
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 «12» вересня 2022 року №1384/ст

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Національний авіаційний університет у 2022 
році та рішення приймальної комісії від «12» вересня 2022 року, протокол №13,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «19» вересня 2022 року студентами 2 курсу очної денної форми 
здобуття освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 5 арк.

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

                              М. П.
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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 «12»  вересня 2022 року 
№ 1384/ст

073 Менеджмент 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 11201250 103455
5

Бондаренко Олег Володимирович 001616 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0302509 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування 
(за видами 
економічної 
діяльності)

143,500

2 11237104 103455
5

Марцінковськи
й

Нікіта Сергійович 020609 X22 20.07.2022 
Диплом фахового 
молодшого бакалавра

2021р. - 0155416 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування 
(за видами 
економічної 
діяльності)

123,500

1



3 10946114 103455
5

Михайленко Вадим Ігорович 001615 E22 31.01.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0326106 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування 
(за видами 
економічної 
діяльності)

133,500

4 11297489 103455
5

Сігов Андрій Олександрович 085219 E22 20.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0280361 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування 
(за видами 
економічної 
діяльності)

125,000

5 11076346 103455
5

Ядловська Анастасія Олексіївна 062783 E22 24.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2022р. - 0465291 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування 
(за видами 
економічної 
діяльності)

138,000

2
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073 Менеджмент 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 11104350 103455
8

Посмітюха Микола Миколайович 067999 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0112378 Логістика 110,500

3
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Додаток до наказу про зарахування на навчання
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275 Транспортні технології/275.04 на 
повітряному транспорті 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 10543686 963583

Криволапов Антон Вікторович 050150 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0168572 Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

124,500

2 10998078 963583

Кутовий Руслан Русланович 085177 E22 20.07.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0285577 Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

115,000

4



3 10761387 963583

Пустовий Олександр Олександрович 070944 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0017801 Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

142,000

4 10924656 963583

Черниш Микита Ігорович 049714 E22 30.06.2022 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2020р. - 0320178; 2021р. - 
0371577

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 
(повітряному)

116,500

5


