
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 «21» серпня 2019 року №1776/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2019 
році та рішення приймальної комісії від «21» серпня 2019 року, протокол №25,

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 27 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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/ст

029 Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа 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

5941864 Волинець Світлана Ігорівна 48424458 BH 26.06.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0330234 Документознавство та 
інформаційна 
діяльність

142,85

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/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

5537739 Левченко Інеса Валеріївна 51077239 CM 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0202803 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

164,6

6326348 Посунько Олександра Анатоліївна 51241084 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0212963 Германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - 
англійська

163,7

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/ст

051 Економіка 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

6293078 Макаренко Олександр Віталійович 44421647 TM 01.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0345539 Економіка авіаційного 
транспорту, Економіка 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності), 
Економічна 
кібернетика, 
Міжнародна 
економіка, Цифрова 
економіка

128,3

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/ст

051 Економіка 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

5921922 Поліщук Ілля Олександрович 51253008 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0125269 Економіка авіаційного 
транспорту, Економіка 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності), 
Економічна 
кібернетика, 
Міжнародна 
економіка, Цифрова 
економіка

140,8

6245153 Халипенко Юлія Сергіївна 50054875 CK 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0082455 Економіка авіаційного 
транспорту, Економіка 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності), 
Економічна 
кібернетика, 
Міжнародна 
економіка, Цифрова 
економіка

179,05

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/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

5679098 Биценко Максим Дмитрович 50568573 KB 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0116303 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

122,5

6698386 Струтинська Рената Андріївна 51216795 TE 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0326341 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

155,05

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/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

6646228 Повідало Катерина Олександрівна 51086790 KC 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0344588 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

154,85

5537037 Щербань Роман Тарасович 51277424 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0167011 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

135,1

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/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

6156869 Фоміченко Хрістін Вікторівна 50025064 MK 22.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0208071 Практична психологія, 
Психологія, 
Психологія бізнесу

168,15

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/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

5423193 Бакулевська Анастасія Русланівна 49376464 CK 27.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0300729; 0352392 Журналістика, 
Реклама і зв'язки з 
громадськістю

187,1

6653123 Гараєва Дар`я Євгеніївна 47887606 KX 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0168109; 0391922 Журналістика, 
Реклама і зв'язки з 
громадськістю

157,9

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/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

6477861 Петрина Ірина Олегівна 51245178 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0036221 Фінанси і кредит 156,8

6599431 Сотніков Богдан Олексійович 50454908 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0061095; 0320442 Фінанси і кредит 147,7

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/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

5804888 Коваль Олександр Ігорович 51239533 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0159741 Авіаційна логістика, 
Логістика

152,7

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/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

6587515 Аль-Енізат Сабріна Джасерівна 51252964 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0289508 Митна та біржова 
справа, 
Підприємництво та 
бізнес-технології, 
Підприємницька 
діяльність в авіації

139,95

6547847 Керимова Марина Фаїгівна 49504417 BH 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0365718 Митна та біржова 
справа, 
Підприємництво та 
бізнес-технології, 
Підприємницька 
діяльність в авіації

120,25

6180211 Кларк Ріна Василівна 51289568 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0128137 Митна та біржова 
справа, 
Підприємництво та 
бізнес-технології, 
Підприємницька 
діяльність в авіації

132,05

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/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

6419995 Чубко Богдан Ігорович 50823702 CK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0265606 Правове забезпечення 
митної діяльності, 
Правознавство

142

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/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

5735168 Григоренко Катерина Володимирівна 49858340 KB 26.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0270546 Інженерія програмного 
забезпечення

170,35

5968804 Колесник Сергій Олександрович 31679765 CK 27.06.2007 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0272351 Інженерія програмного 
забезпечення

150,7

6175450 Матушевич Ярослав Євгенович 48060428 KB 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0354540 Інженерія програмного 
забезпечення

151,8

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/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

6815380 Худа Володимир Михайлович 51341194 BA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0302710 Інженерія програмного 
забезпечення

171,35

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/ст

122 Комп'ютерні науки 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

5995440 Караман Владислав Михайлович 51238508 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0243375 Інформаційні 
технології 
проектування, 
Інформаційні 
управляючі системи та 
технології

118,5

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/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

6209960 Козій Дмітрій Юрійович 50585049 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0000646 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

148,05

16



6709043 Марченко Максим Вячеславович 730351 B 04.11.2011 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0354175 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

128,95

6128874 Самчук Богдан Юрійович 44786176 KB 01.06.2013 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0351237 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

147

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/ст

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

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

6103071 Зоря Едуард Олександрович 46284874 KX 31.05.2014 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0304021 Електротехнічні 
системи 
електроспоживання, 
Енергетичний 
менеджмент, 
Комп`ютеризовані 
системи управління 
виробництвом і 
розподілом 
електроенергії, 
Світлотехніка і 
джерела світла

161,95

18



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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/ст

162 Біотехнології та 
біоінженерія 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

6148265 Кубрак Катерина Георгіївна 50356275 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0204085 Екологічна 
біотехнологія та 
біоенергетика, 
Фармацевтична 
біотехнологія

149,1

6076844 Мурашковський Максим Юрійович 51071881 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0250151 Екологічна 
біотехнологія та 
біоенергетика, 
Фармацевтична 
біотехнологія

176,97

6417105 Уляновська Анастасія Олегівна 49468104 EH 24.06.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0293146 Екологічна 
біотехнологія та 
біоенергетика, 
Фармацевтична 
біотехнологія

154,7

19



6443206 Хаба Оксана Олегівна 51168856 BK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0289462 Екологічна 
біотехнологія та 
біоенергетика, 
Фармацевтична 
біотехнологія

167,484

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/ст

193 Геодезія та землеустрій 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

6615628 Шуляк Валентина Євгеніївна 48460021 KB 30.06.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0109062 Геоінформаційні 
системи і технології, 
Землеустрій та кадастр

119,55

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/ст

242 Туризм 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

6060437 Худя Ігор Олегович 51245261 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0082366 Туризмознавство 128,6

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/ст

272 Авіаційний транспорт 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

6334668 Андрійчук Владислав Геннадійович 50701536 MK 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0286090 Обслуговування 
повітряного руху

137,2

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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/ст

272 Авіаційний транспорт 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

6690416 Будченко Ярослав Ігорович 50084198 KB 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0278484 Інженерія авіаційних 
конструкцій, Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів, 
Технології робіт та 
технологічне 
обладнання аеропортів

140,454

6169593 Пащенко Сергій Володимирович 001286 TЛ 19.06.1999 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0345657 Інженерія авіаційних 
конструкцій, Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів, 
Технології робіт та 
технологічне 
обладнання аеропортів

121,737

24



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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/ст

275 Транспортні 
технології/275.04 на 
повітряному транспорті

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

6668965 Кшановський Максим Олександрович 50560696 KB 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0248752 Автоматика та 
автоматизація 
авіаційних робіт і 
послуг, 
Мультимодальний 
транспорт і логістика, 
Організація авіаційних 
робіт і послуг, 
Організація перевезень 
і управління на 
транспорті 
(повітряному), 
Транспортні системи 
(на повітряному 
транспорті)

121,45

25



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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/ст

292 Міжнародні економічні 
відносини 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

6282163 Баранова Софія Сергіївна 51101568 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0076484 Міжнародний бізнес, 
Міжнародні 
економічні відносини

148,65

6567434 Нефьодова Карина Валеріївна 51331411 TM 29.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0244184 Міжнародний бізнес, 
Міжнародні 
економічні відносини

169,55

5829787 Прізова Єлизавета Вадимівна 51109737 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0072455 Міжнародний бізнес, 
Міжнародні 
економічні відносини

133
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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 «21»  серпня 2019 року 
№ 1776/ст

293 Міжнародне 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

5576503 Ступак Ірина Володимирівна 35036458 TA 20.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0074595 Міжнародне право 165,7

5863318 Хлистун Олександра Сергіївна 50758479 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0038541 Міжнародне право 149,25
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