
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 «27» вересня 2021 року №2012/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2021 
році та рішення приймальної комісії від «27» вересня 2021 року, протокол №30,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «27» вересня 2021 року студентами 1 курсу денної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 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 «27»  вересня 2021 року 
№ 2012/ст

101 Екологія Державна Магістр Денна 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 10271454 953245
Рігус Даніелла Андріївна 050879 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
2021р. - 
0135887

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища

159,977

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 «27»  вересня 2021 року 
№ 2012/ст

161 Хімічні технології та інженерія Державна Магістр Денна 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 10268132 953247

Бова Михайло Сергійович 008901 B21 28.02.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0091676

Хімічні технології 
палива та 
вуглецевих 
матеріалів

166,632

2 10267968 953247

Радчук Богдан Васильович 124260 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0060004

Хімічні технології 
палива та 
вуглецевих 
матеріалів

192,692
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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 «27»  вересня 2021 року 
№ 2012/ст

193 Геодезія та землеустрій Державна Магістр Денна 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 10267729 953242 Гавдун Мирослав Іванович 050238 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2021р. - 
0087349

Землеустрій та 
кадастр

154,425

3


