
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 №1766/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 
№ 1766/ст

011 Освітні, педагогічні науки 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

6672202 Бліновська Владислава Сергіївна 080501 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інноваційні 
педагогічні технології 
в закладах вищої 
технічної освіти

366,86

6049688 Караульщук Лариса Геннадіївна 080510 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інноваційні 
педагогічні технології 
в закладах вищої 
технічної освіти

312,13

6740747 Кунда Вікторія Володимирівна 47438891 KB 29.06.2014 
Диплом магістра

Інноваційні 
педагогічні технології 
в закладах вищої 
технічної освіти

352,79

6048576 Маркова Інна Віталіївна 081845 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інноваційні 
педагогічні технології 
в закладах вищої 
технічної освіти

337,7

1



6350918 Першина Олександра Павлівна 080514 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інноваційні 
педагогічні технології 
в закладах вищої 
технічної освіти

352,15

6050797 Чубата Тетяна Сергіївна 219582 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Інноваційні 
педагогічні технології 
в закладах вищої 
технічної освіти

366,55

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 «20»  серпня 2019 року 
№ 1766/ст

035 Філологія/035.041 
германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

англійська
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

6785153 Лихогра Анна Іванівна 101870 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша 
англійська

244,03

6785234 Янчук Олександра Романівна 101938 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша 
англійська

286,53

3



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 
№ 1766/ст

231 Соціальна робота 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

6676080 Калінін Андрій Володимирович 083994 B19 26.06.2019 Диплом 
бакалавра

Соціальна робота 376

6030308 Мандзюк Аліна Анатоліївна 081777 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Соціальна робота 363,71

6030717 Соболєва Ксенія Вікторівна 081781 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Соціальна робота 367,41

4


