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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 «05»  серпня 2019 року 
№ 132/4

051 Економіка Державна Бакалавр 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

6505571 Новгородцева Анастасія Олександрівна 052838 E19 02.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0072826 Економіка 271

6735474 Подзолкова Марія Олексіївна 052840 E19 02.07.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0208860 Економіка 281

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 «05»  серпня 2019 року 
№ 132/4

073 Менеджмент Державна Бакалавр 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

6573249 Маляревська Наталія Владиславівна 066389 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

0169595 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування та 
логістика

269

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 «05»  серпня 2019 року 
№ 132/4

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Бакалавр 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

6708003 Водяницький Артем Григорович 029149 E19 29.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Програмне 
забезпечення систем

112

6684158 Полянський Денис Сергійович 080200 E18 30.06.2018 Диплом 
молодшого спеціаліста

Програмне 
забезпечення систем

106

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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет

Додаток до наказу від «05»  серпня 2019 року 
№ 132/4

142 Енергетичне 
машинобудування Державна Бакалавр 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

6463706 Цапович Андрій Васильович 069804 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Енергетичне 
машинобудування

120

4



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 «05»  серпня 2019 року 
№ 132/4

274 Автомобільний транспорт Державна Бакалавр 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

6463234 Боровик Артем Володимирович 066247 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

118

6463408 Тимчук Владислав Сергійович 038442 E19 30.06.2019 Диплом 
молодшого спеціаліста

Автомобільний 
транспорт

112

5


