
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 №1360/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 5 арк.

Ректор Максим ЛУЦЬКИЙ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний 
університет

Додаток до наказу від «17»  серпня 2021 року 
№ 1360/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 9591585 824021 Гаврилов Євген Павлович 21309335 KB 31.10.2002 
Диплом спеціаліста

Адміністративний 
менеджмент

178,788

2 9597760 824021 Онищенко Володимир Ігорович 109712 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0097090

Адміністративний 
менеджмент

116,631

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 «17»  серпня 2021 року 
№ 1360/ст

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

№
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/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 10167512 824020 Крайченкова Альбіна Миколаївна 060539 C15 01.07.2015 
Диплом спеціаліста

Управління 
проектами

181,209

2 10138888 824020 Папіж Олег 000044838 ALII 14.07.2010 
Диплом спеціаліста

Управління 
проектами

160,251

3 9766248 824020 Сатановська Оксана Володимирівна 30348777 KB 22.06.2006 
Диплом магістра

Управління 
проектами

157,418
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281 Публічне управління та 
адміністрування 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 9687959 928293

Гелич Алла Олександрівна 21259954 PH 29.06.2002 
Диплом спеціаліста

Економічний аналіз 
й прогнозування в 
публічному 
управлінні

184,901

2 9405905 928293

Мамай Катерина Іванівна 40873740 KB 24.06.2011 
Диплом спеціаліста

Економічний аналіз 
й прогнозування в 
публічному 
управлінні

158,612

3 9406790 928293

Філоненко Тетяна Сергіївна 32540882 KB 29.06.2007 
Диплом спеціаліста

Економічний аналіз 
й прогнозування в 
публічному 
управлінні

159,466
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юридичних осіб

№
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№
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якого відбувається вступ
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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 9401653 834014
Жадан Леся Вікторівна 36573420 CM 23.06.2009 

Диплом спеціаліста
Менеджмент в 
органах публічного 
управління

159,342

2 9382544 834014
Мазур Олександр Володимирович 176516 M20 31.12.2020 

Диплом магістра
Менеджмент в 
органах публічного 
управління

169,339

3 9592980 834014
Огороднік Дмитро Вадимович 47386539 KB 30.06.2014 

Диплом магістра
Менеджмент в 
органах публічного 
управління

172,919

4 9595448 834014
Олексієнко Олена Петрівна 35405519 BH 04.10.2008 

Диплом магістра
Менеджмент в 
органах публічного 
управління

155,362
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5 9397575 834014
Погрібняк Ярослав Миколайович 36728042 KB 30.06.2009 

Диплом магістра
Менеджмент в 
органах публічного 
управління

183,763

6 9384701 834014
Поливода Максим Олегович 36945266 KB 28.06.2009 

Диплом спеціаліста
Менеджмент в 
органах публічного 
управління

181,885

7 9887450 834014
Приліпко Ярослава Юріївна 36734937 KB 30.06.2009 

Диплом спеціаліста
Менеджмент в 
органах публічного 
управління

153,157

8 9885047 834014
Савченко Оксана Олександрівна 053435 C16 24.06.2016 

Диплом спеціаліста
Менеджмент в 
органах публічного 
управління

189,731

9 10032508 834014
Цеков Руслан Ігорович 10000126 KA 04.07.2000 

Диплом спеціаліста
Менеджмент в 
органах публічного 
управління

177,381

10 9385466 834014
Целіщев Ігор Олегович 13636034 MO 23.06.2007 

Диплом спеціаліста
Менеджмент в 
органах публічного 
управління

182,922

5


