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Засідання Приймальної комісії Національного авіаційного університету

Головуючий – Іванова Т.В. (заступник голови приймальної комісії)
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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., Жудова І.В., 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. 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.

Ткаліч О.П. зазначив, що велика кількість вступників і досі звертаються з
запитаннями та роз’ясненнями щодо створення електронних кабінетів, подачі
електронних заяв та з іншими питаннями.

ЄДЕБО краще, але все ж таки, нестабільно працює. З кожним днем все
більше нового функціоналу з’являється. ПС «Абітурієнт» показав себе дуже
швидким та надійним в роботі, також дозволяє виконувати всі необхідні функції
для прийому, обробки та збереження заяв вступників. Зазначив що протокол
синхронізації між ПС «Абітурієнт» та ЄДЕБО в розробці чекаємо інформації від
ДП «Інфоресурс».
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.

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.)

Заступник Голови приймальної комісії Т.Іванова

Відповідальний секретар
приймальної комісії О.Ткаліч


