
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 №1343/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 денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 2 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 
№ 1343/ст

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка Державна Магістр Денна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб
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тип документа про освітній 
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якого відбувається вступ
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межах спеціальності
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1 9607630 855387
Гловин Михайло Андрійович 051699 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2020р. - 
0074485

Якість, 
стандартизація та 
сертифікація

177,770

2 10214565 855387
Константинов Антон Андрійович 45933739 XA 03.02.2014 

Диплом спеціаліста
Якість, 
стандартизація та 
сертифікація

143,900

3 9565000 855387
Костецький Іван Володимирович 086043 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2020р. - 
0075301

Якість, 
стандартизація та 
сертифікація

156,900

4 9749363 855387
Литвиненко Валентин Андрійович 034568 M17 28.02.2017 

Диплом магістра
2021р. - 
0108633

Якість, 
стандартизація та 
сертифікація

159,680
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5 9597621 855387
Шевченко Ігор Іванович 055944 M17 14.06.2017 

Диплом магістра
Якість, 
стандартизація та 
сертифікація

171,900

2


