
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 «16» серпня 2019 року №1735/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2019 
році та рішення приймальної комісії від «16» серпня 2019 року, протокол №22,

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 16 арк.

Т.в.о. ректора Гудманян А.Г.
(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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

051 Економіка Державна Магістр 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

6668645 Берегова Наталя Андріївна 004602 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Економіка 
підприємства

305,198

6745985 Заболотна Дар`я Віталіївна 184335 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Економіка 
підприємства

300,36

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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

051 Економіка Державна Магістр 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

6673201 Гула Діана Сергіївна 187055 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

міжнародна економіка 274,842
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

053 Психологія Державна Магістр 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

6367462 Гоголь Олеся Вячеславівна 032293 M15 25.06.2015 Диплом 
магістра

Психологія бізнесу 307,586

6550323 Луценко Тетяна Володимирівна 057177 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Психологія бізнесу 303,616

6258854 Пугач Альона Григорівна 005010 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Психологія бізнесу 284,01

6554375 Федорець Антоніна Сергіївна 41688046 KB 30.06.2011 
Диплом бакалавра

Психологія бізнесу 370,611
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

053 Психологія Державна Магістр 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

6351049 Гресько Софія Олександрівна 080499 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Практична психологія 311,367

6740731 Скиба Аліна Сергіївна 110577 B16 30.06.2016 Диплом 
бакалавра

Практична психологія 279,282

6681435 Хотей Вікторія Ігорівна 080518 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Практична психологія 293,847

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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

061 Журналістика Державна Магістр 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

6490188 Кірсанова Марина Олегівна 084023 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Журналістика 304,56

6554684 Медведєва Катерина Сергіївна 198548 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Журналістика 312,9

6745209 Федотова Анастасія Іллівна 084088 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Журналістика 301,186

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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Магістр 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

6668001 Гречанінова Марія Олександрівна 46022773 KB 28.02.2014 
Диплом бакалавра

Фінанси і кредит 275,03
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

073 Менеджмент Державна Магістр 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

6745105 Гетьман Дмитро Вадимович 085997 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Логістика 338,7

6355522 Потапінська Ганна Олександрівна 109229 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Логістика 263,4

6216042 Савченко Іван Олександрович 086014 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Логістика 287,107

5636277 Шемена Вікторія Володимирівна 088341 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Логістика 254,746
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

073 Менеджмент Державна Магістр 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

6573563 Горелік Олександра Миколаївна 086018 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Глобальна логістика та 
управління ланцюгами 
постачання

327,605

6573315 Субачева Алла Сергіївна 086015 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Глобальна логістика та 
управління ланцюгами 
постачання

313,771
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

073 Менеджмент Державна Магістр 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

6696004 Карпович Тетяна Євгенівна 085967 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

327,337

6695744 Ніколаєва Дар`я Сергіївна 085973 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

246,473

6666158 Салтикова Вікторія Володимирівна 109286 B19 26.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

244,3

6709263 Соловйов Євген Миколайович 25824354 KB 07.07.2004 
Диплом бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

326,294

5628614 Щугарева Анна Юріївна 085975 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

320,07

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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

075 Маркетинг Державна Магістр 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

6476483 Бабак Тетяна Володимирівна 007213 M17 31.01.2017 Диплом 
магістра

Міжнародний 
маркетинг

313,878

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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Магістр 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

6665712 Дешко Карен 221722 B16 02.07.2016 Диплом 
бакалавра

Підприємництво та 
бізнес-технології

233,5

6500182 Тєтєрєва Олена Ігорівна 107595 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Підприємництво та 
бізнес-технології

231,316

6478705 Яременко Катерина Сергіївна 107602 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Підприємництво та 
бізнес-технології

237,258
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр 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

6685862 Охріменко Сергій Володимирович 004962 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Інформаційні 
управляючі системи та 
технології

309,916
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр 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

6213021 Горбач Олександр Романович 094510 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Комп`ютерні системи 
та мережі

291,5

6678402 Ярош Євгеній Вікторович 005189 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Комп`ютерні системи 
та мережі

313,228
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр 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

6550798 Паламарчук Владислав Вікторович 089763 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Системне 
програмування

291,51

6451961 Покляцький Вадим Андрійович 005041 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Системне 
програмування

309,233

6479218 Сотніченко Віталій Віталійович 42013981 KB 29.02.2012 
Диплом магістра

Системне 
програмування

312,536

5809632 Царенко Владислав Валерійович 089748 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Системне 
програмування

316,8
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

125 Кібербезпека Державна Магістр 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

6366573 Кметик Назарій Володимирович 37281310 KB 10.07.2009 
Диплом магістра

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних систем

342,241
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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 «16»  серпня 2019 року 
№ 1735/ст

242 Туризм Державна Магістр 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

6561363 Лєкарєва Світлана Євгеніївна 084427 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Туризмознавство 287,477

6215474 Хитько Владислав Олександрович 084421 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Туризмознавство 281,227

6741472 Цьома Тетяна Сергіївна 084425 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Туризмознавство 319,82
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