
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 №1677/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 4 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 
№ 1677/ст

053 Психологія 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 11513512 998078

Слободянюк Анастасія Андріївна 031809 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0001063 Психологія 
екстремальних і 
кризових 
ситуацій

164,500

2 11572266 998078

Тимчук Ольга Юріївна 032014 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0008154 Психологія 
екстремальних і 
кризових 
ситуацій

178,000
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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 
№ 1677/ст

073 Менеджмент 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 11411495 972461 Баула Владислав Миколайович 047369 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0017916 Адміністративни
й менеджмент

176,500
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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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1677/ст

073 Менеджмент 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 11482070 972460 Бубенець Андрій Владиславович 116695 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

2022р. - 0006264 Управління 
проектами

172,000
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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 «25»  вересня 2022 року 
№ 1677/ст

281 Публічне управління та 
адміністрування 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 11467796 994295

Осипчук Тетяна Олександрівна 065183 M21 31.12.2021 
Диплом магістра

2022р. - 0039670 Менеджмент в 
органах 
публічного 
управління

171,500
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