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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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет
Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 

№ 138/4

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

6588971 Гупалова Наталія Олександрівна 33428323 XA 25.06.2008 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0258975 Економіка 135,303

6803518 Дуднік Михайло Михайлович 48933194 XA 27.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0354138 Економіка 139,536

6791876 Ситнік Кирило Вячеславович 50764301 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0195517 Економіка 119,034
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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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет
Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 

№ 138/4

101 Екологія 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

6773441 Дуліч Дарина Владиславівна 50770842 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0010182 Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

146,931

6804319 Забусова Ангеліна Дмитрівна 50216106 XA 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0095875 Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

152,235
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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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет
Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 

№ 138/4

133 Галузеве 
машинобудування 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

6033812 Гречуха Максим Ігорович 50082673 XA 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0135958 Автоматизоване 
проектування та 
експлуатація 
будівельних і 
дорожніх машин

107,213

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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет
Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 

№ 138/4

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

6681396 Клімов Роман Олександрович 50779564 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0122671 Електромобілі та 
автомобільна 
електроніка

104,652

5947265 Луговець Микита Олександрович 50772122 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0079160 Електромобілі та 
автомобільна 
електроніка

129,897

5609669 Мартиненко Валерій Валерійович 50733764 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0042871 Електромобілі та 
автомобільна 
електроніка

105,978
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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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет
Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 

№ 138/4

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
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

6797870 Кіченко Олександр Олександрович 26495938 XA 27.06.2005 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0047319 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології

129,387

6795830 Криветченко Юрій Ігоревич 43478194 XA 01.06.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології

129,489
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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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет
Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 

№ 138/4

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 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

6795864 Молчанов Едуард Сергійович 42296422 AH 12.05.2012 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Транспортне 
будівництво та 
цивільна інженерія

135,558
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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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет
Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 

№ 138/4

274 Автомобільний 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

5502051 Селіванов Максим Едуардович 51210026 HK 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0082994 Автомобільний 
транспорт

123,114

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
Харківський національний 
автомобільно-дорожній 

університет
Додаток до наказу від «09»  серпня 2019 року 

№ 138/4

275 Транспортні 
технології/275.03 на 

автомобільному 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

6705721 Гончаренко Діана Олександрівна 50779632 XA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0000108 Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

109,446

5606406 Дем`яненко Сергій Іванович 40909458 XA 30.06.2011 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0007771 Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

114,699

8


