
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 «12» серпня 2019 року №1678/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2019 
році та рішення приймальної комісії від «12» серпня 2019 року, протокол №20,

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 4 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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1678/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

6808469 Лаклоук Моханад 
Абдулхакім

1852372-23422-1264 05.09.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Комп`ютерні системи 
та мережі

319,92

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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1678/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

6811419 Акпан Чуквуебука Даміан 
Обіанігве

00439336 30.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Електронні технології 
інтернету речей

337,3

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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1678/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

6807479 Тапе Аарон Леві 
Еммануель

AV101640 18 19.07.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Системи 
аеронавігаційного 
обслуговування

338,6

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 «12»  серпня 2019 року 
№ 1678/ст

275 Транспортні 
технології/275.04 на 
повітряному транспорті

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

6807467 Тапе Шакіл Марі 
Омаллей

SW003796 17 18.07.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Організація перевезень 
і управління на 
транспорті 
(повітряному)

333

4


