
 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

 

 

І. Загальні положення 

 

Творчий конкурс для вступу на навчання до Миколаївського фахового 

коледжу  фізичної культури за освітньою  програмою підготовки фахового 

молодшого бакалавра (спеціальність 017 « Фізична культура і спорт») 

проводиться у відповідності до затвердженої спеціалізації за такими видами 

спорту: 

 академічне веслування; 

 веслування на байдарках і каное; 

 вітрильний спорт; 

 велоспорт; 

 легка атлетика; 

 фехтування; 

 художня гімнастика; 

 спортивні єдиноборства ( дзюдо, боротьба греко – римська, вільна 

боротьба, бокс); 

 стрибки на батуті; 

 баскетбол (юнаки); 

 волейбол (дівчата); 

 гандбол (дівчата); 

 футбол; ( юнаки та дівчата) 

 важка атлетика; 

 додатковий контингент. 

 

Програма творчого конкурсу розроблена на підставі навчальних програм з 

відповідних видів спорту, передбачає виконання завдань з  спеціальної 

спортивної підготовки і загальної фізичної підготовки та оприлюднюється на 

веб-сайті Миколаївського фахового коледжу фізичної культури. 

   

Результати творчого конкурсу з виду спорту оцінюються за 200 – бальною 

шкалою (від 100 до 200 балів).  

 

Вступники, які за результатами творчого конкурсу з виду спорту отримали 

менше 160 балів або не з'явились на творчий конкурс, до участі у конкурсному 

відборі не допускаються. 

 

Творчий конкурс проводиться в  один тур ( дві сесії ), ( СФП в період з 01 - 

02.07.2021 року, ЗФП з 03-05.07.2021 року ) за розкладом, який 

оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії та на сайті 

Миколаївського фахового коледжу фізичної культури за два тижні до початку.  

  

Перескладання творчого конкурсу з виду спорту не допускається.  

 



     Вступникам, спортивна кваліфікація яких відповідає вимогам Типового 

навчального плану для спеціалізованих навчальних закладів спортивного 

профілю, затвердженим першим заступником  Міністерства  молоді та спорту 

України 30.06.2016 року та заступником Міністра освіти і науки України 01.07. 

2016 року, а саме:  

  
№ 

п/п 
Вид спорту Стать Розряд 

1. Баскетбол юнаки  І спортивний 

2. Бокс 
юнаки І спортивний 

дівчата І спортивний 

3. Боротьба греко - римська юнаки КМС 

4. Вільна боротьба 
юнаки І спортивний 

дівчата І спортивний 

5. Важка атлетика 
юнаки І спортивний 

дівчата І спортивний 

6. Вітрильний спорт 
юнаки КМС 

дівчата КМС 

7. Веслування академічне 
юнаки І спортивний 

дівчата І спортивний 

8. Веслування на байдарках і каное 
юнаки КМС 

дівчата КМС 

9. Велоспорт -  шосе 
юнаки КМС 

дівчата КМС 

10. Волейбол дівчата КМС 

11. Гандбол дівчата КМС 

12. Гімнастика художня дівчата МС 

13. Дзюдо 
юнаки КМС 

дівчата КМС 

 

 

 

 

14. 

Легка атлетика 

Спринт 
юнаки І спортивний 

дівчата І спортивний 

Витривалість 
юнаки І спортивний 

дівчата І спортивний 

Стрибки 
юнаки І спортивний 

дівчата І спортивний 

15. Стрибки на батуті 
юнаки МС 

дівчата МС 

16. Фехтування 
юнаки КМС 

дівчата КМС 

17. Футбол 
юнаки І спортивний 

дівчата І спортивний 

 

18. 
Додатковий контингент 

юнаки 

 

Належність до національної 

збірної команди України з видів 

спорту, з яких не створено 

спортивного відділення 
дівчата 

встановлюється оцінка 200 балів за творчий конкурс з виду спорту.  

 

Програма творчого конкурсу з виду спорту оприлюднюється на веб-сайті 

Миколаївського фахового коледжу фізичної культури. 

 

ІІ. Критерії оцінювання (див додаток   Критерії оцінювання творчого 

конкурсу 2021.xls) 


