


               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний 

університет фізичного 
виховання і спорту 

України

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 295-ст

014 Середня освіта/014.11 Фізична 
культура Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10656817 965876

180-7554927 53163500 CM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0028303 Середня освіта 
(Фізична 
культура)

140,800

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний 

університет фізичного 
виховання і спорту 

України

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 295-ст

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10621786 100244
3

180-8021695 53547492 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

187,000

2 10983448 100244
3

180-5792622 52090763 AH 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

198,000

2



3 10687994 100244
3

180-8028357 53552136 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

184,000

4 10510332 100244
3

180-7944012 52987900 EP 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

200,000

5 10568300 100244
3

180-7911667 53351518 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

189,000

6 11045641 100244
3

180-7893122 53017594 BA 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

194,000

7 10611597 100244
3

180-7915772 53297937 BA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

195,000

8 10554382 100244
3

180-3781273 49280212 HK 30.06.2016 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

190,000

9 10951286 100244
3

180-5688951 52002962 HP 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

188,000

10 10724335 100244
3

180-7996698 53530705 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

200,000

11 10569529 100244
3

180-7964787 53510051 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

200,000

3



12 10615614 100244
3

180-8084039 180322022 04.08.2022 
Довідка (тимчасова) про 
повну загальну середню 
освіту (ОЦ «Донбас-
Україна»)

тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

200,000

4



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний 

університет фізичного 
виховання і спорту 

України

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 295-ст

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10476690 102087
8

180-6545169 52930976 MK 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

кіберспорт 
(eSPORT)

133,000

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний 

університет фізичного 
виховання і спорту 

України

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 295-ст

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10494137 997796

180-8010339 53374709 XE 27.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

фітнес та 
рекреація

188,000

2 10946755 997796

180-7895243 53522470 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

фітнес та 
рекреація

178,000

6



3 10733070 997796

180-7905788 53401081 XE 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

фітнес та 
рекреація

163,000

7



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний 

університет фізичного 
виховання і спорту 

України

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 295-ст

024 Хореографія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10629826 990243

180-8042537 53537666 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

хореографія 193,000

8



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Національний 

університет фізичного 
виховання і спорту 

України

Додаток до наказу від «22»  серпня 2022 року 
№ 295-ст

227 Фізична терапія, ерготерапія Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї 

в 
ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі 
та тип документа про 
освітній (освітньо-
кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на 
основі якого 

відбувається вступ

рік та номери сертифікатів 
зовнішнього незалежного 

оцінювання/ єдиного вступного 
іспиту/ єдиного фахового 
вступного випробування/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10604447 977681

180-8012602 53344687 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0020171 фізична терапія, 
ерготерапія

141,300

2 10861530 977681

180-7903456 53491378 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0344560 фізична терапія, 
ерготерапія

163,350

9



3 11006314 977681

180-7935503 53346350 HK 25.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0197408 фізична терапія, 
ерготерапія

174,000

4 11146710 977681

180-6206651 52835285 HK 30.07.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0051605 фізична терапія, 
ерготерапія

143,550

5 10854328 977681

180-7571158 52596561 HK 25.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0341360 фізична терапія, 
ерготерапія

139,150

6 10875473 977681

180-7892201 53268146 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0152494 фізична терапія, 
ерготерапія

151,650

10


