
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
23 червня 2022 року № 583

Форма № Н-1.03.1
Національний  авіаційний  університет 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «07» вересня 2022 року №1268/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «07» вересня 2022 року, протокол №11,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 10 арк.

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

                              М. П.



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 1268/ст

134 Авіаційна та ракетно-космічна 
техніка Державна Бакалавр 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11235866 108664
3

Візаулін Микита Сергійович 53356497 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Літаки і 
вертольоти, 
Обладнання 
повітряних 
суден

0,000

1



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 1268/ст

134 Авіаційна та ракетно-космічна 
техніка Державна Бакалавр 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10843927 990603

Корнійчук Андрій Вадимович 53147428 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0279892 Літаки і 
вертольоти, 
Обладнання 
повітряних 
суден

127,700

2



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 1268/ст

142 Енергетичне машинобудування Державна Бакалавр 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11030956 994282

Ярощук Денис Русланович 53354825 KX 24.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0037986 Авіаційні 
двигуни та 
енергетичні 
установки, 
Газотурбінні 
установки і 
компресорні 
станції

133,212

3



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 1268/ст

272 Авіаційний транспорт Державна Бакалавр 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11270867 987913

Аладлоні Назар Куссайович 53104963 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0293187 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

172,176

2 10642863 987913

Бахал Станіслав Григорійович 52913587 BC 04.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0231675 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

175,746

3 10834072 987913

Гавриленко Андрій Романович 53148271 XM 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0259649 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

152,286

4



4 11076018 987913

Гензіцька Олена Вікторівна 53360434 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0331130 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

162,588

5 11199254 987913

Гряніков Михайло Валерійович 53391538 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0269350 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

176,562

6 10697555 987913

183-8036698 Данііл Сергійович 53056309 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0339080 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

169,422

7 10666832 987913

Зосімов Михайло Олексійович 53575398 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0027363 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

175,644

8 10794036 987913

Кліменков Володимир Олександрович 53145042 KB 17.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0096792 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

147,390

9 10815599 987913

Коротков Артемій Іванович 53368562 AK 22.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0205300 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

175,338

10 11367468 987913

Кот Владислав Вадимович 53208722 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0171892 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

151,980

11 11003474 987913

Кравчук Олег Богданович 53211620 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0084914 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

168,096

12 10595283 987913

Кузнецов Владислав Сергійович 53573755 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0040968 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

155,346

5



13 10862239 987913

Наливайко Павло Олександрович 53250838 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0028529 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

171,768

14 10679134 987913

Нечипорук Ілля Олегович 53194691 BH 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0176623 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

170,136

15 11380962 987913

Олійник Вероніка Сергіївна 52051985 KB 30.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0473456 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

157,794

16 10947894 987913

Самбаєв Микита Юрійович 42726502 KB 12.05.2012 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0421627 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

171,156

17 10904754 987913

Статник Валентин Дорінович 53178772 PH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0221695 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

174,600

18 10768562 987913

Токар Олександр Сергійович 53361046 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0056503 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

135,800

19 10927102 987913

Хоменко Андрій Олексійович 53490767 XA 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0463620 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

190,332

20 10917501 987913

Хоменко Андрій Сергійович 53356459 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0148491 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

165,648

21 10606667 987913

Чиж Олександр Олександрович 53215156 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0307430 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

160,140

6



22 10564059 987913

Шишкін Єгор Максимович 53237303 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0145046 Льотна 
експлуатація 
повітряних 
суден

142,494

7



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 1268/ст

272 Авіаційний транспорт Державна Бакалавр 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11118467 103388
7

Єльчик Євгеній Олегович 53337367 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0114114 Технології робіт 
та технологічне 
обладнання 
аеропортів

137,292

8



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 1268/ст

272 Авіаційний транспорт Державна Бакалавр 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10984592 987912

Коровін Всеволод Юрійович 53209950 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0091026 Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

138,414

9



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
               і науки України
               23 червня 2022 року № 583

               Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет

Додаток до наказу від «07»  вересня 2022 року 
№ 1268/ст

272 Авіаційний транспорт Державна Бакалавр 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/ 

національного 
мультипредметного тесту/ 

магістерського тесту навчальної 
компетентності/ магістерського 

комплексного тесту

назва 
спеціалізацій, 
освітніх програм 
в межах 

спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10980737 108800
4

Сошин Ілля Євгенович 52048120 KX 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

0,000
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