
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 «25» вересня 2022 року №1669/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «25» вересня 2022 року, протокол №18,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» жовтня 2022 року студентами 1 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти державного 
(регіонального) бюджету 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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1669/ст

061 Журналістика 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/ 

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 11420440 994175 Кошіль Антон Ігорович 063786 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0004572 Журналістика 174,000

2 11173053 994175 Макалюк Богдана Сергіївна 063808 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0027878 Журналістика 170,500

3 11141973 994175 Танасійчук Ірина Владиславівна 063872 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0001174 Журналістика 172,000

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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1669/ст

186 Видавництво та поліграфія 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/ 

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 11264205 990259

Барикіна Анастасія Сергіївна 071289 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

194,000

2 11450054 990259

Гайдур Юрій Васильович 071301 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

172,000

3 10976019 990259

Гніденко Сергій Олександрович 071302 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

185,000

2



4 11424230 990259

Добровольськи
й

Роман Валерійович 071292 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

190,000

5 11015153 990259

Житник Ігор Русланович 071299 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

157,000

6 10976442 990259

Каплюк Олександр Романович 071303 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

171,000

7 11074625 990259

Кіндріцька Ліна Вадимівна 071290 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

177,000

8 10981126 990259

Лєбєдєв Вадим Сергійович 071308 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

186,000

9 11411321 990259

Луценко Світлана Костянтинівна 071297 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

173,000

10 11411206 990259

Многоліт Олександр Сергійович 071291 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

163,000

11 11065528 990259

Петренко Максим Сергійович 071305 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

176,000

12 11043552 990259

Сатир Андрій Юрійович 071288 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

159,000

3



13 11388758 990259

Сенченко Юлія Олександрівна 071287 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

176,000

14 11416535 990259

Чередник Володимир Юрійович 071306 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

170,000

15 11425814 990259

Чернякова Вікторія Валеріївна 071294 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології 
електронних 
мультимедійних 
видань

159,000

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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1669/ст

242 Туризм 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/ 

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 10961913 990598 Антоненко Катерина Вікторівна 063766 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Туризмознавств
о

192,000

2 11436705 990598 Субот Тетяна Петрівна 063867 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Туризмознавств
о

195,000
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               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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1669/ст

291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 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/ 

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 11170387 968396 Калниболотська Єлизавета Володимирівна 075574 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0004647 Міжнародна 
інформація

176,500

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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1669/ст

291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 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/ 

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 11432529 106582
9

Шинкарчук Вікторія Тарасівна 075607 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0016548 Зовнішня 
політика і 
дипломатія

175,500

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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1669/ст

292 Міжнародні економічні відносини 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/ 

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 11443351 994232 Герман Анастасія Леонідівна 091209 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

2022р. - 0032292 Міжнародний 
бізнес

187,500

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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1669/ст

292 Міжнародні економічні відносини 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/ 

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 11263909 994231
Паньків Надія Романівна 063192 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
2022р. - 0004620 Міжнародні 

економічні 
відносини

177,500

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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1669/ст

293 Міжнародне право 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/ 

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 11564469 100368
3

Дорось Максим Олександрович 159134 B20 30.06.2020 
Диплом бакалавра

2020р. - 0021493 Міжнародне 
право

161,900

2 11459424 100368
3

Кошель Наталія Вікторівна 063848 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0012793 Міжнародне 
право

161,800

10


