
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 «07» серпня 2019 року №1622/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2019 
році та рішення приймальної комісії від «06» серпня 2019 року, протокол №17,

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 12 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 «07»  серпня 2019 року 
№ 1622/ст

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
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

6639213 Дишлевий Микола Юрійович 50976438 EP 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0297413 Інформаційні 
технології та інженерія 
авіаційних 
комп`ютерних систем, 
Комп`ютерно-
інтегровані 
технологічні процеси і 
виробництва , 
Комп'ютеризовані 
системи управління та 
автоматика

145,163

1



5832094 Єсипенко Віталій Володимирович 50975661 EH 24.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0188241 Інформаційні 
технології та інженерія 
авіаційних 
комп`ютерних систем, 
Комп`ютерно-
інтегровані 
технологічні процеси і 
виробництва , 
Комп'ютеризовані 
системи управління та 
автоматика

149,8

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 «07»  серпня 2019 року 
№ 1622/ст

153 Мікро- та наносистемна 
техніка 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

5462306 Кудлай Сергій Олексійович 51066791 CM 28.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0099798 Мікро- та 
наноелектроніка, 
Програмно-апаратні 
засоби 
криптографічного 
захисту безпілотних 
аерокосмічних 
комплексів, 
Робототехніка та 
комп`ютерна 
наносистемотехніка

112,718

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 «07»  серпня 2019 року 
№ 1622/ст

171 Електроніка 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

5388472 Мельниченко Олександр Володимирович 51342532 KB 04.07.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0069469 Електронні прилади та 
пристрої, Електронні 
системи, Електронні 
технології інтернету 
речей, 
Комп`ютеризовані 
засоби моніторингу 
використання 
частотного ресурсу

133,35

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 «07»  серпня 2019 року 
№ 1622/ст

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 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

6394255 Пасічник Денис Русланович 50976501 EH 25.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0039914 Комп`ютеризовані 
радіоелектронні засоби 
забезпечення безпеки, 
Комп`ютерно-
інтегровані 
радіоінформаційні 
системи та технології, 
Програмно-апаратні 
технології захисту 
інформації в 
телекомунікаціях, 
Телекомунікаційні 
системи та мережі

118,05

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 «07»  серпня 2019 року 
№ 1622/ст

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 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

5855923 Татаринцев Станіслав Валентинович 50394178 KX 25.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0126485; 0239690 Біотехнічні та медичні 
апарати і системи, 
Комп`ютеризовані 
радіоелектронні засоби 
забезпечення безпеки, 
Комп`ютерно-
інтегровані 
радіоінформаційні 
системи та технології, 
Програмно-апаратні 
технології захисту 
інформації в 
телекомунікаціях, 
Телекомунікаційні 
системи та мережі

135,15

6



5741686 Ятченко Олександр Максимович 50457613 KB 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0043707 Біотехнічні та медичні 
апарати і системи, 
Комп`ютеризовані 
радіоелектронні засоби 
забезпечення безпеки, 
Комп`ютерно-
інтегровані 
радіоінформаційні 
системи та технології, 
Програмно-апаратні 
технології захисту 
інформації в 
телекомунікаціях, 
Телекомунікаційні 
системи та мережі

138,006

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 «07»  серпня 2019 року 
№ 1622/ст

173 Авіоніка 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

5962161 Д`яченко Пилип Вячеславович 50758499 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0118347 Комплекси пілотажно-
навігаційного 
обладнання, 
Комп'ютерний дизайн 
авіоніки, Логістично-
інформаційне 
забезпечення 
експлуатації 
повітряних суден

144,9

5912909 Покатілов Володимир Вікторович 50070524 KC 23.06.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0040067 Комплекси пілотажно-
навігаційного 
обладнання, 
Комп'ютерний дизайн 
авіоніки, Логістично-
інформаційне 
забезпечення 
експлуатації 
повітряних суден

122,75

8



6611994 Татарчук Тарас Олександрович 51289951 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0056154 Комплекси пілотажно-
навігаційного 
обладнання, 
Комп'ютерний дизайн 
авіоніки, Логістично-
інформаційне 
забезпечення 
експлуатації 
повітряних суден

150,7

6537236 Цолан Віталій Валерійович 48889595 HK 31.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0110313 Комплекси пілотажно-
навігаційного 
обладнання, 
Комп'ютерний дизайн 
авіоніки, Логістично-
інформаційне 
забезпечення 
експлуатації 
повітряних суден

153,1

5692503 Чужа Марія Олексіївна 51243474 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0269619 Комплекси пілотажно-
навігаційного 
обладнання, 
Комп'ютерний дизайн 
авіоніки, Логістично-
інформаційне 
забезпечення 
експлуатації 
повітряних суден

130,611

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 «07»  серпня 2019 року 
№ 1622/ст

272 Авіаційний транспорт 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

5885761 Киричок Анна Андріївна 51239725 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0033634 Обслуговування 
повітряного руху

129,081

5477440 Романюк Михайло Олександрович 51237397 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0033147 Обслуговування 
повітряного руху

115,15

5771616 Ткаченко Денис Сергійович 51290510 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0004526 Обслуговування 
повітряного руху

126,837

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 «07»  серпня 2019 року 
№ 1622/ст

272 Авіаційний транспорт 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

5932393 Кубрак Владислав Олегович 51239820 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0182617 Обслуговування 
повітряного руху

130,253

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 «07»  серпня 2019 року 
№ 1622/ст

272 Авіаційний транспорт 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

6727062 Пятковський Владислав Романович 51236987 KX 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття повної 
загальної середньої освіти

0160829 Безпілотні авіаційні 
комплекси, Системи 
аеронавігаційного 
обслуговування

135,8

12


