
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 «09» серпня 2021 року №1254/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2021 року, протокол №14,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 5 арк.

Т.в.о. ректора Павло БОРСУК
(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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1254/ст

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 10047781 946681
Коваленко Ростислав Олександрович 083958 E21 25.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0069442; 2021р. 
- 0377795

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

179,750

2 9635545 946681
Нестеренко Іван Валерійович 039423 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0192537; 2019р. 
- 0192537

Електротехнічні 
системи 
електроспоживання

169,250
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1254/ст

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка Державна Бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 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 9091092 837877
Сич Владислав Олександрович 035264 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0388833; 2021р. 
- 0388833

Енергетичний 
менеджмент

136,000

2 10107327 837877
Солоненко Анатолій Миколайович 038156 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0108324; 2019р. 
- 0108324

Енергетичний 
менеджмент

151,000

3 8831527 837877
Терещенко Владислав Сергійович 035735 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0251059; 2019р. 
- 0251059

Енергетичний 
менеджмент

142,250
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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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1254/ст

142 Енергетичне машинобудування Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9721896 828287
Альохін Андрій Леонідович 071596 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0340907; 2019р. 
- 0340907

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

141,750

2 9946942 828287
Нагорний Ярослав Валерійович 080932 E21 24.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0263178; 2019р. 
- 0263178

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

150,500

3 9244080 828287
Рудюк Артем Олександрович 071583 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0341350; 2019р. 
- 0341350

Газотурбінні 
установки і 
компресорні станції

137,750

3



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 «09»  серпня 2021 року 
№ 1254/ст

272 Авіаційний транспорт Державна Бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 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 9837658 820216

Бакум Богдан Ігорович 089311 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0056294; 2019р. 
- 0056294

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

146,500

2 9637517 820216

Дармостук Андрій Ігорович 089315 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0056911; 2019р. 
- 0056911

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

156,250

3 9672989 820216

Єльцин Олег Павлович 089314 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0057126; 2019р. 
- 0057126

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

151,000

4



4 10214341 820216

Живновицький Кирило Віталійович 048066 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0058879; 2020р. 
- 0329141

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

133,000

5 10211217 820216

Півник Віктор Андрійович 048068 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0058963; 2019р. 
- 0058963

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

150,000

6 9069609 820216

Підпурний Владислав Віталійович 082151 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0191213; 2019р. 
- 0191213

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

147,750

5


