурсів за 

спеціальністю  

017 Фізична культура і 

спорт 

 

 

15-16 серпня 

2022 року 

Закінчення прийому 

документів 

23 серпня2022 року 

до 18.00 

Перелік документів: 
• документ, що посвідчує особу; 

• ідентифікаційний код; 

• сертифікат Українського центру оцінювання 

якості освіти за 2021, 2020 або 2019 або результати 

національного мультипредметного тесту за 2022  

• документ державного зразка про раніше 

здобутий освітній рівень, на основі якого 

здійснюється вступ; 

• військово-обліковий документ (у 

військовозобов’язаних – військового квитка або 

тимчасового посвідчення, а у призовників – 

посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

• фотокартка розміром 3х4 см (1 Mb в 

електронній формі). 

Радо вітатимемо Вас  
з-поміж наших студентів! 

Полтавський національний 

педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка 
 

 
 

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  
ФФІІЗЗИИЧЧННООГГОО  
ВВИИХХООВВААННННЯЯ 

 
запрошує на навчання 

Приймальна комісія 

тел.: (05322) 2-58-37, (050) 770-64-42, (068) 154-85-79 

сайт: http://pnpu.edu.ua 

відп. секретар: Тесленко Марина Миколаївна 

 

 

Факультет 

тел.:          +380668768023 
e-mail: homenko1402@ukr.net 
 

 

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2 

Хоменко Павло Віталійович 
 

Абітурієнту 2022  року 


