
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
Київ

(населений пункт)

від «12» липня 2019 року №1497/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2019 
році та рішення приймальної комісії від «12» липня 2019 року, протокол №7,

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 5 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»  липня 2019 року 
№ 1497/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

6249383 Езеугву Сохіма Елідад 23153455 NGWASSCS 
30.06.2016 Атестат про повну 
загальну середню освіту

Комп`ютерні системи 
та мережі

355,1

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»  липня 2019 року 
№ 1497/ст

134 Авіаційна та ракетно-
космічна 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

6022715 Насроллахі Камяб 35039531810777 08.10.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Обладнання 
повітряних суден

317,27

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»  липня 2019 року 
№ 1497/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

6421867 Мохтарі Абделхалім 5/5373/5170/13846 25.07.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Комп'ютеризовані 
системи управління та 
автоматика

310,4

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 «12»  липня 2019 року 
№ 1497/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

6324117 Мізібу Нкімба Ассер 085653/2018 22.05.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Промислове і цивільне 
будівництво

298,9

6132972 Санні Даніель Айомікун 4190281019 22.09.2018 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Промислове і цивільне 
будівництво

313,7

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 «12»  липня 2019 року 
№ 1497/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

5601042 Зегілет Сіфеддін 34088182 25.07.2017 Атестат 
про повну загальну середню 
освіту

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

334,2

6254590 Шіллі Імад 43/4167/4400/834 25.07.2017 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

333,5

5


