
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 №1593/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 «07» вересня 2020 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 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 
№ 1593/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 8403362 733459
Ахметгалієв Антон Олексійович 066011 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0338196 Програмне 
забезпечення систем

265

2 8399933 733459
Разіньков Олександр Сергійович 042018 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0289776 Програмне 
забезпечення систем

229

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 
№ 1593/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 8413529 728194

Бобух Ілля Олександрович 022971 E20 26.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0277696 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

235

2 8409132 728194

Сироватень Костянтин Вячеславович 103979 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0309117 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

264

2

Відповідальний секретар відбіркової комісії ФККПІ    ___________________     Журавель Н.В.




