
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 «16» серпня 2021 року №1318/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «16» серпня 2021 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 2 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 1 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 «16»  серпня 2021 року 
№ 1318/ст

272 Авіаційний транспорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб
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(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
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1 9780107 912994

Іваніцький Дмитро Сергійович 089305 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0057393; 2019р. 
- 0057393

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

109,250

2 9639688 912994

Іщук Андрій Сергійович 089307 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0057442; 2020р. 
- 0115247

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

119,750

3 10155899 912994

Митюк Владислав Миколайович 089318 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0058275; 2020р. 
- 0113917

Технічне 
обслуговування та 
ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів

124,750
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