
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 «16» вересня 2022 року №1468/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «16» вересня 2022 року, протокол №15,

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 8 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 «16»  вересня 2022 року 
№ 1468/ст

061 Журналістика 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 11202086 995296

Колчин Ярослав Вячеславович 53592811 KB 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0292636 Журналістика, 
Реклама і зв'язки 
з громадськістю

141,000

2 11063790 995296

Петрина Анастасія Тарасівна 53413763 AK 01.07.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0221697 Журналістика, 
Реклама і зв'язки 
з громадськістю

177,750

3 11350780 995296

Суранович Дар`я Русланівна 53557376 AP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0269468 Журналістика, 
Реклама і зв'язки 
з громадськістю

150,600

1



4 11139399 995296

Торопчина Анастасія Олександрівна 53105721 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0023193 Журналістика, 
Реклама і зв'язки 
з громадськістю

153,350

5 11311557 995296

Шпітонцева Владислава Юріївна 53119801 EH 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0324360 Журналістика, 
Реклама і зв'язки 
з громадськістю

168,200

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 «16»  вересня 2022 року 
№ 1468/ст

186 Видавництво та поліграфія 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 10486644 108752
4

Родна Кристина Павлівна 53533802 AP 03.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

0,000

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 «16»  вересня 2022 року 
№ 1468/ст

242 Туризм 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 11140965 982094

Комар Вікторія Олександрівна 53070421 TA 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0444728 Туризмознавств
о

170,100

2 10836618 982094

Половик Катерина Станіславівна 53360623 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0331035 Туризмознавств
о

142,600

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 «16»  вересня 2022 року 
№ 1468/ст

291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 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 10946076 974238

Баскакова Поліна Марківна 53055770 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0100196 Міжнародні 
відносини

140,600

2 10777455 974238

Брошкова Дарина Володимирівна 52982768 CK 10.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0147751 Міжнародні 
відносини

177,400

3 11004859 974238

Кошман Дар`я Сергіївна 53254163 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0063098 Міжнародні 
відносини

169,200

5



4 11024411 974238

Кропивна Діана Сергіївна 53254261 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0070379 Міжнародні 
відносини

171,000

6



               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 «16»  вересня 2022 року 
№ 1468/ст

291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 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 10584003 982982

Політаєв Дмитро Євгенійович 52633437 KB 30.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2021р. - 0004204 Міжнародна 
інформація

146,444

2 11319369 982982

Скаб Андрій Володимирович 52007842 KB 01.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0482222 Міжнародна 
інформація

154,100

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 «16»  вересня 2022 року 
№ 1468/ст

293 Міжнародне право 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 11313444 100368
5

Волошина Поліна Владіславівна 53216462 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0304061 Міжнародне 
право

188,600

8


