
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 №1359/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 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 
№ 1359/ст

053 Психологія Державна Магістр Денна 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 9073392 866836
Антоненко Єлизавета Андріївна 132518 B18 30.06.2018 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0004307

Психологія 
екстремальних і 
кризових ситуацій

165,347

2 9601309 866836
Глек Ольга Андріївна 035402 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0096357

Психологія 
екстремальних і 
кризових ситуацій

179,492

3 10026046 866836
Гросул Катерина Олександрівна 45381968 KC 27.06.2013 

Диплом магістра
Психологія 
екстремальних і 
кризових ситуацій

158,341

4 9969739 866836
Ершад Пур Марія Михайлівна 078800 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0028869

Психологія 
екстремальних і 
кризових ситуацій

149,051
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5 10033973 866836
Корвін-
Піотровська

Олександра Олексіївна 193392 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0064145

Психологія 
екстремальних і 
кризових ситуацій

152,062

6 9388746 866836
Мангер Наталія Петрівна 34796913 KB 27.06.2008 

Диплом спеціаліста
Психологія 
екстремальних і 
кризових ситуацій

164,861

7 9838986 866836
Радченко Яна Володимирівна 073035 C15 28.06.2015 

Диплом спеціаліста
Психологія 
екстремальних і 
кризових ситуацій

146,053

8 9828499 866836
Тунік Ольга Анатоліївна 30223380 KB 30.06.2006 

Диплом магістра
Психологія 
екстремальних і 
кризових ситуацій

149,781

9 9400555 866836
Шуляк Олена Олександрівна 25835421 KB 28.09.2004 

Диплом спеціаліста
Психологія 
екстремальних і 
кризових ситуацій

149,136

10 9798109 866836
Яковлева Тетяна Володимирівна 025955 B21 24.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0069618

Психологія 
екстремальних і 
кризових ситуацій

147,201
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 1359/ст

073 Менеджмент Державна Магістр Денна 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 10207993 823427 Бондаренко Євгеній Юрійович 091263 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0082338

Управління 
проектами

162,871

2 10163429 823427 Долінський Олег Миколайович 046713 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0094569

Управління 
проектами

127,799

3 10204029 823427 Копейкін Євгеній Вячеславович 121040 B21 28.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0084055

Управління 
проектами

165,982
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
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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 
№ 1359/ст

073 Менеджмент Державна Магістр Денна 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 9900469 871909
Дубина Марія Василівна 091061 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0075980

Управління 
інноваційною 
діяльністю

159,701

2 10143350 871909
Собко Юлія Леонідівна 199271 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0086000

Управління 
інноваційною 
діяльністю

158,336
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 1359/ст

073 Менеджмент Державна Магістр Денна 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 9023440 823428 Кузикова Алла Володимирівна 164599 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0075007

Адміністративний 
менеджмент

146,176
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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 «17»  серпня 2021 року 
№ 1359/ст

281 Публічне управління та 
адміністрування Державна Магістр Денна 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 9031224 860045
Зернюк Ірина Олександрівна 050188 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0002644

Менеджмент в 
органах публічного 
управління

176,976

2 9398810 860045
Кравченко Євгеній Олександрович 027357 M21 28.02.2021 

Диплом магістра
Менеджмент в 
органах публічного 
управління

157,795

3 9748869 860045
Рудницька Наталія Леонідівна 050200 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0086631

Менеджмент в 
органах публічного 
управління

168,973

6


