
Національний авіаційний університет

ПРОТОКОЛ
21 липня 2017 р. № 7

м. Київ

Засідання Приймальної комісії Національного авіаційного університету

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 зарахування вступників, які вступають на спеціальності кафедри
військової підготовки НАУ.
3. 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 майже  21000 заяв на здобуття ступеню бакалавра
на базі повної загальної середньої освіти та 3199 заяви на старші - 2-й, 3-й, 5-
й курси.
Інформування щодо листів наданих МОН України.
Членів приймальної комісії було поінформовано стосовно Обсягів
державного замовлення, яких на час засідання не було на сайті МОН
України.

1. УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Ткаліча О.П., відповідального секретаря Приймальної комісії щодо

зарахування на кафедру військової підготовки НАУ 55 вступникам, які
виконали вимоги на зарахування на місця державного замовлення,
надали оригінали документів до кафедри військової підготовки
Національного авіаційного університету.

2. УХВАЛИЛИ:
Зарахувати на місця державного замовлення на кафедру військової

підготовки НАУ 55 вступникам, які виконали вимоги на зарахування на
місця державного замовлення, надали оригінали документів до кафедри
військової підготовки Національного авіаційного університету. Та відповідно
до листа директора департаменту військової освіти, науки, соціальної та
гуманітарної політики Міністерства оборони України від 20.07.2017
№404/2/5175-т, надати списки осіб за встановленою формою до ДП
«Інфоресурс». Забезпечити виключення зарахованих на місця державного
замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення не
пізніше 23 липня з ЄДЕБО за їх письмовими заявами.

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

МОН України від 21.07.2017 р. № 1/9-400 «Щодо формування конкурсного
балу з урахуванням сільського коефіцієнту».

3. ВИСТУПИЛИ: Сігнаєвський О.М., який зазначив, що виконання у
встановлені терміни листа викликає сумнів. До університету подано майже
21000 заяв вступників, для пошуку такої позначки необхідно входити в
кожну картку вступника і переглядати її, це дуже великі витрати
операторського часу і тому це може вплинути на опрацювання нових заяв
вступників. Також до 18.00 24.07.2017 до ЄДЕБО повинні бути внесені всі
заяви вступників на 2,3 курси, оскільки протокол синхронізації ПС
«Абітурієнт» та ЄДЕБО було надано ДП «Інфоресурс» лише 21.07.2017р. Для
розробки та тестування обміну даними розробникам  необхідно приблизно
тиждень.



3. УХВАЛИЛИ:
Розпочати пошук заяв вступників з метою попередження про зняття

позначки «сільського коефіцієнту» також для пришвидшення процесу
пошуку звернутись до ДП «Інфоресурс» з проханням надати сформовані
списки вступників, яким було знято позначку «Сільський коефіцієнт» по
університету.

Звернутись до МОН України з проханням дозволити друк журналів
поданих заяв на старші курси з власної бази ПС «Абітурієнт», а після
розробки та тестування протоколу синхронізації перенести заяви вступників
з ПС «Абітурієнт» до ЄДЕБО та допустити вступників до здачі вступних
фахових випробувань на підставі внесених заяв до ПС «Абітурієнт».

Заступник Голови приймальної комісії Т.Іванова

Відповідальний секретар
приймальної комісії О.Ткаліч


