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Головуючий – Іванова Т.В. (заступник голови приймальної комісії)
Відповідальний секретар – Ткаліч О.П.
Були присутні:
Ладогубець Н.В., Ніколаєв К.Д., Оникієнко Ю.Ю., Кокарєва А.М., Макаренко Р.О.,
Сігнаєвський О.М., Зозуля С.М., Охмакевич В.М., Шульга В.П., Водчиць О.Г.,
Гудманян А.Г., Запорожець О.І., Муранова Н.П., Чемакіна О.В., Марінцева К.В.,
Коваленко Н.В., Ягодзінський С.М., Андрієнко М.М., Коваленко О.В., Рудас С.І.,
Вишновецький В.М., Мужик І.М., Макаров В.І., Лобода С.М., Шевченко О.Р.,
Мізюк С.Г., Слободян О.П., Бородінова Л.Ю., Клочковський О.В., Рощук М.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про хід вступної кампанії 2017 року (в тому числі на основі ОКР
«Молодший спеціаліст»). Ознайомлення зі статистичною інформацією, наказами та
листами МОН України.
2. Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників денної та заочної
форми навчання освітнього ступеня бакалавр.
3. Про допуск вступників до участі у творчих конкурсах, співбесідах та
вступних іспитах.
4. Про допуск до єдиного фахового вступного випробування, які бажають
брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за
спеціальністю 081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
5. Про допуск до участі у конкурсному відборі та рекомендацію до зарахування
вступників, які вступають на спеціальності кафедри військової підготовки НАУ.
6. Про наказ МОН України від 07.07.2017 р. №145-л на підставі рішення
Ліцензійної комісії МОН України (протокол №59/2 від 06.07.2017р.) про
розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому
(освітньо-науковому) рівні у Національному авіаційному університеті.
7. Про затвердження обрахованих балів додатків до документів про освіту
секретаріатом Приймальної комісії.
8. Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників, які виконали вимоги
Правил прийому та успішно пройшли до конкурсний відбір на спеціальність 272
«Авіаційний транспорт», спеціалізація 272.02 «Льотна експлуатація повітряних
суден».
9. Про зарахування вступників з числа іноземних громадян (та осіб без
громадянства) на відповідні освітні ступені та  спеціальності, спеціалізації
(освітні програми) за кошти фізичних та юридичних осіб до Національного
авіаційного університету.
10. Про розгляд звернень громадян до Приймальної комісії.
11. Різне.

Доповідач: відповідальний секретар ПК НАУ – Ткаліч О.П.



1. СЛУХАЛИ:
Ткаліча О.П., відповідального секретаря Приймальної комісії про хід

вступної кампанії 2017 року. Ознайомлення зі статистичною інформацією,
наказами та листами МОН України.

За 8 днів вступної кампанії 2017 року до Національного авіаційного
університету було подано 17092 заяв на здобуття ступеню бакалавра на базі повної
загальної середньої освіти та 3199 заяви на старші - 2-й, 3-й, 5-й курси. Тобто,
попри перебої в роботі електронних кабінетів вступників, нової бази ЄДЕБО,
університет приваблює випускників.

В цьому році, новими комп’ютерами був обладнаний Центр подачі
електронних заяв на 25 робочих місць, який постійно працює та допомагає
абітурієнтам створювати електронні кабінети та подавати електронні заяви.
Документи  МОНУ
№ док. Короткий опис документу
Лист МОН України від
12.07.2017 № 1/9-385

Про навчальні плани та організацію навчально-
реабілітаційного процесу для учнів з особливими
освітніми потребами загальноосвітніх навчальних
закладів у 2017/2018 навчальному році"

Лист МОН України 1/9-382
від 12.07.2017
Щодо прийому на навчання
до вищих навчальних закладів
України

…вступник, який підтвердив свій рівень знання
зокрема англійської мови, французької мови, з
іспанської мови, з німецької мови, відповідним
сертифікатом прирівнюється до результатів
вступного іспиту з іноземної мови.

Лист МОНУ № 1/9-395від
14.07.2017
Щодо умов прийому

Заяви у паперовій формі можуть подавати вступники
для здобуття освітнього ступеня бакалавра:
-вступники, які мають спеціальні умови на участь у
конкурсному відборі (право на зарахування за
квотами-1, квотами-2)
-- вступники, які мають розбіжності в даних та
паперові атестати старого зразка

Лист МОНУ №1/9-393 від
14.07.2017
Щодо прийому документів

Можливість внесення до ЄДЕБО заяв  для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста на основі базової загальної середньої
освіти вступників буде відкрита до 22 липня 2017
року включно.

Лист МОНУ №9-399 від
20.07.2017р.
Щодо надання роз’яснень

Паперові заяви до 18.00 23.07.2017р., випускники-
бакалаври 2017 року без додатків та інше

1. УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Ткаліча О.П., відповідального секретаря Приймальної комісії про допуск до

участі у конкурсному відборі вступників денної та заочної форми навчання
освітнього ступеня бакалавр, які подали заяви на участь у конкурсному відборі
через електронні та паперові заяви (при вступі за особливими умовами та осіб
зазначених в листа МОН України 1-9/395 від 14.07.17).

2. УХВАЛИЛИ:
Всі заяви подані на участь у конкурсному відборі до Національного

авіаційного університету, в яких внесено всі необхідні достовірні дані та
завантажено всі необхідні скан-копії документів (які відповідають затвердженим



формам МОН України) допустити до участі у конкурсі, всі іншим заявам
присвоювати  статуси заявам та відповідних коментарів відповідно до
рекомендацій наданих секретаріатом приймальної комісії (Сігнаєвським О.М.)

3. СЛУХАЛИ:
Ткаліча О.П., відповідального секретаря Приймальної комісії Про допуск

вступників до участі у творчих конкурсах, співбесідах та вступних іспитах.

3. УХВАЛИЛИ:
Всі заяви подані на участь у конкурсному відборі до Національного

авіаційного університету спеціальностей 022 «Дизайн», 061 «Журналістика», 191
«Архітектура та містобудування» в яких передбачено проходження творчого
конкурсу, внесено всі необхідні достовірні дані та завантажено всі необхідні скан-
копії документів (які відповідають затвердженим формам МОН України)
допустити до участі у творчих конкурсах, всім іншим заявам присвоювати статуси
та коментарі відповідно до рекомендацій наданих секретаріатом приймальної
комісії (Сігнаєвським О.М.).

191 «Архітектура та містобудування» – 148 осіб,
022 «Дизайн» – 176 осіб,
061 «Журналістика»:
– «Журналістика» — 320 осіб,
– «Реклама і зв’язки з громадськістю» -- 200 осіб.

4. СЛУХАЛИ:
Ткаліча О.П., відповідального секретаря Приймальної комісії про допуск до

єдиного фахового вступного випробування, які бажають брати участь у
конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю
081 «Право» в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного
рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

4. УХВАЛИЛИ:
Всіх нижчепойменованих вступників, які успішно здали додаткове фахове

вступне випробування , які бажають брати участь у конкурсному відборі на
навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році
на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за
іншою спеціальністю (напрямом підготовки) допустити до єдиного фахового
вступного випробування.

Денна форма навчання:
1. Кожевніков Віктор Олександрович
Заочна форма навчання
1. Авер`янова Ольга Олександрівна
2. Андросюк Анна Вікторівна
3. Панченко Ольга Валентинівна
4. Полєтаєва Оксана Сергіївна
5. Сімонов Віталій Сергійович
6. Трухан Ігор Миколайович

5. СЛУХАЛИ:
Ткаліча О.П., відповідального секретаря Приймальної комісії про допуск до

участі у конкурсному відборі вступників які вступають до кафедри військової
підготовки НАУ.



5. УХВАЛИЛИ:
Всіх нижчепойменованих вступників, які успішно склали та пройшли

доконкурсний відбір та склали вступні випробування в університеті –
рекомендувати до зарахування за спеціальностями кафедри військової підготовки
НАУ (Додаток).

Список вступників, які склали вступні випробування в НАУ
Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» КВП НАУ
Спеціалізація Промислове і цивільне будівництво
Список абітурієнтів які здають вступне випробування з української мови та
літератури:
Руденко Вікторія Владиславівна
Потапенко Єгор Олександрович
Ткачук Василь Віталійович
Марченко Владислав Олександрович
Список абітурієнтів які здають вступне випробування з Історії України:
Руденко Вікторія Владиславівна
Потапенко Єгор Олександрович
Ткачук Василь Віталійович
Марченко Владислав Олександрович
Список абітурієнтів які здають вступне випробування з математики:
Руденко Вікторія Владиславівна
Ткачук Василь Віталійович
Марченко Владислав Олександрович
Загалом рекомендувати до зарахування до університету на спеціальності кафедри
військової підготовки НАУ рекомендовано:

№
п/п

Спеціальність Спеціалізація Замовлення Допущено
до здачі іспитів

1 192 Будівництво
та цивільна
інженерія

Будівництво та
експлуатація аеродромів і
захисних споруд

10 9

2 Будівництво та
експлуатація будинків і
споруд спеціального і
загальновійськового
призначення

27 26

3 272 авіаційний
транспорт

Забезпечення військ (сил)
матеріально-технічними
засобами служби
пального

10 9

4 263 Цивільна
безпека

Пожежна безпека 11 11

Разом 58 55

6. СЛУХАЛИ:
Ткаліча О.П., відповідального секретаря Приймальної комісії про наказ МОН

України від 07.07.2017 р. №145-л на підставі рішення Ліцензійної комісії МОН
України (протокол №59/2 від 06.07.2017р.) про розширення провадження освітньої



діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у
Національному авіаційному університеті.

6. ВИСТУПИЛИ:
Іванова Т.В. заступник голови ПК НАУ, з пропозицією звернутись до МОН

України з проханням дозволити оголосити набір на спеціальність 075 «Маркетинг».

6. УХВАЛИЛИ:
Доручити відповідальному секретарю ПК НАУ Ткалічу О.П. підготувати

проект листа-звернення до МОН України щодо дозволу на створення предметної
комісії та оголошення набору на спеціальність 075 «Маркетинг» на третій
(освітньо-науковий) рівень доктор філософії у 2017 році.

7. СЛУХАЛИ:
Ткаліча О.П., відповідального секретаря Приймальної комісії про

затвердження обрахованих балів додатків до документів про освіту секретаріатом
Приймальної комісії.

7. УХВАЛИЛИ:
Затвердити обраховані бали додатків до документа про повну загальну

середню освіту (за рекомендаціями МОН України) нижчепойменованих вступників
та внести обраховані бали до ЄДЕБО для обрахунку конкурсних балів:

Мельник Михайло Богданович, атестат про повну загальну середню освіту
серія ТА № 12343237, середній бал – 8,9
Серебрянський Андрій Михайлович, атестат про повну загальну середню освіту
серія РН № 49738196, середній бал – 8,0
Петренко Аліна Володимирівна, атестат про повну загальну середню освіту серія
ЕН № 49468799, середній бал –7,5
Лелиця Катерина Юріївна, атестат про повну загальну середню освіту серія ЕР
№ 31188171, середній бал – 9,5
Калініченко Богдан Віталійович, атестат про повну загальну середню освіту
серія КВ № 49699050, середній бал – 9,6
Федоренко Володимир Володимирович, атестат про повну загальну середню
освіту серія А № 502327, середній бал –7,2
Овсянников Денис Павлович, атестат про повну загальну середню освіту серія
КВ № 46772154, середній бал – 11,5
Резнік Володимир Володимирович, атестат про повну загальну середню освіту
серія КХ № 49764505, середній бал – 10,8.

8. СЛУХАЛИ:
Ткаліча О.П., відповідального секретаря Приймальної комісії про допуск до

участі у конкурсному відборі вступників, які виконали вимоги Правил прийому та
успішно пройшли доконкурсний відбір на спеціальність 272 «Авіаційний
транспорт», спеціалізація 272.02 «Льотна експлуатація повітряних суден». Також
зазначив, що є опрацьовані заяви вступників, які були подані в перші дні вступної
кампанії ат були допущені у зв’язку з неможливістю оператором ЄДЕБО
переглянути освітню програму на яку вони вступають.

8. УХВАЛИЛИ:
Допустити до участі у конкурсному відборі вступників, які виконали вимоги

Правил прийому та успішно пройшли доконкурсний відбір (пройшли медичну
сертифікацію та тестування з фізичної культури) на спеціальність 272 «Авіаційний



транспорт», спеціалізація 272.02 «Льотна експлуатація повітряних суден». Всім
іншим заявам ставити статус відмова з відповідним коментарем.
Сігнаєвському О.М. разом з відповідальним секретарем відбіркової комісії ННАКІ
розібратися в ситуації та за необхідності звернутись з листом до ДП «Інфоресурс»
для скасування заяв вступників без втрати пріоритетів.

9. СЛУХАЛИ:
Ткаліча О.П., відповідального секретаря Приймальної комісії про

зарахування вступників з числа іноземних громадян (та осіб без громадянства) на
відповідні освітні ступені та  спеціальності, спеціалізації (освітні програми) за
кошти фізичних та юридичних осіб до Національного авіаційного університету.

9. УХВАЛИЛИ: Затвердити списки про зарахування вступників з числа іноземних
громадян (та осіб без громадянства) на відповідні освітні ступені та  спеціальності,
спеціалізації (освітні програми) за кошти фізичних та юридичних осіб до
Національного авіаційного університету на 2 курс:
Навчально-наукового інституту аеронавігації
спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» спеціалізацією «Фізична та
біомедична електроніка»
1. МУНКАНА-ГАКАБУ Хелена Сільвіе (Конго),

10. СЛУХАЛИ:
Ткаліча О.П., відповідального секретаря Приймальної комісії про розгляд

звернень громадян до Приймальної комісії.
До приймальної комісії 19.07.2017 р. надійшла заява вступника, який вступає

на спеціальність 061 «Журналістика» - Карпусь А.В. Вступник зазначає, не може
подати створити електронний кабінет і подати електронну заяву на зазначену
спеціальність (атестат видано 17.07.2017р.).

Громадянки України Василюк С.С., яка вступає на спеціальність
073«Менеджмент» ОП «Логістика» та має сертифікат ЗНО з російської мови (як
іноземної мови) з проханням допустити до участі у конкурсі.

10. ВИСТУПИЛИ:
Ткаліч О.П., відповідальний секретар Приймальної комісії  підтвердив факт

невдалої спроби створення електронного кабінету Карпусь А.В.
По зверненню Василюк С.С. зазначив, що в конкурсних пропозиціях в

ЄДЕБО за зазначеною позицією третім предметом ЗНО є Іноземна мова (без
виключень) на час створення пропозицій не можливо було виокремити декілька
іноземних мов. Потім така можливість з’явилась але на цю пропозицію вже
надійшли електронні заяви.

10. УХВАЛИЛИ:
Прийняти заяву від вступника Карпусь А.В. в паперовій формі та внести до

18.00 23.07.2017 р. Вступника Карпусь А.В. допустити до участі у творчому
конкурсі за спеціальністю 061 «Журналістика».

Задовольнити звернення Василюк С.С. відповідно до Правил прийому до
НАУ та створених конкурсних пропозицій.

11. РІЗНЕ:
Іванова Т.В. заступник Голови приймальної комісій висловила вдячність всім
членам відбіркових комісій університету.



Наголосила на дотримання вимог Положення про приймальну комісію
Національного авіаційного університету та Правил прийому до
Національного авіаційного університету в роботі предметних комісій та
комісій з проведення творчих конкурсів. А також зауважила відповідальному
секретарю Ткалічу О.П. щодо виконання термінів внесення результатів до
ЄДЕБО та оприлюднення результатів вступних випробувань на сайті
університету та стендах приймальної комісії.

Заступник Голови приймальної комісії Т.Іванова

Відповідальний секретар
приймальної комісії О.Ткаліч


