
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 №1473/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 заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб згідно з додатком.
      Додаток: на 9 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 
№ 1473/ст

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа Державна Бакалавр Заочна 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 10472150 978942

Коваленко Олександра Олександрівна 52641536 KB 18.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Документознавс
тво та 
інформаційна 
діяльність

0,000

2 11406789 978942

Ковальова Олівія Костянтинівна 48060500 KB 30.05.2015 
Атестат про повну 
загальну середню освіту

Документознавс
тво та 
інформаційна 
діяльність

0,000

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 «16»  вересня 2022 року 
№ 1473/ст

035 Філологія/035.041 германські мови 
та літератури (переклад включно), перша 

- англійська
Державна Бакалавр Заочна 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 11009714 967729

Анисимова Анастасія Русланівна 53244449 HP 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0114915 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

165,600

2 10517377 967729

Загудаєв Владислав Віталійович 51253730 KB 26.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2019р. - 0299266 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

174,000

2



3 10670799 967729

Любімова Марія Денисівна 53056083 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0270480 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

129,200

4 10789388 967729

Скаженюк Анна Олександрівна 53212532 BH 08.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0244205 Германські мови 
та літератури 
(переклад 
включно), перша 
- англійська

180,400

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 
№ 1473/ст

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна 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 10884940 983115
Герасименко Дмитрій Володимирович 49741240 KX 23.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0478065 Психологія 134,300

2 11333789 983115
Левчик Анастасія Анатоліївна 38222102 TA 28.05.2010 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0319166 Психологія 139,150

3 11048402 983115

Скульбеда Ростислав Вадимович 53208892 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0305228 Психологія 132,350

4



4 10886110 983115

Улянченко Катерина Анатоліївна 51337459 KB 30.06.2019 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0478070 Психологія 133,450

5
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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 «16»  вересня 2022 року 
№ 1473/ст

053 Психологія Державна Бакалавр Заочна 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 10880511 974092

Лісова Ірина Іванівна 53338397 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0305784 Практична 
психологія

175,900

2 10496324 974092

Митник Єлизавета Олексіївна 51849560 KB 25.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2020р. - 0178505 Практична 
психологія

136,889

3 11112003 974092
Паранько Тарас Григорович 29820269 BK 24.06.2006 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

2022р. - 0343137 Практична 
психологія

148,950

6



4 11268563 974092

Сапак Кіріл Олександрович 53360615 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

2022р. - 0016861 Практична 
психологія

136,950

7
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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 «16»  вересня 2022 року 
№ 1473/ст

231 Соціальна робота Державна Бакалавр Заочна 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 10551938 980318

Дралюк Маргарита Олександрівна 53355178 KX 30.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Соціальна 
робота

0,000

2 11204863 980318
Кандиба Владислава Олексіївна 49692526 CM 19.06.2017 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота

0,000

3 10511106 980318
Романова Юлія Сергіївна 27095035 EP 27.06.2005 

Атестат про повну 
загальну середню освіту

Соціальна 
робота

0,000

8



4 10900468 980318

Шевченко Дмитрій Сергійович 53393268 KB 15.06.2022 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної 
середньої освіти

Соціальна 
робота

0,000

9


