
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 «07» серпня 2019 року №1632/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 фізичних та/або юридичних осіб 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 «07»  серпня 2019 року 
№ 1632/ст

281 Публічне управління та 
адміністрування 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

5737796 Бабошко Андрій Семенович 50979009 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0079950 Менеджмент в органах 
публічного управління

142,9

6578012 Гакало Ліана Юріївна 51073318 CM 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0134999 Менеджмент в органах 
публічного управління

142,75

6533387 Гринник Андрій Андрійович 51161123 XM 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0189758 Менеджмент в органах 
публічного управління

151,2
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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 «07»  серпня 2019 року 
№ 1632/ст

281 Публічне управління та 
адміністрування 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

5424178 Білокінь Аліна Олександрівна 51241250 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0056013 Менеджмент в органах 
публічного управління

135,456

6339733 Гиренко Єва Тарасівна 51071540 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0178304 Менеджмент в органах 
публічного управління

132,6
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