
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 №489-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 денної форми навчання за 
спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

В.о. ректора Дутчак М.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 «31»  серпня 2018 року 
№ 489-ст.

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

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4109688 Мостовий Денис Юрійович 50481822 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0057056 тренерська діяльність 
в обраному виді 
спорту

133,5



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 
№ 489-ст.

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

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

4717854 Черкавський Олег Анатолійович 50396619 TM 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0108082 фізична терапія, 
ерготерапія

130,45


