
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 «09» серпня 2019 року №1653/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2019 
році та рішення приймальної комісії від «08» серпня 2019 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 2 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 4 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 «09»  серпня 2019 року 
№ 1653/ст

073 Менеджмент Державна Бакалавр 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

6736503 Романенко Владислав Сергійович 020942 E19 24.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0204402 Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

262

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 «09»  серпня 2019 року 
№ 1653/ст

073 Менеджмент Державна Бакалавр 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

6735999 Чигирик Ірина Григорівна 042339 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0266142 Логістика 336

2



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 «09»  серпня 2019 року 
№ 1653/ст

275 Транспортні 
технології/275.04 на 
повітряному транспорті

Державна Бакалавр 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

6737338 Болбот Микола Олегович 074053 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Мультимодальний 
транспорт і логістика

139,53

6736728 Коваленко Сергій Олегович 053414 E17 30.06.2017 Диплом 
молодшого спеціаліста

Мультимодальний 
транспорт і логістика

142,31

6737345 Михайленко Владислав Андрійович 074393 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Мультимодальний 
транспорт і логістика

128,52

6737196 Херсун Віталій Васильович 032276 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Мультимодальний 
транспорт і логістика

151,5
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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 «09»  серпня 2019 року 
№ 1653/ст

275 Транспортні 
технології/275.04 на 
повітряному транспорті

Державна Бакалавр 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

6735231 Власенко Ілля Максимович 066092 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
транспорті 
(повітряному)

162,904

6735651 Доманіцька Елла Валентинівна 066098 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
транспорті 
(повітряному)

168,962

6736461 Фесенко Ігор Андрійович 032263 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Організація перевезень 
і управління на 
транспорті 
(повітряному)

157,593

4


