
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 №1614/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 3 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 
№ 1614/ст

051 Економіка 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

6369710 Гладченко Наталія Ігорівна 042434 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0157235 Економіка 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності)

327

6280047 Дудік Анна Олександрівна 042255 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0157026 Економіка 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності)

370

6396792 Приступко Анна Олегівна 042331 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0069540 Економіка 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності)

365

6406186 Ткаченко Віра Олександрівна 042441 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0155012 Економіка 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності)

350

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 
№ 1614/ст

075 Маркетинг 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

6304116 Луценко Єлизавета Олександрівна 118008 E19 26.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0007781 Електронний 
маркетинг

358

6307174 Менкунець Олена Андріївна 082323 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0295803 Електронний 
маркетинг

313
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 1614/ст

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 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

6412875 Худолій Анастасія Владиславівна 080072 E19 27.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0238190 Підприємницька 
діяльність в авіації

327

3


