
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 №1733/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 4 арк.

Т.в.о. ректора Гудманян А.Г.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.
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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 
№ 1733/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

6139900 Бакун Лідія Валеріївна 085993 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Глобальна логістика та 
управління ланцюгами 
постачання

357,126

6220812 Воронюк Владислав Володимирович 085995 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Глобальна логістика та 
управління ланцюгами 
постачання

305,277

6221771 Некрасов Даниїл Андрійович 086004 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Глобальна логістика та 
управління ланцюгами 
постачання

323,058
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освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

6138337 Богатирьов Євген Олександрович 086005 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Логістика 315,545

6227517 Заре Арман 088339 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Логістика 290,671

6227987 Петренко Роман Олегович 086011 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Логістика 307,305
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6222186 Бровко Михайло Романович 085964 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

257,041

6222504 Крижанівський Вячеслав Олегович 085980 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

265,259

6753512 Кузнєцов Кирило Володимирович 085969 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

252,539

6747426 Міняйленко Антон Романович 085972 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

268,653

6224958 Смірнов Данііл Романович 085988 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

343,261
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6231018 Ступак Марія Юріївна 085989 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

318,153

6754052 Юхименко Олексій Олександрович 083857 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

326,5
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