
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 «10» серпня 2019 року №1676/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2019 
році та рішення приймальної комісії від «10» серпня 2019 року, протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 18 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 «10»  серпня 2019 року 
№ 1676/ст

051 Економіка Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6252763 Сейдалієва Меліна Ісаївна 129226 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

міжнародна економіка 346,675

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 1676/ст

051 Економіка Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6745902 Тхор Анна Яківна 184421 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Економіка 
підприємства

309,023

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 Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «10»  серпня 2019 року 
№ 1676/ст

061 Журналістика Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6352969 Костюк Анжеліка Юріївна 083843 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Журналістика 355,728

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 1676/ст

071 Облік і оподаткування Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6754749 Дашевська Анна Костянтинівна 074191 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Облік і аудит 231,745

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 1676/ст

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

6096039 Бондар Андрій Олегович 004654 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Фінанси і кредит 277,039

6475041 Сидорова Юлія Вікторівна 005058 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Фінанси і кредит 267,737

6716154 Сліпак Інна Русланівна 245366 B19 04.07.2019 Диплом 
бакалавра

Фінанси і кредит 279,003

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 1676/ст

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6713822 Крюков Валентин Ігорович 086001 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Логістика 344,438

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 1676/ст

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6693913 Шляхов Андрій Валерійович 085991 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності

327,6

7



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 «10»  серпня 2019 року 
№ 1676/ст

075 Маркетинг Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6752166 Сітоленко Анастасія Андріївна 073780 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Маркетинг 316,196

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 1676/ст

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

6170690 Заріцька Катерина Олегівна 089126 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Підприємництво та 
бізнес-технології

280,332

6715412 Кузьменко Валерія Іванівна 161908 B18 27.06.2018 Диплом 
бакалавра

Підприємництво та 
бізнес-технології

256,976

5668238 Сичова Ірина Юріївна 086163 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Підприємництво та 
бізнес-технології

289,295
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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 «10»  серпня 2019 року 
№ 1676/ст

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

6403514 Забудський Денис Едуардович 004774 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Програмне 
забезпечення систем

237,296

6404337 Крамар Максим Вікторович 004885 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Програмне 
забезпечення систем

307,758

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 «10»  серпня 2019 року 
№ 1676/ст

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Магістр Заочна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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

6253432 Зелінський Володимир Вікторович 004775 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Інженерія програмного 
забезпечення

352,732
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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 «10»  серпня 2019 року 
№ 1676/ст

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6209721 Бабич Яна Олексіївна 089553 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інформаційні 
управляючі системи та 
технології

381,484

6211733 Бочелюк Анастасія Олексіївна 089554 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інформаційні 
управляючі системи та 
технології

374,426

6488289 Кравченко Богдан Романович 004861 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Інформаційні 
управляючі системи та 
технології

315,965

6354020 Литвинський Олександр Євгенович 089549 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Інформаційні 
управляючі системи та 
технології

319,5

6136620 Лінник Олександр Сергійович 058305 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Інформаційні 
управляючі системи та 
технології

384,144

6258488 Середенко Максим Сергійович 082473 B17 30.06.2017 Диплом 
бакалавра

Інформаційні 
управляючі системи та 
технології

339,752

12



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 «10»  серпня 2019 року 
№ 1676/ст

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6452689 Мельниченко Денис Вікторович 089747 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Комп`ютерні системи 
та мережі

351,186

6213849 Сипко Роман Вікторович 089727 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Комп`ютерні системи 
та мережі

343,575

6679798 Шелудько Роман Павлович 005190 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Комп`ютерні системи 
та мережі

320,688

6683137 Яковенко Олександр Федорович 089737 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Комп`ютерні системи 
та мережі

356,019
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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 «10»  серпня 2019 року 
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123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

5768040 Панченко Ілля Олександрович 089749 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Системне 
програмування

325,3
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№ 1676/ст

125 Кібербезпека Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6389323 Антоненко Сергій Іванович 004625 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Адміністративний 
менеджмент у сфері 
захисту інформації

318,773

6742203 Лісовик Антон Леонідович 25280298 KB 12.07.2004 
Диплом бакалавра

Адміністративний 
менеджмент у сфері 
захисту інформації

312,137

6720771 Терьохіна Єлизавета Вячеславівна 005049 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Адміністративний 
менеджмент у сфері 
захисту інформації

345,977

6720284 Тітаренко Катерина Ігорівна 167104 B18 06.07.2018 Диплом 
бакалавра

Адміністративний 
менеджмент у сфері 
захисту інформації

311,4

6700490 Ткач Юлія Миколаївна 050925 M17 05.04.2017 Диплом 
магістра

Адміністративний 
менеджмент у сфері 
захисту інформації

330
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Додаток до наказу від «10»  серпня 2019 року 
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125 Кібербезпека Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6666905 Бахмач Андрій Вячеславович 089676 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних систем

307,01

6549781 Карнаух Владислав Олександрович 004826 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних систем

322,929

6745008 Клюцко Анастасія Русланівна 089661 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних систем

347,582

6741268 Мар`янська Оксана Володимирівна 094383 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних систем

348,5

6685141 Пазюк Максим Сергійович 089655 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних систем

362,402

6553126 Рой Анастасія Володимирівна 089671 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних систем

326,638
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6552534 Скальська Валерія Ігорівна 089674 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних систем

347,9

6474217 Ткаченко Богдан Валерійович 005143 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних систем

250,036
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242 Туризм Державна Магістр Заочна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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

6563001 Деда Юлія Петрівна 084403 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Туризмознавство 375,896
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