
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 «21» серпня 2018 року №427-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 «21» 
серпня 2018 року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 2 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 «21»  серпня 2018 року 

№ 427-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

4520748 Базікало Ольга Олекандрівна 33815957 AH 30.06.2008 
Диплом молодшого спеціаліста

менеджмент у 
спортивній діяльності

136



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 «21»  серпня 2018 року 

№ 427-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

4236207 Блашко Дар`я Сергіївна 0795019 Ф 26.06.2015 Диплом 
молодшого спеціаліста

тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

165



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 «21»  серпня 2018 року 

№ 427-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

4672294 Хан Імран 066395 E18 27.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

фітнес та рекреація 121



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 «21»  серпня 2018 року 

№ 427-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

4621760 Аксьонов Дмитро Олексійович 057528 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

фізична терапія, 
ерготерапія

130


