
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.1
Національний авіаційний університет

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «06» серпня 2019 року №1612/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2019 
році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2019 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Ректор Ісаєнко В.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 1612/ст

191 Архітектура та 
містобудування Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6561389 Любельчук Анастасія Петрівна 130165 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Дизайн архітектурного 
середовища

193,5

6561455 Поплавська Наталія Олегівна 051343 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Дизайн архітектурного 
середовища

190

6189993 Сидорчук Тетяна Юріївна 051336 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Дизайн архітектурного 
середовища

190,26

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 лютого 2019 року № 179

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «06»  серпня 2019 року 
№ 1612/ст

192 Будівництво та цивільна 
інженерія Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6252720 Бузаджи Ярослав Васильович 039790 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Промислове і цивільне 
будівництво

182,25

6285704 Гвоздь Станіслав Олександрович 039793 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Промислове і цивільне 
будівництво

160,29

6281459 Кліпута Дарія Володимирівна 104518 E19 01.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Промислове і цивільне 
будівництво

173,53

6572946 Піка Владислав Сергійович 137241 E19 12.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Промислове і цивільне 
будівництво

159,9

6735326 Сущик Артем Петрович 084160 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Промислове і цивільне 
будівництво

179

2


