
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 «28» жовтня 2020 року №2136/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2020 
році та рішення приймальної комісії від «26» жовтня 2020 року, протокол №38,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «28» жовтня 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.

Т.в.о. ректора Борсук П.С.
(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 «28»  жовтня 2020 року 
№ 2136/ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 8491671 738090
Бугера Михайло Сергійович 045186 E20 30.06.2020 

Диплом молодшого 
спеціаліста

0290200 Комп`ютерні 
системи та мережі

328

1



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 «28»  жовтня 2020 року 
№ 2136/ст

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

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 

Є
Д
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї 

пр
оп
оз
иц
ії 
в 

Є
Д
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 8491673 755695

Верещак Данило Єгорович 074089 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0017991 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

218

2 8491675 755695

Заболотний Микола Васильович 074076 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0271393 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

224

3 8491678 755695

Левчук Дмитро Костянтинович 074368 E19 30.06.2019 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0368041 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

275

4 8491680 755695

Мирутенко Богдана Олександрівна 074109 E20 30.06.2020 
Диплом молодшого 
спеціаліста

0017167 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем

239

2


