
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 «12» серпня 2021 року №1282/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «12» серпня 2021 року, протокол №16,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 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 «12»  серпня 2021 року 
№ 1282/ст

073 Менеджмент Державна Магістр Заочна 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 9646139 824019 Мозговий Андрій Вікторович 037121 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0037784

Логістика 126,490

1



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 «12»  серпня 2021 року 
№ 1282/ст

275 Транспортні технології/275.04 на 
повітряному транспорті Державна Магістр Заочна 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 10088836 809262

Білоконь Наталія Миколаївна 124562 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0110423

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

158,590

2 10159912 809262

Видиш Валерія Дмитрівна 052064 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0025282

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

169,020

3 9590649 809262

Ільчук Діана Євгенівна 193026 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0089113

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

160,750

2



4 9492917 809262

Сенча Марина Сергіївна 126315 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0004622

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

158,100

5 9943063 809262

Степаненко Діана Юріївна 052035 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0012665

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

185,410

6 9705646 809262

Тітенко Катерина Олександрівна 040743 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0068302

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

153,380

7 9309665 809262

Шимчук Олена Сергіївна 37382086 TE 30.06.2009 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0085363

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

158,760

8 10112485 809262

Яцишин Тарас Володимирович 016685 B21 31.05.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0117835

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

165,330

3


