
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
Київ

(населений пункт)

від «31» серпня 2018 року №490-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 «30» 
серпня 2018 року, протокол №26,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 6 арк.

В.о. ректора Дутчак М.В.
(підпис) (прізвище, ім'я та побатькові)

                              М. П.
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Міністерство освіти і науки України
Національний університет 
фізичного виховання і спорту 

України
Додаток до наказу від «31»  серпня 2018 року 

№ 490-ст.

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Заочна 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

4641910 Бражко Володимир Володимирович 50458409 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0075112 тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

123,6

4559145 Єфіменко Дмитро Олександрович 50458405 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0074873 тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

151,9
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3821200 Глемейда Ганна Миколаївна 50359231 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0058881 фізична реабілітація 141,75
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4857007 Горєлов Андрій Вадимович 50570411 KB 29.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0102475 менеджмент у 
спортивній діяльності

145,275

4857174 Горєлов Олександр Вадимович 50570403 KB 29.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0102451 менеджмент у 
спортивній діяльності

157,125
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4222066 Іванов Олексій Ярославович 44584411 EP 01.06.2013 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0310014 тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

148,25

5081937 Климов Юрій Юрійович 50084602 KB 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0329002 тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

111,1

4833365 Хижевський Володимир Петрович 50393230 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0152042 тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

122,95
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5135863 Макарчук В`ячеслав Юрійович 50305969 EP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0048987 фітнес та рекреація 121,075

4936315 Халілов Рамін Вагіфович 50454347 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0046828 фітнес та рекреація 131,15
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5009615 Танова Вірджинія Рафаелівна 46448312 KB 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0312839 154,025


