
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 №1687/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 11 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 
№ 1687/ст

134 Авіаційна та ракетно-космічна 
техніка 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 11522439 992187 Сидорчук Олександр Юрійович 051069 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Літаки і 
вертольоти

130,000

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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1687/ст

134 Авіаційна та ракетно-космічна 
техніка 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 11236032 992188
Степаненко Валерій Павлович 028313 B22 30.06.2022 

Диплом бакалавра
Обладнання 
повітряних 
суден

100,000

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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1687/ст

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 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 11533459 994312

Кіюмжі Даніель Антонович 079531 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Електротехнічні 
системи 
електроспожива
ння

135,000

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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1687/ст

142 Енергетичне машинобудування 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 10966904 991754

Сидоренко Максим Олегович 069124 B18 30.06.2018 
Диплом бакалавра

Газотурбінні 
установки і 
компресорні 
станції

177,000

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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1687/ст

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 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 11611066 991146
Березівський Назарій Миколайович 064520 B21 30.06.2021 

Диплом бакалавра
Якість, 
стандартизація 
та сертифікація

184,000

2 11550115 991146
Лукашов Богдан Русланович 055317 M20 29.02.2020 

Диплом магістра
Якість, 
стандартизація 
та сертифікація

186,000

3 11294551 991146
Мамай Богдан Миколайович 170196 B16 30.06.2016 

Диплом бакалавра
Якість, 
стандартизація 
та сертифікація

180,000

4 11600938 991146
Мельник Михайло Сергійович 055405 M20 29.02.2020 

Диплом магістра
Якість, 
стандартизація 
та сертифікація

181,000

5



5 11598660 991146
Мельник Олександр Сергійович 055406 M20 29.02.2020 

Диплом магістра
Якість, 
стандартизація 
та сертифікація

183,000

6 11270773 991146
Терещенко Вікторія Олександрівна 39391866 HP 30.06.2010 

Диплом бакалавра
Якість, 
стандартизація 
та сертифікація

189,000

7 11562799 991146
Фігорнюк Олена Володимирівна 36805926 KB 30.06.2009 

Диплом бакалавра
Якість, 
стандартизація 
та сертифікація

196,000

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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1687/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 11051638 987883

Бабчук Олександр Павлович 028322 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

120,000

2 10988786 987883

Бражник Олександр Олександрович 013650 B22 31.05.2022 
Диплом бакалавра

Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

104,000

7



3 11458431 987883

Вінокуров Данило Романович 028343 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

116,000

4 11418801 987883

Гуцаленко Владислав Олександрович 028351 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

100,000

5 11110918 987883

Дмухайло Юрій Вікторович 028309 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

120,000

6 11208171 987883

Кравцов Артем Олександрович 028290 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

124,000

7 11052074 987883

Снісаренко Данило Станіславович 028310 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технічне 
обслуговування 
та ремонт 
повітряних 
суден і 
авіадвигунів

116,000

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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1687/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 11543239 987884

Василишин Андрій Вікторович 35528712 KB 23.02.2009 
Диплом магістра

Технології робіт 
та технологічне 
обладнання 
аеропортів

175,000

2 11599311 987884

Манюта Вадим Олегович 031652 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології робіт 
та технологічне 
обладнання 
аеропортів

150,000

3 10984563 987884

Приходько Божена Анатоліївна 028294 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Технології робіт 
та технологічне 
обладнання 
аеропортів

177,000

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 «26»  вересня 2022 року 
№ 1687/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 11292306 104020
1

Гладкий Костянтин Сергійович 051190 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Управління 
авіаційними 
транспортними 
системами та 
комплексами

155,000

2 11573163 104020
1

Кузнєцов Іван Юрійович 061987 B22 30.06.2022 
Диплом бакалавра

Управління 
авіаційними 
транспортними 
системами та 
комплексами

170,000
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3 11431129 104020
1

Сухенко Андрій Віталійович 051257 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Управління 
авіаційними 
транспортними 
системами та 
комплексами

165,000

4 11297109 104020
1

Чень Артур Шанцзінович 051256 B21 30.06.2021 
Диплом бакалавра

Управління 
авіаційними 
транспортними 
системами та 
комплексами

150,000
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