
 

Реєстрація на творчий конкурс 

 

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на 1 курс на основі повної 

загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавр 

здійснюється для спеціальностей: 

           017 «Фізична культура і спорт»,  

           ОП «Фізична культура і спорт» 

017 «Фізична культура і спорт»,  

ОП «Фізична реабілітація»  

227 «Фізична терапія, ерготерапія»,   

ОП «Фізична терапія» 

025 «Музичне мистецтво»,  

ОП «Інструментальне виконавство» 

                     025 «Музичне мистецтво»,  

                             ОП «Вокал» 

 

Реєстрація на творчі конкурси здійснюється онлайн у такі строки: 

 24 червня – 17 липня 2022 року до 16:00 (для вступу за державним 

замовленням); 

 20 липня  – 15 серпня 2022 року (для вступу за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб)*. 

 

Творчі конкурси проводяться у визначені терміни: 

 01 липня - 18 липня 2022 року (для вступу за державним замовленням); 

 09 серпня – 16 серпня 2022 року (для вступу за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб)*. 

 

* Можливі додаткові строки реєстрації та проведення творчих конкурсів (tnu.edu.ua/pravila-

priiomu/ ) 

 

Для реєстрації в творчому конкурсі необхідно надати персонально або 

надіслати сканкопії (або фото) наступних документів на електронну скриньку 

приймальної комісії ТНУ імені  В. І. Вернадського  pk@tnu.edu.ua :  



 документ, що посвідчує особу: паспорт (1 сторінка) або ID-картка; 

 документ про повну загальну середню освіту (атестат або свідоцтво) 

або довідка з закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня; 

 медична довідка про стан здоров’я за формою 086-о (тільки для 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»). 

 

Для завершення формування екзаменаційного листка на консультацію 

необхідно принести кольорове фото 3х4 та мати документ, що посвідчує особу! 

Приймальна комісія формує екзаменаційні групи в порядку надходження заяв 

вступників. Списки груп та результати творчих конкурсів буде розміщено на 

сайті https://tnu.edu.ua/ 

Вступники  допускаються до участі у творчому  конкурсі за наявності 

оригіналу документа, що посвідчує особу та 1 фото 3х4! 

При виникненні запитань стосовно реєстрації, Ви можете звернутись до 

приймальної комісії за телефонами: 

 

Телефони для довідок та консультацій: 

(044) 529-00-58,  

+38 (095) 888-48-69,  

+38 (096) 488-54-86 

e-mail: pk@tnu.edu.ua 

 

Чекаємо на вас за адресою: 

01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб.108 
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