
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 «07» серпня 2019 року №1631/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2019 
році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2019 року, протокол №17,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 28 арк.

Ректор Ісаєнко В.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

022 Дизайн 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

6577479 Ковальська Марія Андріївна 50560704 KB 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0248984 Дизайн 139,65

6330758 Поваренко Ольга Сергіївна 51308659 HP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0010570 Дизайн 176,9

6338719 Славинська Юлія Ігорівна 25346568 KB 19.06.2004 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0205814 Дизайн 144,9

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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/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

6257549 Анікієнко Варвара Сергіївна 49247706 KB 21.06.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0319197 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

154,3

5929580 Косенко Катерина Олександрівна 51337416 KB 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0091210 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

137

5785241 Кошмак Дар`я Олександрівна 50665180 KX 29.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0345292 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

148,85

5526032 Новаковска Марія Сергіївна 35503188 KB 29.12.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0249165 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

138,9

2



5373134 Тимошенко Софія Юріївна 42514292 KB 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0304600 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

127,8

6119405 Чередніченко Євгеній Олексійович 44475035 KB 01.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0237476 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

151,65

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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

053 Психологія 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

5573530 Жугарь Олена Олександрівна 48940389 TA 31.05.2016 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0109725 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

165,05

6480537 Пуриш Єлизавета Сергіївна 45037908 KC 01.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0233384 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

170,65

5570121 Трофимчук Дмитро Павлович 51244191 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0078117 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

128

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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

053 Психологія 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

6337052 Затонська Анна Станіславівна 51213722 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0080637 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

176,2

6618225 Копчак Наталя Іванівна 47926310 BH 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0309073 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

132

5553312 Кравченко Руслана Олександрівна 50355601 KB 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0344527 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

138,85

6602837 Мазовецька Єлизавета Ігорівна 48061506 HP 30.05.2015 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0344846 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

163,4

6717675 Петрашенко Володимир Михайлович 50389578 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0073665; 0316717 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

125,8

5514187 Усатенко Дмитро Дмитрович 51071252 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0083506 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

130,05

5



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

053 Психологія 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

6532758 Люїс Вероніка Аланівна 51289379 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0152957 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

169,05

6



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

061 Журналістика 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

5583185 Вандровська Олександра Олегівна 50355624 KB 26.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0219799; 0271840 Журналістика, Реклама 
і зв'язки з 
громадськістю

128,5

6263318 Григорян Гаррі Аркадійович 37176209 HK 24.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0004575 Журналістика, Реклама 
і зв'язки з 
громадськістю

115

6006712 Захарченко Валерія Дмитрівна 46486541 AH 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0349094 Журналістика, Реклама 
і зв'язки з 
громадськістю

133,6

6255340 Захарчук Ольга Андріївна 50356047 KB 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0028016 Журналістика, Реклама 
і зв'язки з 
громадськістю

142,2

5934822 Зубкова Анастасія Олександрівна 51102309 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0055919 Журналістика, Реклама 
і зв'язки з 
громадськістю

156,4

6598420 Левенкова Єва Владиславівна 51281658 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0137436 Журналістика, Реклама 
і зв'язки з 
громадськістю

114,2

7



5621043 Монзолевська Олена Олександрівна 51262082 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0116816 Журналістика, Реклама 
і зв'язки з 
громадськістю

132,5

6480749 Рева Сергій Володимирович 40902092 CM 30.06.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0355790 Журналістика, Реклама 
і зв'язки з 
громадськістю

134,8

8



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 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

5424457 Мельник Даніїл Юрійович 49761860 KX 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0213476 Фінанси і кредит 133,5

9



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

073 Менеджмент 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

5921547 Васьківська Тетяна Ігорівна 51265235 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0277718 Авіаційна логістика, 
Логістика, 
Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності, 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

146

5410353 Рубан Олександр Євгенійович 51239923 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0111889 Авіаційна логістика, 
Логістика, 
Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності, 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

134,436

10



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

073 Менеджмент 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

5995778 Димнова Дарина Вадимівна 49763183 KX 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0264210 Логістика, 
Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності, 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

101,8

11



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

073 Менеджмент 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

5589053 Драпіковська Ірина Андріївна 51281904 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0001821 Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності, 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

123,4

5500927 Клочков Микола Миколайович 48811822 KB 28.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0343229 Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності, 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

112,9

12



5531213 Яшник Максим Володимирович 48458680 KB 30.06.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0348570 Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності, 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

125,95

13



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

073 Менеджмент 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

5482155 Сімонова Влада Владиславівна 50493681 HK 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0043022; 0345296 Авіаційна логістика, 
Логістика

164,6

6140319 Ставицький Денис Володимирович 49760494 KX 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0211734 Авіаційна логістика, 
Логістика

136,75

14



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

075 Маркетинг 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

6170365 Хільчевський Максим Сергійович 51238186 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0120920 Електронний 
маркетинг, Маркетинг

136

15



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 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

5929140 Бабенко Владислав Олександрович 49759136 KX 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0219382 Митна та біржова 
справа, 
Підприємництво та 
бізнес-технології, 
Підприємницька 
діяльність в авіації

172,4

6473480 Оненко Ярослав Дмитрович 51363915 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0037814 Митна та біржова 
справа, 
Підприємництво та 
бізнес-технології, 
Підприємницька 
діяльність в авіації

154,5

16



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 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

5391295 Батієвська Олександра Андріївна 51252398 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0223073 Митна та біржова 
справа, 
Підприємництво та 
бізнес-технології, 
Підприємницька 
діяльність в авіації

151,65

17



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 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

5704831 Дембіцький Володимир Володимирович 22004769 XM 21.06.2003 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0204943 Митна та біржова 
справа, 
Підприємництво та 
бізнес-технології, 
Підприємницька 
діяльність в авіації

130,65

5473976 Зуб Єгор Олександрович 51101149 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0126596 Митна та біржова 
справа, 
Підприємництво та 
бізнес-технології, 
Підприємницька 
діяльність в авіації

165,85

5539588 Ніколов Іліан Івайлов 48058641 KB 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0082276 Митна та біржова 
справа, 
Підприємництво та 
бізнес-технології, 
Підприємницька 
діяльність в авіації

134,6

18



5964327 Чалик Дмитро Ігорович 51030736 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0113638 Митна та біржова 
справа, 
Підприємництво та 
бізнес-технології, 
Підприємницька 
діяльність в авіації

151,266

19



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 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

6358749 Свідро Вероніка Сергіївна 51239751 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0034624 Митна та біржова 
справа, 
Підприємництво та 
бізнес-технології, 
Підприємницька 
діяльність в авіації

162,5

20



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

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

5600174 Абрамчук Ніна Петрівна 35729692 BC 23.06.2009 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0142842 Правове забезпечення 
митної діяльності, 
Правознавство

133,4

6317152 Ананьїна Анна Олегівна 47955229 EP 30.05.2015 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0322986 Правове забезпечення 
митної діяльності, 
Правознавство

149,25

5837226 Гонтова Катерина Сергіївна 51241452 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0228301 Правове забезпечення 
митної діяльності, 
Правознавство

170,95

5946531 Худолєй Вікторія Іванівна 50561632 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0042727 Правове забезпечення 
митної діяльності, 
Правознавство

130,95

21



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

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

6149297 Грищенко Катерина Олександрівна 51071143 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0090894 Правознавство 139,1

5729207 Ільченко Роман Олександрович 49759115 KX 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0348717 Правознавство 141,1

6441407 Панаріна Анастасія Вадимівна 51244545 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0083315 Правознавство 138,45

22



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

121 Інженерія програмного 
забезпечення 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

6027401 Білоус Максим Валерійович 23106258 HK 20.06.2003 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0357782 Інженерія програмного 
забезпечення

124,15

5607008 Петричук Олег Миколайович 51347234 KB 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0109202 Інженерія програмного 
забезпечення

105,9

23



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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

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

6258485 Гетьманський Дмитро Ярославович 51215306 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0054268 Аудит кібербезпеки, 
Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Кібернетичні 
системи 
відеоспостереження та 
контролю доступом, 
Системи та технології 
кібербезпеки, Системи 
технічного захисту 
інформації, 
автоматизація її 
обробки, Управління 
інформаційною 
безпекою

121

24



5508877 Мельник Ігор Анатолійович 019034 Б 17.06.1992 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Аудит кібербезпеки, 
Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Кібернетичні 
системи 
відеоспостереження та 
контролю доступом, 
Системи та технології 
кібербезпеки, Системи 
технічного захисту 
інформації, 
автоматизація її 
обробки, Управління 
інформаційною 
безпекою

129,5

6718048 Поліжай Вячеслав Григорович 50215557 KB 21.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0035935 Аудит кібербезпеки, 
Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Кібернетичні 
системи 
відеоспостереження та 
контролю доступом, 
Системи та технології 
кібербезпеки, Системи 
технічного захисту 
інформації, 
автоматизація її 
обробки, Управління 
інформаційною 
безпекою

124,3
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5563360 Приходько Володимир Володимирович 51258958 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0263448 Аудит кібербезпеки, 
Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Кібернетичні 
системи 
відеоспостереження та 
контролю доступом, 
Системи та технології 
кібербезпеки, Системи 
технічного захисту 
інформації, 
автоматизація її 
обробки, Управління 
інформаційною 
безпекою

162,95

6613686 Терещук Вікторія Василівна 51215309 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0053176 Аудит кібербезпеки, 
Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Кібернетичні 
системи 
відеоспостереження та 
контролю доступом, 
Системи та технології 
кібербезпеки, Системи 
технічного захисту 
інформації, 
автоматизація її 
обробки, Управління 
інформаційною 
безпекою

121,3
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5855027 Фітісов Іван Вікторович 51262316 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0140592 Аудит кібербезпеки, 
Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Кібернетичні 
системи 
відеоспостереження та 
контролю доступом, 
Системи та технології 
кібербезпеки, Системи 
технічного захисту 
інформації, 
автоматизація її 
обробки, Управління 
інформаційною 
безпекою

130,85
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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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «07»  серпня 2019 року 
№ 1631/ст

231 Соціальна робота 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

6377474 Повх Надія Богданівна 51102258 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0069668 Соціальна робота 107,5
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