
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 «15» серпня 2019 року №1710/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2019 
році та рішення приймальної комісії від «14» серпня 2019 року, протокол №21,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 7 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 «15»  серпня 2019 року 
№ 1710/ст

121 Інженерія програмного 
забезпечення Державна Бакалавр Денна 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

6540289 Балабон Інна Олександрівна 51320516 XM 22.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0261838 Інженерія програмного 
забезпечення

176,55

5424602 Воронін Данило Анатолійович 51290814 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0030265 Інженерія програмного 
забезпечення

152

5602459 Єрмак Микита Михайлович 51342399 KB 04.07.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0008527 Інженерія програмного 
забезпечення

168,85

6338369 Ішутін Микола Артемович 51214536 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0176639 Інженерія програмного 
забезпечення

160,2

5361169 Костіна Аліна Олегівна 51000742 EP 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0034912 Інженерія програмного 
забезпечення

166,8

5985911 Курбанов Владислав Анатолійович 51237586 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0103944 Інженерія програмного 
забезпечення

129,9

1



6529790 Мороз Дмитро Володимирович 50974039 EH 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0155147 Інженерія програмного 
забезпечення

163,6

6585205 Поповиченко Віктор Андрійович 47904137 KB 30.05.2015 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0236854 Інженерія програмного 
забезпечення

155,4

6313557 Триняк Владислав Андрійович 50917743 BA 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0124899 Інженерія програмного 
забезпечення

164

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 «15»  серпня 2019 року 
№ 1710/ст

123 Комп’ютерна інженерія Державна Бакалавр Денна 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

5525730 Точенюк Тимур Сергійович 51238687 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0067016 Комп`ютерні системи 
та мережі, Системне 
програмування

145,05

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 «15»  серпня 2019 року 
№ 1710/ст

125 Кібербезпека Державна Бакалавр Денна 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

6052943 Бондаренко Владислав Вікторович 50945901 TA 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0155916 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

148,869

4



6663146 Вілько Ілля Вікторович 50371160 KB 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0023837 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

112,6

6606828 Дмитрук Владислав Михайлович 51025817 PB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0177442 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

146,013

5



6231905 Конюхова Олександра Олексіївна 51238745 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0151741 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

163,25

6434144 Оленіч Сергій Павлович 50356120 KB 27.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0266088 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

143,45

6



5730783 Прохоренко Михайло Сергійович 51242508 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0087909 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

138,65

6596100 Тімергалін Олександр Артемович 50311451 EP 23.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

0146266 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

138,4

7


