
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Національний  авіаційний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «17» серпня 2021 року №1358/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «17» серпня 2021 року, протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 9 арк.

Ректор Максим ЛУЦЬКИЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «17»  серпня 2021 року 
№ 1358/ст

121 Інженерія програмного забезпечення Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9511843 859197
Ващенко Сергій Олександрович 198634 B21 02.07.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0030386

Інженерія 
програмного 
забезпечення

148,163

2 10215071 859197
Дрозд Володимир Сергійович 10063364 MB 15.11.2013 

Диплом магістра
Інженерія 
програмного 
забезпечення

146,600

3 10013756 859197
Матвієнко Олександр Юрійович 009093 B21 28.02.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0090276

Інженерія 
програмного 
забезпечення

151,176

4 9697068 859197
Огороднійчук Маргарита Олексіївна 037831 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0113869

Інженерія 
програмного 
забезпечення

160,034

1



5 9066989 859197
Цейзер Галина Іванівна 033438 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0116981

Інженерія 
програмного 
забезпечення

144,508
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «17»  серпня 2021 року 
№ 1358/ст

122 Комп'ютерні науки Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9082097 824024
Багрій Олена Олександрівна 068231 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2020р. - 
0017630

Інформаційні 
управляючі системи 
та технології

153,986

2 9175958 824024
Мельник Оксана Олександрівна 175876 B20 28.06.2020 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0101945

Інформаційні 
управляючі системи 
та технології

192,724

3 9399001 824024
Мостіцький Сергій Петрович 905992 УB 28.02.1992 Диплом 

спеціаліста
Інформаційні 
управляючі системи 
та технології

144,861

4 9020152 824024
Сіваченко Владислав Олексійович 150109 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0045646

Інформаційні 
управляючі системи 
та технології

147,624

3



5 9394759 824024
Скабардін Олег Вікторович 42796349 KX 22.05.2012 

Диплом магістра
Інформаційні 
управляючі системи 
та технології

165,163

6 10215195 824024
Хвостова Дар`я Вікторівна 40146153 HK 30.06.2011 

Диплом магістра
Інформаційні 
управляючі системи 
та технології

187,372

4



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «17»  серпня 2021 року 
№ 1358/ст

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 10212625 850340 Созонтов Олексій Вікторович 40067733 EH 08.04.2011 
Диплом спеціаліста

Системне 
програмування

115,400

2 9724147 850340 Столітенко Олександр Олександрович 038363 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0015203

Системне 
програмування

144,470

5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «17»  серпня 2021 року 
№ 1358/ст

123 Комп’ютерна інженерія Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9476756 850339 Трофимчук Дмитро Андрійович 150247 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0082856

Комп`ютерні 
системи та мережі

132,423

6



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «17»  серпня 2021 року 
№ 1358/ст

125 Кібербезпека Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9384281 816892

Гощенко Тетяна Валеріївна 009329 M20 10.01.2020 
Диплом магістра

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

190,552

2 10215247 816892

Джежело Максим В`ячеславович 47489024 KB 23.06.2014 
Диплом спеціаліста

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

135,170

3 10215693 816892

Компанець Сергій Геннадійович 39983768 KB 28.02.2011 
Диплом спеціаліста

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

164,450

7



4 10215280 816892

Крівенко Сергій Вікторович 009470 ЛABE 05.07.1996 
Диплом спеціаліста

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

178,273

5 9169851 816892

Телющенко Валентина Анатоліївна 11002625 KB 30.06.1999 
Диплом спеціаліста

2021р. - 
0102597

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

182,120

6 9047360 816892

Цибик Владислав Ігорович 177846 B18 14.08.2018 
Диплом бакалавра

2020р. - 
0038250

Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

146,744

8



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «17»  серпня 2021 року 
№ 1358/ст

125 Кібербезпека Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9604514 816891
Гранчук Нікіта Олександрович 038829 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0114643

Адміністративний 
менеджмент у сфері 
захисту інформації

168,459

2 9387666 816891
Кононенко Віктор Вікторович 32127596 XE 30.06.2007 

Диплом спеціаліста
Адміністративний 
менеджмент у сфері 
захисту інформації

156,156

3 9393132 816891
Лазаревська Юліанна Артурівна 45746983 HK 01.07.2013 

Диплом магістра
Адміністративний 
менеджмент у сфері 
захисту інформації

172,653

9


