
3ATBEPAXEHO
Haxas MiHicrepcrBa ocsiru
i uayrcra Yr<paiuu
13 mororo 20t9 poKy Ne 179

(Doprvra J\b H-1.03.1

Xapxiecrxufi nailioualrunfi aeroxao6inlHo-Aopoxnifi yninepcurer

(uaiirraenyuaHHr 3aKJIaAy elaqoi ocni'rn)

HAKA3

XAPKIB
(nace:reHufi nyHxT )

siA (09>> ceprHtr 2019 poKy J\b140/4

IIpo sapaxyBaHHu Ha HaBtIaHHe

Ha uiAcraei flpanun nprafiovr1l Ao Xapr<iscL,Knit HaIlionanrnufi aBroMo6iJIbHo-

4opoxnift ynioepcrarer y 2019 poqi ra piureunx npufivranrnoi rouicii sig (09> ceprlHt

2019 poKy, nporoKon Jt25,

IIAKA3VIO:

3apaxyuaru s <<01> BepecHrr 2019 poKy cry.{eHrauu 1 r<ypcy AeHHoi Soprvru 3Ao6yrrt
or"it" sa cueqianbHocrrMn 3a Koturl{ $i:n.runx ralalo rcpuALItIHnx oci6 3riAno 3

A0AarKoM.

,{o4aror: Ha 2 apK.

Pexrop TypeHxo A.M.
(npiaer.ru1e, iM'r, uo 6atrxoai)



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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 
№ 140/4

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6807414 Говоров Антон Сергійович 112160 M18 21.12.2018 Диплом 
магістра

Підприємництво, 
торгівля та  біржова 
діяльність

335

1



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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет

Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 
№ 140/4

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
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

6806861 Мнушка Оксана Василівна 25752265 XA 30.06.2004 
Диплом спеціаліста

Інформаційні 
управляючі системи і 
технології

356

6806776 Савченко Володимир Миколайович 11738721 XA 28.06.1999 
Диплом спеціаліста

Інформаційні 
управляючі системи і 
технології

355,9

2


