
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 «26» вересня 2022 року №1689/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «26» вересня 2022 року, протокол №19,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 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 7 арк.

Т.в.о. ректора Олексій МИХАЛЬЧЕНКО
(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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1689/ст

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 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/ 

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 11267126 985569

Кузьменко Ілля Сергійович 048399 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп`ютеризова
ні системи 
управління та 
автоматика

126,000

2 11556537 985569

Майборода Павло Дмитрович 048455 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комп`ютеризова
ні системи 
управління та 
автоматика

128,000

3 11315809 985569

Панченко Богдан Олександрович 005828 B22 28.02.2022 
Диплом бакалавра

Комп`ютеризова
ні системи 
управління та 
автоматика

127,000
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               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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1689/ст

172 Телекомунікації та радіотехніка 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/ 

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 11520969 994262
Дикий Сергій Вікторович 43907779 KB 28.02.2013 

Диплом спеціаліста
Телекомунікацій
ні системи та 
мережі

136,000

2 10998959 994262
Коробко Дмитро Олегович 47432923 KB 30.06.2014 

Диплом бакалавра
Телекомунікацій
ні системи та 
мережі

128,000

3 11465357 994262
Лісовенко Володимир Антонович 066934 M21 31.12.2021 

Диплом магістра
Телекомунікацій
ні системи та 
мережі

128,000

4 11573453 994262
Осадчий Дмитро Андрійович 069730 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Телекомунікацій
ні системи та 
мережі

128,000

2



5 11575966 994262
Тібєкін Олексій Сергійович 069804 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Телекомунікацій
ні системи та 
мережі

128,000
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет
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173 Авіоніка 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/ 

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 11449201 973779

Гуляєв Михайло Дмитрович 047326 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Комплекси 
пілотажно-
навігаційного 
обладнання

120,000

2 10966454 973779

Лунека Віталій Васильович 45944331 KB 28.02.2014 
Диплом спеціаліста

Комплекси 
пілотажно-
навігаційного 
обладнання

120,000

3 11543357 973779

Пашковський Віктор Олегович 055373 M20 29.02.2020 
Диплом магістра

Комплекси 
пілотажно-
навігаційного 
обладнання

120,000

4



4 11539538 973779

Петрушков Ярослав Володимирович 47711732 KB 28.02.2015 
Диплом спеціаліста

Комплекси 
пілотажно-
навігаційного 
обладнання

136,000

5



               ЗАТВЕРДЖЕНО
               Наказ Міністерства освіти
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 1689/ст

272 Авіаційний транспорт 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/ 

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 11018264 987703 Величко Олександр Петрович 11933019 KB 28.02.2000 
Диплом спеціаліста

Обслуговування 
повітряного руху

114,000

2 11450348 987703 Лавренчук Ростислав Юрійович 061156 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Обслуговування 
повітряного руху

101,000

3 11018695 987703 Ожигов Дмитро Миколайович 020798 M16 29.02.2016 
Диплом магістра

Обслуговування 
повітряного руху

113,000

4 11018250 987703 Ожигова Оксана Віталіївна 967635 УB 16.06.1992 
Диплом спеціаліста

Обслуговування 
повітряного руху

119,000

5 11430001 987703 Сидоренко Ілля Олександрович 061157 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Обслуговування 
повітряного руху

103,000

6 11112113 987703 Ямшанова Анна Ігорівна 061146 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Обслуговування 
повітряного руху

102,000

6
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Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України Національний 
авіаційний університет

Додаток до наказу від «26»  вересня 2022 року 
№ 1689/ст

272 Авіаційний транспорт 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/ 

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 11490446 987890

Сапсай Вячеслав Ігорович 117238 M20 31.12.2020 
Диплом магістра

Системи 
аеронавігаційног
о 
обслуговування

180,000

7


