
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 «09» вересня 2022 року №1337/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «09» вересня 2022 року, протокол №12,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» вересня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету згідно з додатком.
      Додаток: на 7 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 «09»  вересня 2022 року 
№ 1337/ст

134 Авіаційна та ракетно-космічна 
техніка Державна Бакалавр 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/ 

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 10840898 106469
4

Мезь Денис Віталійович 015015 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0158311 Літаки і 
вертольоти

142,000

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 1337/ст

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр 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/ 

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 11191441 980099
Павлюк Марина Сергіївна 073809 E22 30.06.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0425845 Енергетичний 
менеджмент

139,500

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 1337/ст

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Державна Бакалавр 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/ 

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 10691814 103537
4

Юцик Юрій Володимирович 054533 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0168322 Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

149,500

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 «09»  вересня 2022 року 
№ 1337/ст

142 Енергетичне машинобудування Державна Бакалавр 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/ 

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 11327892 975193

Сіренко Володимир Павлович 043798 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0024261 Газотурбінні 
установки і 
компресорні 
станції

144,500

2 11298588 975193

Шульга Назар Григорійович 073538 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0339402 Газотурбінні 
установки і 
компресорні 
станції

146,500

4



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 1337/ст

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології Державна Бакалавр 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/ 

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 10584777 977419
Насонов Нікіта Олегович 020258 E22 01.07.2022 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0148684 Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті

134,500

5



               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 «09»  вересня 2022 року 
№ 1337/ст

272 Авіаційний транспорт Державна Бакалавр 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/ 

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 10511800 970702

Бережанов Даниіл Сергійович 043787 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0375791 Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

134,500

2 10738330 970702

Іваненко Данило Віталійович 067925 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0338390 Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

129,500

6



3 11077704 970702

Конюкевич Роман Васильович 067919 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0368450 Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

129,500

4 10971592 970702

Лимаренко Ян Олегович 067915 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0422233 Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

152,000

5 10976992 970702

Нестеров Євгеній Леонідович 067993 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 0284240 Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

129,000

6 11252872 970702

Сойма Мар`ян Іванович 067929 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0439652 Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

138,500

7 11119030 970702

Томілов Владислав Романович 067916 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0466442 Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

135,000

8 11251689 970702

Фалєєв Віталій Андрійович 067922 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0422328 Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

142,500

7


