
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 «06» серпня 2019 року №1617/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 9 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 «06»  серпня 2019 року 
№ 1617/ст

051 Економіка 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

6799676 Яо Нан 0502012376 30.06.2013 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Міжнародна економіка 299,4

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 «06»  серпня 2019 року 
№ 1617/ст

101 Екологія 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

6804451 Ву Дзя Вей 08023860 30.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

335,6

6804222 Гао Лу Дзін 330382200011257180 G 
09.06.2019 Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

342,4

6804279 Лі Яо 430223200107248017 G 
21.05.2019 Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

328,52

6804125 Лун Тін 430621200204190020 G 
09.06.2019 Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

354,4

6804429 Лю Юй Чень 20190362 30.06.2019 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

348,7

6804154 Пен Цзіньсін 430382200112133551 G 
21.05.2019 Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

343,4

2



6804442 Тань Ган 201806226 30.06.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

333,8

6804187 Янь Юе Сян 430202200106236629 G 
09.06.2019 Атестат про повну 
загальну середню освіту

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

363,4

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 «06»  серпня 2019 року 
№ 1617/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

6799269 Альзубаірі Алі Аббас Аджіл 0443707\E 25.07.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Інженерія програмного 
забезпечення

334,36

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 «06»  серпня 2019 року 
№ 1617/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

6789588 Агбонкхехі Екселленсі Осерема 00655 30.07.2017 Атестат про 
повну загальну середню освіту

Комп`ютерні системи 
та мережі

316,5

6798813 Адегоджу Олувасегун Пол 27047863 NGWASSCS 
30.06.2018 Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп`ютерні системи 
та мережі

299,1

6808385 Аду-Поку Калеб 03349919 GHWASSCS 
30.06.2017 Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп`ютерні системи 
та мережі

348,5

6802197 Башер Мехмет Біляль 2017641 02.07.2018 Атестат про 
повну загальну середню освіту

Комп`ютерні системи 
та мережі

298,8
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 1617/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

6798985 Альштіві Мокдам Абдулбасіт Салім 1705718-23664-1260 30.08.2018 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Системи та технології 
кібербезпеки

325,45
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 1617/ст

192 Будівництво та цивільна 
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

6804672 Джонсон Вікторі Чінаемерем 4170403042 07.10.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Промислове і цивільне 
будівництво

290,4

6804663 Джонсон Годсвіл Амарачукву 4170403041 07.10.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Промислове і цивільне 
будівництво

313,2
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 1617/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

6794923 Ансумана Роберт С 03188021 GHWASSCS 
30.06.2016 Атестат про повну 
загальну середню освіту

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

361,1

6799435 Малела Малела Еврад Ківрін 02519518 31.08.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

291,1

6799485 Обеїд Абдалла Ахмед 
Абдалла

2285897167 - 15.03.2000 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

294,2
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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 «06»  серпня 2019 року 
№ 1617/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

6793072 Батур Берк 2162 17.06.2016 Атестат про 
повну загальну середню освіту

Організація перевезень 
і управління на 
транспорті 
(повітряному)

362,5
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