
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 №1728/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 2 курсу заочної 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
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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 
№ 1728/ст

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

англійська
Державна Бакалавр Заочна 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

6383889 Співакіна Анастасія Олегівна 49929190 TM 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

91

1
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081 Право Державна Бакалавр Заочна 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

6787459 Вінічук Надія Миколаївна 50554889 KB 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Правознавство 139,8

6082839 Гапієнко Карина Анатоліївна 50560292 KB 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Правознавство 150

6451058 Романенко Марія Аркадіївна 50329271 HP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Правознавство 161

6093229 Собко Руслана Володимирівна 49925714 BH 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Правознавство 153,4

6037522 Стороженко Анатолій Сергійович 50560667 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Правознавство 160,5

5894294 Шаповалова Світлана Віталіївна 50616623 BH 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Правознавство 162
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125 Кібербезпека Державна Бакалавр Заочна 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

6792438 Кравчук Тетяна Андріївна 50640572 KB 02.07.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Управління 
інформаційною 
безпекою

84

6764207 Матющенко Валерія Олександрівна 054256 E18 01.07.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Управління 
інформаційною 
безпекою

86
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272 Авіаційний транспорт Державна Бакалавр Заочна 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

6757685 Куно Нікіта Євгенійович 49389012 KB 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

95

6498942 Пікуль Марина Олександрівна 49537379 XE 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

92

4


