
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 «19» серпня 2019 року №1757/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2019 
році та рішення приймальної комісії від «19» серпня 2019 року, протокол №23,

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 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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

101 Екологія 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

6789231 Корецька Людмила Олександрівна 077598 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

347,5

6789234 Хоменко Роман Сергійович 077586 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

361,613

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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

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

5883317 Жила Володимир Миколайович 004762 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

379,959

5885211 Катаєв Денис Анатолійович 020172 B17 31.03.2017 Диплом 
бакалавра

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

411,352
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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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

142 Енергетичне 
машинобудування 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

6785896 Алексеєв Сергій Валентинович 45230024 CK 01.07.2013 
Диплом спеціаліста

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

354,5

6789244 Береговий Іван Олегович 43948292 KB 28.02.2013 
Диплом бакалавра

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

375,941

6781270 Глобін Євгеній Валентинович 004718 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

375,596

6764918 Гречуха Неля Василівна 21001674 KX 15.05.2002 
Диплом бакалавра

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

366,648

6789292 Гудзь Сергій Васильович 037415 C17 30.06.2017 Диплом 
спеціаліста

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

366,271

6785083 Гура Ярослав Миколайович 004717 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

380,077

3



6792744 Кобзева Олена Василівна 059281 B19 25.06.2019 Диплом 
бакалавра

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

382,1

6785480 Коваленко Олексій Андрійович 004812 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

351,937

6785513 Кузьменко Дмитро Сергійович 004866 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

368,181

6785256 Мазуркевич Віталій Григорович 001400 ДCKBP 07.10.1998 
Диплом спеціаліста

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

367

6785771 Молоко Роман Ярославович 14340473 KB 01.03.2001 
Диплом спеціаліста

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

390,693

6785732 Музичук Олена Філаретівна 11930639 KB 28.01.2000 
Диплом спеціаліста

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

368,768

6785660 Музичук Тетяна Філаретівна 11930640 KB 28.01.2000 
Диплом спеціаліста

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

374,768

6792683 Несен Наталія Григорівна 189149 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

373,5

6375496 Соколов Сергій Леонідович 003269 KД 09.07.1994 Диплом 
спеціаліста

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

358,574
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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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
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

6094975 Херсонна Ірина Володимирівна 096651 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Комп`ютеризовані 
системи управління та 
автоматика

350,24
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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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

152 Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна 

техніка
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

6692447 Мельник Костянтин Геннадійович 39983956 KB 28.02.2011 
Диплом спеціаліста

Якість, стандартизація 
та сертифікація

376,946

6739997 Смага Ірина Юріївна 32804365 KB 29.06.2007 
Диплом бакалавра

Якість, стандартизація 
та сертифікація

376,955
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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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

161 Хімічні технології та 
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

5672197 Кропивко Вікторія Володимирівна 004892 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Хімічні технології 
палива та вуглецевих 
матеріалів

381,376

6790330 Круликівська Наталія Ярославівна 077898 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Хімічні технології 
палива та вуглецевих 
матеріалів

368,53

6767792 Шаповал Зоя Михайлівна 077937 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Хімічні технології 
палива та вуглецевих 
матеріалів

357,01
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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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

162 Біотехнології та 
біоінженерія 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

5910538 Стаховська Вікторія Сергіївна 077763 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Фармацевтична 
біотехнологія

395,509
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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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

171 Електроніка 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

6052832 Бобиренко Максим Олексійович 109322 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Електронні системи 353,681
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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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 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

6764964 Бочкар Максим Володимирович 072500 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Радіоелектронні 
пристрої, системи та 
комплекси

384,926

6764974 Петренко Богдан Олександрович 072493 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Радіоелектронні 
пристрої, системи та 
комплекси

365,088

6025214 Туз Олександр Костянтинович 005116 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Радіоелектронні 
пристрої, системи та 
комплекси

354,226

6762864 Фарафонова Катерина Олександрівна 072498 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Радіоелектронні 
пристрої, системи та 
комплекси

381,5
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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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 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

6789293 Вдовидченко Дмитро Олександрович 080012 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Біотехнічні та медичні 
апарати і системи

344

6789296 Дикуха Семен Олександрович 080014 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Біотехнічні та медичні 
апарати і системи

356,422

6789219 Мандрика Денис Ігорович 083554 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Біотехнічні та медичні 
апарати і системи

334,146

6792643 Мисько Яна Сергіївна 077764 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Біотехнічні та медичні 
апарати і системи

352,65
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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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 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

5657327 Карпенко Володимир Володимирович 058410 B18 30.06.2018 Диплом 
бакалавра

Телекомунікаційні 
системи та мережі

299,551

6095388 Крепак Анатолій Владиславович 014859 B19 15.03.2019 Диплом 
бакалавра

Телекомунікаційні 
системи та мережі

310,843

6791443 Супрун Олександр Андрійович 096940 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Телекомунікаційні 
системи та мережі

329,663

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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

186 Видавництво та 
поліграфія 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

6058818 Бабієнко Олександра Юріївна 004629 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

396,692
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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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

192 Будівництво та цивільна 
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

6065103 Кравчук Андрій Володимирович 011642 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Промислове і цивільне 
будівництво

384,118

6213323 Лапенко Марія Олександрівна 089552 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Промислове і цивільне 
будівництво

399,293

6681781 Скорик Ольга Валеріївна 073158 B19 30.06.2019 Диплом 
бакалавра

Промислове і цивільне 
будівництво

391,877
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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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

193 Геодезія та землеустрій 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

6214086 Бар`яцька Оксана Сергіївна 004636 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Землеустрій та кадастр 369,474
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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 «19»  серпня 2019 року 
№ 1757/ст

231 Соціальна робота 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

6066417 Пашко Анастасія Андріївна 013014 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Соціальна робота 389,554

6070892 Смола Тетяна Сергіївна 013022 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Соціальна робота 393,987

6066619 Шпак Ольга Вікторівна 013009 B19 28.02.2019 Диплом 
бакалавра

Соціальна робота 386,429
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