
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 №491-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 2 курсу заочної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

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

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
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і науки України
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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 «31»  серпня 2018 року 

№ 491-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

5111721 Барило Марія Михайлівна 075287 E18 15.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

фітнес та рекреація 153
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відбувається вступ

номери 
сертифікатів ЗНО

назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4424466 Вітренко Тетяна Олександрівна 033143 E15 28.06.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

фізична реабілітація 142

5130327 Горбач Анна Юріївна 039608 E16 28.06.2016 Диплом 
молодшого спеціаліста

фізична реабілітація 124

5139579 Савич Анастасія Андріївна 019779 E18 22.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

фізична реабілітація 140

5126804 Слободяник Максим Володимирович 057796 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

фізична реабілітація 140

5155019 Ус Володимир Миколайович 010689 IД 02.02.1998 Диплом 
молодшого спеціаліста

фізична реабілітація 125
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ЕБ
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номери 
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назва спеціалізацій, 
освітніх програм, 
нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4941586 Джиоєв Тимур Гійович 26058360 HK 30.06.2005 
Диплом молодшого спеціаліста

фізичне виховання в 
освітній і виробничій 
сферах

123
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номери 
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нозологій, мов, 

музичних інструментів 
тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

5155105 Лавріненко Вікторія Валентинівна 10193808 KX 04.06.1998 
Диплом молодшого спеціаліста

158



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 «31»  серпня 2018 року 

№ 491-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, 
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тощо в межах 
спеціальності ко

нк
ур
сн
ий
 б
ал

4659459 Смігунов Сергій Сергійович 34857776 HK 30.06.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

121


