
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 №1356/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 заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 6 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 
№ 1356/ст

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 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 9685137 824018
Баришевська Діана Геннадіївна 227590 B20 30.06.2020 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0080419

Менеджмент 
зовнішньоекономічн
ої діяльності

125,700

1
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оцінювання/ 
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випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9389143 824019 Буц Михайло Анатолійович 117943 B21 01.07.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0036671

Логістика 128,400

2 9812908 824019 Демидовська Вікторія Олександрівна 150521 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0077844

Логістика 131,980
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назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9949744 871949

Євтушенко Дмитро Сергійович 077921 B19 30.06.2019 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0023889

Глобальна логістика 
та управління 
ланцюгами 
постачання

113,870

2 9828162 871949

Кислий Сергій Русланович 050476 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0086914

Глобальна логістика 
та управління 
ланцюгами 
постачання

162,980
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ко
нк
ур
сн
ий
 б
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1 9082516 853769

Залозна Анна Валентинівна 140206 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0027486

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

149,380

2 9859309 853769

Тимошенко Віталія Олександрівна 037101 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0091017

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

129,650
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275 Транспортні технології/275.04 на 
повітряному транспорті Державна Магістр Заочна кошти фізичних та/або 

юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
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в 
ЄД
ЕБ
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он
ку
рс
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ї п
ро
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ці
ї в
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О
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якого відбувається вступ
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назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
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ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9992416 809262

Добровольський Юзеф Броніславович 046811 M21 18.06.2021 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

146,060

2 10188136 809262

Зіатдінов Дмитро Юрійович 17430639 KB 20.02.2002 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

165,900

3 9572823 809262

Ізвєков Олександр 026162 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

149,140
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4 9836501 809262

Кострубіна Катерина Ігорівна 004590 M18 31.01.2018 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

160,190

5 9601349 809262

Окатов Владислав Сергійович 47386114 KB 30.06.2014 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

174,410

6 9581675 809262

Табала Марія Юріївна 47788335 KB 17.03.2015 
Диплом магістра

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

161,470

6


