
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Національний  авіаційний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «09» серпня 2021 року №1244/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 арк.

Т.в.о. ректора Павло БОРСУК
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2021 року 
№ 1244/ст

101 Екологія Державна Бакалавр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
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наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ
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незалежного 
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єдиного 
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іспиту/ єдиного 
фахового 
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назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності
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сн
ий
 б
ал

1 9203539 829339

Гайдаш Марина Євгеніївна 47168528 BH 27.06.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

2021р. - 
0357836; 2021р. 
- 0357836; 
2021р. - 
0357836

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

170,136

2 9342338 829339

Побережна Наталія Ігорівна 52461964 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0205349; 2021р. 
- 0205349; 
2021р. - 
0205349

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

155,900

3 10185082 829339

Смірнова Ольга Володимирівна 52646950 KB 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

2021р. - 
0103902; 2021р. 
- 0103902; 
2021р. - 
0103902

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

149,200
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