
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 «16» серпня 2019 року №1730/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2019 
році та рішення приймальної комісії від «16» серпня 2019 року, протокол №22,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Т.в.о. ректора Гудманян А.Г.
(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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1730/ст

051 Економіка Державна Магістр Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6360560 Бахорчук Вікторія Олександрівна 073372 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Цифрова економіка 313,667

6739145 Коваль Юрій Леонідович 074272 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Цифрова економіка 278,041

6169196 Савенко Микола Тарасович 073366 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Цифрова економіка 258,57
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1730/ст

051 Економіка Державна Магістр Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6750703 Зорька Сергій Володимирович 084428 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Економічна 
кібернетика

233,23

6140623 Касіротська Катерина Олександрівна 073359 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Економічна 
кібернетика

297,054

6179459 Макарницька Валентина Олександрівна 073364 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Економічна 
кібернетика

288,944

6171876 Тимофєєв Іван Вячеславович 073365 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Економічна 
кібернетика

287,677

6360238 Якименко Анастасія Михайлівна 074273 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Економічна 
кібернетика

302,81
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1730/ст

051 Економіка Державна Магістр Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6550007 Новак Катерина Валеріївна 084371 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

міжнародна економіка 267,013

6161772 Тищенко Альона Олександрівна 073339 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

міжнародна економіка 298,141
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1730/ст

073 Менеджмент Державна Магістр Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6549075 Безсонова Олександра Русланівна 244843 B19 29.06.2019 Диплом 
бакалавра

Адміністрування 
фінансового 
моніторингу

314,54
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1730/ст

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Магістр Денна кошти 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 в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6702406 Голик Олександра Миколаївна 079314 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Підприємництво та 
бізнес-технології

254,23

6562749 Крупицький Артем Сергійович 193484 B19 27.06.2019 Диплом 
бакалавра

Підприємництво та 
бізнес-технології

242,79

6564913 Ярковий Павло Павлович 088342 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Підприємництво та 
бізнес-технології

259
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