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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 145/4

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Заочна 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

6807422 Попова Анжела Миколаївна 22386172 XA 25.06.2003 
Диплом спеціаліста

Облік і оподаткування 369,3

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 «16»  серпня 2019 року 
№ 145/4

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Магістр Заочна 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

6807419 Шершенюк Олена Миколаївна 22395399 XA 25.06.2003 
Диплом спеціаліста

Підприємництво, 
торгівля та  біржова 
діяльність

340,5

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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет

Додаток до наказу від «16»  серпня 2019 року 
№ 145/4

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Заочна 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

6807421 Єфименко Геннадій Миколайович 11534653 MB 31.05.2008 
Диплом спеціаліста

Інформаційні 
управляючі системи і 
технології

333,5

3


