
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 «20» серпня 2019 року №1762/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2019 
році та рішення приймальної комісії від «20» серпня 2019 року, протокол №24,

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.



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 «20»  серпня 2019 року 
№ 1762/ст

022 Дизайн 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

6151338 Ковезюк Валерія Геннадіївна 077286 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Дизайн 353,791

6151494 Кокіашвілі Нікіта Теймуразович 077285 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Дизайн 332,446

6152343 Шумейко Роман Русланович 077261 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Дизайн 332,466

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
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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 «20»  серпня 2019 року 
№ 1762/ст

191 Архітектура та 
містобудування 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

6144815 Бабич Іван Володимирович 077375 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Дизайн архітектурного 
середовища

267,5

6189266 Полозюк Сергій Юрійович 077374 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Дизайн архітектурного 
середовища

333,7

6146765 Тарвердян Артур Генрікович 077356 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Дизайн архітектурного 
середовища

312

6495227 Щербакова Поліна Володимирівна 048426 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Дизайн архітектурного 
середовища

288,48
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «20»  серпня 2019 року 
№ 1762/ст

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 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

6797495 Аль-Асаді Алхарет Махді 
Абдулрахман

077312 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Промислове і цивільне 
будівництво

266,53

6136847 Літвінчук Владислав Іванович 077308 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Промислове і цивільне 
будівництво

347,771

6785659 Олеймі Ахмед 080119 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Промислове і цивільне 
будівництво

271,27

3
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «20»  серпня 2019 року 
№ 1762/ст

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 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

6471664 Збаровський Дмитро Миколайович 110248 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільні дороги і 
аеродроми

335,987

6470761 Коротченко Артем Олександрович 096490 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Автомобільні дороги і 
аеродроми

341,451
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