
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

Форма № Н-1.03.1
Національний університет фізичного виховання і спорту України

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
ПЕЧЕРСЬКИЙ
(населений пункт)

від «15» серпня 2018 року №413-ст.

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний університет фізичного 
виховання і спорту України у 2018 році та рішення приймальної комісії від «14» 
серпня 2018 року, протокол №20,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу за спеціальностями за 
рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 10 арк.

Ректор Імас Є.В.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «15»  серпня 2018 року 

№ 413-ст.

014 Середня освіта/014.11 
Фізична культура Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4730534 Кошелівський Олександр Олександрович 50216919 EH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0114956 фізична культура 127,4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «15»  серпня 2018 року 

№ 413-ст.

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3775693 Бондар Олексій Юрійович 49506248 BH 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0201456 тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

135,4

4673642 Бороденко Дмитро Олегович 50390754 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0132052 тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

145,3

4107841 Паршаков Олександр Богданович 50049594 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0062211 тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

147,2

3925358 Самчук Богдан Олегович 50406986 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0111934 тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

123,75



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «15»  серпня 2018 року 

№ 413-ст.

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4560309 Будько Кирило Олександрович 04724002216618 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

147,65

4332480 Возненко Мирослав Віталійович 50370311 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0044748 тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

150,7

3711859 Коваль Дмитро Сергійович 50560509 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0197594 тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

138,45

3850544 Луценко Яна Валентинівна 50393845 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0173045 тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

154,35



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «15»  серпня 2018 року 

№ 413-ст.

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3952628 Копча Олександр Юрійович 49477829 EP 23.06.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0268268 фітнес та рекреація 145,738



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «15»  серпня 2018 року 

№ 413-ст.

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4500895 Кошляк Вікторія Андріївна 50555953 KB 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0024606 фітнес та рекреація 154,425

4145536 Савченко Денис Володимирович 50395029 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0275145 фітнес та рекреація 139,039



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «15»  серпня 2018 року 

№ 413-ст.

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4600556 Федюн Владислав Валерійович 50436475 TA 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0008601 менеджмент у 
спортивній діяльності

133,775



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «15»  серпня 2018 року 

№ 413-ст.

227 Фізична терапія, 
ерготерапія Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

3872455 Климовський Роман Олегович 50501731 BK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0023301 227 Фізична терапія, 
ерготерапія

114

5013304 Кочерга Софія Тарасівна 47847893 BC 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0256240 227 Фізична терапія, 
ерготерапія

146,75



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «15»  серпня 2018 року 

№ 413-ст.

227 Фізична терапія, 
ерготерапія Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4256823 Могілянський Валерій Сергійович 50027821 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0302228 фізична терапія, 
ерготерапія

126,65

4579894 Подольська Валерія Віталіївна 50139634 XM 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0250154 фізична терапія, 
ерготерапія

142,1

4936480 Сліпченко Андрій Віталійович 50362989 KB 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0001153 фізична терапія, 
ерготерапія

158,25



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «15»  серпня 2018 року 

№ 413-ст.

242 Туризм Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4359435 Зарицька Юлія Павлівна 50409283 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0307534 туризм 131,55

3716419 Ковтонюк Марія Владиславівна 50409289 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0307437 туризм 114,8

4778468 Мартищенко Руслан Сергійович 50493729 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0242090 туризм 117,4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16 лютого 2018 року № 160

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 «15»  серпня 2018 року 

№ 413-ст.

242 Туризм Державна Бакалавр Денна рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові

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

відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4513586 Шестірнін Олександр Вікторович 50029982 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0206866 туризм 169,05


