
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
м.Київ

(населений пункт)

від «10» вересня 2020 року №367-ст.

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний університет фізичного 
виховання і спорту України у 2020 році та рішення приймальної комісії від «09» 
вересня 2020 року, протокол №23,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «16» вересня 2020 року студентами 3 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Імас Є.В.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «10»  вересня 2020 року 
№ 367-ст.

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7961389 713270

Буряк Марія Григорівна 018846 E20 15.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0059039 тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

426

2 7802856 713270

Мосєйкін Руслан Андрійович 104765 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0327422 тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

422

3 7961724 713270

Слобода Марія Олегівна 018848 E20 15.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0059318 тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

427

4 8216787 713270

Юзофенко Поліна Юріївна 047699 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0216763 тренерська 
діяльність в 
обраному виді 
спорту

445

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

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 «10»  вересня 2020 року 
№ 367-ст.

024 Хореографія Державна Бакалавр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 7802163 722668
Тернавська Єлизавета Дмитрівна 113098 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0202910 хореографія 466

2


