
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.1
Національний  авіаційний  університет 

(найменування закладу вищої освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «14» вересня 2020 року №1566/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національного авіаційного університету у 2020 
році та рішення приймальної комісії від «14» вересня 2020 року, протокол №27,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «15» вересня 2020 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 7 арк.

Ректор Ісаєнко В.М.
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2020 року 
№ 1566/ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8118610 728912

Калуцький Богдан Артемович 51849150 KB 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0167529 Інженерія 
програмного 
забезпечення

132,75

2 8208361 728912

Кучерявий Богдан Миколайович 52101280 KB 01.08.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0278682 Інженерія 
програмного 
забезпечення

147,9

3 7430837 728912

Муравйов Євгеній Леонідович 51873173 KB 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0245807 Інженерія 
програмного 
забезпечення

112,4

4 8149782 728912

Поноченюк Анатолій Сергійович 51862194 KB 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0028484 Інженерія 
програмного 
забезпечення

153,3

5 7604102 728912
Стадничук Олександр Владиславович 48742739 KX 28.05.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0348715 Інженерія 
програмного 
забезпечення

126,35

1

Відповідальний секретар відбіркової комісії ФККПІ    ___________________     Журавель Н.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2020 року 
№ 1566/ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8084999 685512

Балановський Артем Валерійович 51338019 KB 27.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0018444 Інформаційні 
управляючі системи 
та технології

125,1

2 7928518 685512
Карабаджак Микола Володимирович 31704878 CK 27.06.2007 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0372285 Інформаційні 
управляючі системи 
та технології

140,35

2

Відповідальний секретар відбіркової комісії ФККПІ    ___________________     Журавель Н.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2020 року 
№ 1566/ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 8049130 724460
Сірош Валентин Віталійович 49595485 KB 20.06.2017 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0375764 Системне 
програмування

121,55

3

Відповідальний секретар відбіркової комісії ФККПІ    ___________________     Журавель Н.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2020 року 
№ 1566/ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7531799 717695
Черненко Валерій Станіславович 49267423 KB 30.06.2016 

Атестат про повну загальну 
середню освіту

0005060 Комп`ютерні 
системи та мережі

123,7

4

Відповідальний секретар відбіркової комісії ФККПІ    ___________________     Журавель Н.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «14»  вересня 2020 року 
№ 1566/ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
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

1 7471793 691615

Дерев`янченко Захар Анатолійович 51883154 KB 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0096059 Аудит кібербезпеки, 
Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Системи та 
технології 
кібербезпеки, 
Системи технічного 
захисту інформації, 
автоматизація її 
обробки, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

122,75

5

Відповідальний секретар відбіркової комісії ФККПІ    ___________________     Журавель Н.В.



2 7815623 691615

Ірговцій Віталій Юрійович 51783359 AK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0196762 Аудит кібербезпеки, 
Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Системи та 
технології 
кібербезпеки, 
Системи технічного 
захисту інформації, 
автоматизація її 
обробки, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

147,65

3 8271696 691615

Мельник Віталій Іванович 51827041 TM 31.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0128100 Аудит кібербезпеки, 
Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Системи та 
технології 
кібербезпеки, 
Системи технічного 
захисту інформації, 
автоматизація її 
обробки, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

144,25

4 7696878 691615

Риженко Микола Васильович 51921822 KB 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0369951 Аудит кібербезпеки, 
Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Системи та 
технології 
кібербезпеки, 
Системи технічного 
захисту інформації, 
автоматизація її 
обробки, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

111,55

6

Відповідальний секретар відбіркової комісії ФККПІ    ___________________     Журавель Н.В.



5 7229387 691615

Строкач Дмитро Юрійович 48781597 KB 28.05.2016 
Атестат про повну загальну 
середню освіту

0322850 Аудит кібербезпеки, 
Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Системи та 
технології 
кібербезпеки, 
Системи технічного 
захисту інформації, 
автоматизація її 
обробки, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

114,7

6 8162315 691615

Сушко Аліна Володимирівна 51873100 KB 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0211498 Аудит кібербезпеки, 
Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Системи та 
технології 
кібербезпеки, 
Системи технічного 
захисту інформації, 
автоматизація її 
обробки, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

125,1

7 8105706 691615

Тригуб Родіон Анатолійович 51868322 KB 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти

0263701 Аудит кібербезпеки, 
Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Системи та 
технології 
кібербезпеки, 
Системи технічного 
захисту інформації, 
автоматизація її 
обробки, 
Управління 
інформаційною 
безпекою

138,9

7

Відповідальний секретар відбіркової комісії ФККПІ    ___________________     Журавель Н.В.




