Провадження освітньої діяльності у Національному авіаційному університеті
здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АЕ №
458556, дата видачі 28.07.2014 р.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного
авіаційного університету (надалі – Приймальна комісія (ПК)) відповідно до
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня
2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04
листопада 2014 року за № 1390/26167.
І. Загальні положення
1.1. Національний авіаційний університет (НАУ) оголошує прийом на
підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями,
напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах
ліцензованого обсягу (додаток 1 до цих Правил), у тому числі до Кафедри
військової підготовки Національного авіаційного університету (КВП НАУ),
Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету (м.
Кіровоград) та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: Коледжу
інформаційних технологій та землевпорядкування (м. Київ), Промисловоекономічного коледжу (м. Київ), Київського коледж комп’ютерних
технологій та економіки (м. Київ), Васильківського коледжу (м. Васильків),
Слов’янського коледжу (м. Слов’янськ), Криворізького коледжу (м. Кривий
Ріг), Кременчуцького льотного коледжу (м. Кременчук).
1.2. До НАУ приймаються громадяни України, іноземці, а також
особи без громадянства, які проживають на території України на законних
підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та
виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства,
які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття
вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів
Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не
встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надан а
Верховною Радою України.
Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти
державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом
Міністрів України.
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1.3. Прийом до НАУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні
здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
1.4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час
вступу та прийнятим на навчання на перший курс, надання місць у
гуртожитку гарантовано.
1.5. Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, за
якими здійснюється прийом до НАУ на кожний рівень вищої освіти
міститься у додатку 9 до цих Правил.
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття ОКР бакалавра, приймаються особи з
повною загальною середньою освітою.
2.2. На навчання для здобуття ОКР спеціаліста приймаються особи,
які здобули ОКР бакалавра.
2.3. На навчання для здобуття ОКР магістра приймаються особи, які
здобули ОКР бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців ОКР
магістра на основі здобутого ОКР спеціаліста здійснюється за кошти фізичних
(юридичних) осіб.
2.4. НАУ приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, на
визначену кількість місць для здобуття ОКР бакалавра за умови вступу на
споріднений напрям підготовки (див. додаток 3 до цих Правил).
2.5. НАУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку
переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу
відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та
поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення
ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які
повертаються після академічної відпустки.
2.6. НАУ здійснює прийом студентів на навчання, які здобули базову
або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних
місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого
навчального закладу.
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ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у НАУ здійснюється:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним
замовленням;
за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;
за ваучерами;
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на
конкурсній основі, якщо певний ОКР, ступінь вищої освіти громадянин
здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного
відбору та зарахування на навчання
4.1. Порядок роботи приймальної комісії НАУ:
Період
10 липня 2015 – 01 серпня 2015
02 серпня 2015 – 14 серпня 2015
24 липня, 5 серпня 2015
15 серпня 2015 – 30 серпня 2015

Час
8.00 – 17.00 (Нд. вихідний день)
8.00 – 16.00 (Сб.- Нд. до 14.00)
8.00 – 18.00
8.00 – 15.00 (Сб.- Нд. вихідні дні)

- обідня перерва з 12.00 до 13.00 години.
4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої
освіти проводиться в такі строки:
Денна форма
Заочна форма
навчання
навчання
вступники на основі повної загальної
середньої освіти
10 липня 2015 року

Етапи вступної компанії

Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які мають проходити творчий
24 липня 2015 року
конкурс
Закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які мають проходити співбесіду,
24 липня 2015 року о 18.00 годині
складати вступні екзамени
Закінчення прийому заяв та документів 01 серпня 2015 року 10 серпня 2015 року
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від осіб, які не складають вступних
екзаменів і не проходять творчі конкурси
Строки проведення творчих конкурсів

о 12.00 годині

о 12.00 годині

21 липня – 01 серпня
2015 р.

Строки проведення вступних екзаменів
25 липня – 01 серпня 2015 року
та співбесід
Строки вибору вступниками місця 5 серпня 2015 року 15 серпня 2015 року
навчання
до18.00
до15.00
Терміни оприлюднення рейтингових І. 2 серпня 2015
І. 11 серпня 2015
списків вступників
року о 12.00
року о 12.00
ІІ. 7 серпня 2015
ІІ. 17 серпня 2015
року о 12.00
року о 12.00
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням 8 серпня 2015 року 21 серпня 2015 року
о 12.00;
о 12.00;
за кошти фізичних та юридичних осіб –
після зарахування на місця державного
замовлення відповідного напряму
підготовки (спеціальності) Не пізніше 14
Не пізніше 21
серпня 2014 року серпня 2014 року
Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної
загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування
на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години
02 серпня.
4.2.1. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі
повної загальної середньої освіти відбувається:
за державним замовленням не пізніше 12.00 години 08 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання
державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 14
серпня.
4.2.2. Строки прийому заяв та документів на навчання за заочною
формою навчання визначаються Правилами прийому, тривалість прийому
документів – не більше одного місяця. Зарахування за державним
замовленням проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення
прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.
4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні співбесіди, що проводить
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НАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі
ОКР молодшого спеціаліста на другий (третій) курс (з нормативним
терміном навчання на вакантні місця), для здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавра проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та
10 липня 2015 року
документів
Закінчення прийому заяв та 24 липня 2015 року о 18.00
документів
годині
Проведення
співбесід
з За розкладами випускових
фахового предмету
кафедри
25 липня - 01 серпня 2015
року
Терміни
зарахування не пізніше 15 серпня 2015
вступників
року

Навчання без
відриву від
виробництва
10 липня 2015
року
07 серпня 2015
року
За розкладами
випускових кафедри
10 липня - 12 серпня
2015 року
не пізніше 21
серпня 2015 року

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови
вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 "Про
затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста" і зазначається у додатку 3 Правилах прийому до
НАУ. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами
вступних випробувань.
4.4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що
проводить НАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на
основі базової та повної вищої освіти (ОКР «спеціаліст», ОКР «магістр»)
проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому
документів

заяв

Денна форма навчання
та

06 липня 2015 року
6

Навчання без
відриву від
виробництва
10 липня 2015
року

Етапи вступної кампанії
Закінчення прийому заяв та
документів
Строки проведення фахових
вступних випробувань та
екзамену з іноземної мови для
вступників на ОКР «магістр»
Терміни
зарахування
вступників

Навчання без
Денна форма навчання
відриву від
виробництва
07 серпня 2015
15 серпня 2015 року
року
За розкладами
За розкладами
випускових кафедри
випускових кафедр
07 липня – 22 серпня 10 липня - 12 серпня
2015 року
2015 року
не пізніше 28 серпня не пізніше 21 серпня
2015 року
2015 року

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня
магістра і ОКР спеціаліста здійснюється за результатами вступних
випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються
особи, які здобули ОКР спеціаліста.
Особа може вступити до НАУ для здобуття ступеня магістра і ОКР
спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю
відповідно до додатку 4 цих Правил, за умови успішного проходження
додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома
бакалавра.
4.5. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що
проводить НАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на
основі базової та повної вищої освіти за іншим напрямом підготовки
(спеціальністю) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без
відриву від
виробництва

Початок прийому заяв та
10 липня 2015 року
10 липня 2015 року
документів
Закінчення прийому заяв та
07 серпня 2015
31 липня 2015 року
документів
року
Строки проведення вищим
За розкладами випускових За розкладами
навчальним закладом фахових
кафедр
випускових кафедр
вступних випробувань
Терміни зарахування
не пізніше 12 серпня 2015
не пізніше 21
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Етапи вступної кампанії
вступників

Денна форма навчання
року

Навчання без
відриву від
виробництва
серпня 2015 року

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному
відборі до НАУ
5.1. Вступники особисто подають заяву про участь у конкурсному
відборі до НАУ в паперовій або в електронній формі (у разі вступу на
навчання для здобуття ОКР бакалавра). Заява в паперовій формі подається
вступником особисто до приймальної комісії НАУ. Заява обробляється
відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".
Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням
того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється
уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо
під час прийняття заяви.
5.2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста, ступенем бакалавра (освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, ступенем магістра медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань) вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в
електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів
України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у
кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до
одного вищого навчального закладу за різними формами навчання,
вважаються фактом подання однієї заяви.
5.3. Заяву, зареєстровану в Єдиній базі уповноваженою особою
приймальної комісії НАУ, може бути скасовано на підставі рішення
приймальної комісії НАУ до моменту включення вступника до списків
рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної
помилки уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення
відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену
технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається
неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.
5.4. В заяві вступники вказують напрям підготовки (у разі вступу на
навчання для здобуття ОКР бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на
навчання для здобуття ОКР спеціаліста, магістра) та форму навчання.
Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник
зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших
поданих ним заяв, при цьому “1” позначає найвищу пріоритетність.
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У випадку, подання заяви за певним напрямом на різних факультетах
(інститутах) вступник зазначає пріоритетність зарахування за обраним
напрямом відповідно до факультету (інституту).
Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не
може бути змінена упродовж вступної кампанії.
5.5. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє
особисто:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
медичну довідку за формою 086-о (оригінал);
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або
посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не
мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію
документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього,
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.
5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього, за особистим вибором оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для
вступників на основі повної загальної середньої освіти) Українського центру
оцінювання якості освіти, за особистим вибором оригінали або копії;
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- медичну довідку за формою 086-о або її копію;
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано
особливими
умовами
зарахування
за
відповідними
напрямами
(спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для
прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією
першого рішення про рекомендацію вступників до зарахування.
5.7. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання,
виданий у 2015 році.
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5.8.
Мінімальне
значення
кількості
балів
сертифіката з
загальноосвітнього предмету, з яким вступник допускається до участі у
конкурсі НАУ на денну форму навчання – 120, мінімальне значення кількості
балів сертифіката з профільного предмету – 140, на заочну форму навчання
приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у
2015 році з мінімальним значенням кількості балів сертифіката – 101,
мінімальне значення кількості балів сертифіката з профільного предмету –
120.
5.9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною
(відбірковою) комісією або в установленому законодавством порядку
(нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не
приймаються.
5.10. Вступники, зазначені у розділі VIІІ цих Правил, подають заяву в
паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання
вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.
5.11. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у НАУ в разі їх неучасті у рік вступу в
незалежному зовнішньому оцінюванні мають особи зазначені у пункті 8.1
розділу VIII цих Правил.
Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього
незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на
складання тільки вступних екзаменів.
5.12. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які
бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну
загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
2015 року з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до НАУ.
5.13. Заява в електронній формі подається вступником шляхом
заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається
приймальною комісією НАУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в
електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних
закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15
жовтня 2014 року № 1172.
5.14. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в
електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів
України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності)
про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних закладів.
Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того,
оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою
особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття
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заяви. Заяви, подані вступниками до приймальних комісій у паперовому
вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються приймальними
комісіями.
5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних,
поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою
Єдиної бази.
Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази
про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального
закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та
зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа
про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується
рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.
5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на
навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з
дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних
екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 01
серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних
стендах приймальної комісії та веб-сайті вищого навчального закладу.
5.17. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки
(спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності
підстав для вступу поза конкурсом, обробку даних в Єдиній базі фіксується
в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні
заяви у паперовій формі.
5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній
та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством
освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення
еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними
закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання
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і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом
першого року навчання.
5.19. Приймальна комісія НАУ перевіряє в Єдиній базі перелік його
заяв, поданих до інших навчальних закладів.
5.20. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних
рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб,
які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний
рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий
освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і
науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів
здійснюється упродовж першого року навчання.
VI. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих
конкурсів
6.1. Відповідно до пунктів 2.1-2.5 розділу ІІ і пункту 6.13 VI цих
Правил для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні
комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на
основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються
фахові атестаційні комісії.
Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з
конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки
(спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на
інший напрям підготовки (спеціальність) у даному вищому навчальному
закладі.
6.2. Приймальна комісія НАУ допускає до участі у конкурсному відборі
для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти,
які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з
трьох відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком
конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання цих
Правилами прийому до Національного авіаційного університету у 2015 році
(вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 5) для здобуття ОКР
бакалавра – не нижче 120 балів з української мови та літератури, яка є
обов’язковим конкурсним предметом, та не нижче 140 балів з профільних
конкурсних предметів для денної форми навчання та не нижче 101 балу з усіх
предметів для заочної форми навчання. Рівень сертифікатів – базовий.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають до НАУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного
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оцінювання (результати вступних екзаменів) з трьох предметів або двох
предметів та конкурсу творчих здібностей за переліком, наведеним у додатку
5 до цих Правил.
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної
середньої освіти вступають для здобуття ОКР бакалавра, конкурсний бал
обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів
(балів вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа
(додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на
вагові коефіцієнти. Бали за особливі успіхи та за успішне закінчення
підготовчих курсів вищого навчального закладу, обсяг навчальних годин
яких становить на менше 150 аудиторних годин та строк навчання – не
менше трьох місяців, для вступу до НАУ на природничо-математичні та
інженерно-технічні спеціальності, нараховуються з урахуванням коефіцієнтів
відповідно до абзацу двадцять п’ятого пункту 2 розділу IV Умов прийому на
навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 р., а саме: вага бала
за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України,
перелік секцій яких відповідно до напрямів підготовки при вступі до вищих
навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра наведено в додатку 6 до
цих Правил) становить 5 відсотків конкурсного балу - 10 додаткових балів.
Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів
НАУ наведено у додатку 7 до цих Правил. Середній бал документа про повну
загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням
до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про
повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою,
враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5”
відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній
бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого
за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 8
до цих Правил.
6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої
освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом VIII цих
Правил.
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6.5. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат
Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої
виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
(складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних
педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних
(атестаційних) комісій).
6.6. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів
бакалавра спеціаліста, магістра перелік показників конкурсного відбору,
строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються
Правилами прийому до НАУ та положенням НАУ про прийом на навчання
на ОКР «спеціаліст», «магістр».
6.7. Для вступників на ОКР магістра на основі базової та повної вищої
освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового
випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових
показників конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурсний
відбір вступників на навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр"
Національного авіаційного університету, що розробляється окремо для
кожної спеціальності.
Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовується
особистий рейтинг кожного вступника, що розраховується:
- на підставі оцінок, отриманих вступником за весь попередній період
навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем з навчальних
дисциплін;
- навчальних та виробничих практик;
- державної атестації;
- фахового вступного випробування;
- вступного екзамену з іноземної мови для вступників на ОКР магістра;
- участі в науковій роботі тощо.
Оцінки, отримані за виконання курсових робіт та проектів, до уваги не
беруться, тому що вони є складовими відповідних дисциплін.
6.8. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для
вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти,
оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою
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окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше, ніж
три.
Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне
отриманих балів за кожну сесію конкурсу, крім напрямів підготовки галузі
знань 0202 «Мистецтво» та напряму підготовки 6.060102 «Архітектура», на
яких оцінка розраховується як сума балів, отриманих на кожній сесії
творчого конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально
встановленого рівня, відповідно до вимог пункту 1 розділу VII не
допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному
відборі на навчання.
6.9. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не
пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається
введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених
програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті НАУ. У
програмах творчих конкурсів повинні міститися критерії оцінювання
кожного вступного випробування.
6.10. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого
ОКР розробляються і затверджуються не пізніше, ніж за три місяці до
початку прийому документів.
6.11. Вступники, які виявили бажання вступати на напрями де
підготовка фахівців здійснюється англійською мовою, додатково проходять
тестування з англійської мови. За умови проходження вступником
зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови з балами вище, ніж
120 – додаткового тестування для навчання в англомовних групах не
проводиться.
Оцінки з додаткового тестування для вступників за напрямами, де
підготовка ведеться англійською мовою не впливає на конкурсний бал
вступника, а є лише рекомендацією до навчання в англомовних групах за
наведеними нижче напрямами:
0401 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування
0501 ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
6.050102 Комп'ютерна інженерія
6.050103 Програмна інженерія
0502 АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ
6.050201 Системна інженерія
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6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
0506 ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
6.050604 Енергомашинобудування
0508 ЕЛЕКТРОНІКА
6.050802 Електронні пристрої і системи
0509 РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ ТА ЗВ'ЯЗОК
6.050901 Радіотехніка
0511 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА
6.051101 Авіа- і ракетобудування
6.051103 Авіоніка
0514 БІОТЕХНОЛОГІЯ
6.051401 Біотехнологія
0601 БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА
6.060101 Будівництво
0701 ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА
6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)
6.070102 Аеронавігація
6.070103 Обслуговування повітряних суден
6.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени
у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого цими правилами мінімального рівня, а також особи, які
забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних екзаменів не допускається.
6.13. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що
проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія
Національного авіаційного університету, склад та порядок роботи якої
затверджується наказом ректора. Апеляції на результати вступних
випробувань проводяться відповідно до “Положення про порядок подання і
розгляд апеляцій“, затвердженого наказом ректора.
За результатами вступних випробувань та творчих конкурсів
обґрунтована апеляція подається особисто абітурієнтом до 17.00 в день
оголошення результатів випробування на ім’я відповідального секретаря
приймальної комісії. Засідання апеляційної комісії проводиться в день подачі
апеляції. На засідання запрошуються: абітурієнт, викладачі, які перевіряли
роботу, голова предметної комісії та члени апеляційної комісії. Сторонні
особи (в тому числі і батьки абітурієнтів) до розгляду апеляції не
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допускаються. На засіданні абітурієнт знайомиться зі своєю перевіреною
роботою та отримує пояснення відносно помилок і зауважень. Якщо
абітурієнт після відповідних пояснень не погоджується з отриманою оцінкою
вдруге, його робота передається на рецензію членові апеляційної комісії.
Після ретельного ознайомлення з роботою абітурієнта член апеляційної
комісії оцінює її, а свої висновки висвітлює у рецензії. Результати засідання
апеляційної комісії та рецензія передаються на розгляд приймальної комісії.
Заяви на апеляцію, подані у невстановлені терміни, до розгляду не
приймаються.
6.14. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат
Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої
виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
(складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних
педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних
(атестаційних) комісій).
Результат екзамену на основі повної загальної середньої освіти
оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів
сертифіката з української мови та літератури.
6.15. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал
обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами прийому до вищого
навчального закладу, та вноситься до Єдиної бази.
6.16. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих
конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.
6.17. Результати вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових
випробувань) враховуються тільки у тому навчальному закладі, у якому
вони складались, за виключенням зарахування згідно з розділом XVIII цих
Правил.
6.18. Результати вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових
випробувань) оприлюднюються на стендах та веб-сайті приймальної комісії.
VII. Цільовий прийом до Національного авіаційного університету
7.1. Цільовий прийом організовується:
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99
№ 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».
7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з
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обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму
підготовки (спеціальності).
7.3. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку
за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з
установленими квотами, додають направлення, видане Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями, а також міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади.
Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на
навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста,
магістра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.
7.4. Установлена квота не повинна перевищувати 15 відсотків обсягу
державного замовлення доведеного НАУ на підготовку фахівців з кожної
спеціальності.
Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів без
урахування категорій вступників, зазначених у пункті 1 розділу XI цих Умов.
7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом,
можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на
основі повної загальної середньої освіти
8.1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають
особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть
бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного
оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та
Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за №
189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне
оцінювання.
Вибір здійснюється вступником під час подання документів.
IX. Зарахування за співбесідою
9.1. За результатами співбесіди зараховуються до НАУ особи, яким
Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
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9.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує
голова приймальної комісії.
9.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування
на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо
вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання
якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з
конкурсних предметів.
9.4. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту
населення приймальна комісія НАУ приймає рішення про можливість
зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за
результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів,
які неспроможні відвідувати навчальний заклад.
X. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти,
які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
10.1. Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, до
конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти
зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями
підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого
вони є призерами (додаток 7 до цих правил), у тому числі:
- інформатика – при вступі на напрями «прикладна математика»,
«інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна
інженерія», «програмна інженерія»;
- інформаційні технології - при вступі на напрями «прикладна
математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки»,
«комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «системна інженерія»,
«автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
- основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі
знань «економіка та підприємництво» та напрями «міжнародні економічні
відносини» і «міжнародний бізнес»;
- основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі
знань «право» та напрям «міжнародне право»;
- історія – при вступі на напрями (спеціальності) та напрями
(спеціальності) галузей знань «гуманітарні науки», «соціально-політичні
науки», «журналістика та інформація»;
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- екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких
профільними визначено предмети «біологія», «хімія»;
- педагогіка і психологія - при вступі на напрями (спеціальності)
галузей знань «соціально-політичні науки».
10.2. Положення пункту 1 цього розділу поширюються на призерів IV
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів –
членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному
році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.
Інформація про осіб, які є призерами IV етапу всеукраїнських учнівських
олімпіад та III етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, вноситься
Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки
до Єдиної бази до 01 липня.
Величина додатково нарахованих балів встановлюється:
особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 10 балів;
особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 8 балів;
особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 6 балів.
10.3. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу
закінчили підготовчі курси Інституту доуніверситетської підготовки
Національного авіаційного університету, для вступу на основі повної
загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та
інженерно-технічних напрямах підготовки згідно з переліком природничоматематичних та інженерно-технічних спеціальностей, наведеним у цьому
пункті, при вступі на відповідний напрям підготовки додається до 10 балів за
результатами випускного екзамену відповідно до "Положення про випускний
екзамен слухачів (випускників) підготовчих курсів" затвердженого ректором
в рік вступу.
Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів
підготовки
Шифр Найменування галузі
Код напряму
Напрям підготовки
галузі
знань
підготовки
екологія, охорона навколишнього
0401
Природничі науки
середовища та збалансоване
6.040106
природокористування
Фізико-математичні
0402
прикладна фізика
6.040204
науки
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Шифр Найменування галузі
галузі
знань
Системні науки та
0403
кібернетика
0501

0502

0506
0507
0508

0509

0510

0511
0513
0514
0515
0601
0701

Напрям підготовки
прикладна математика

комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
програмна інженерія
системна інженерія
Автоматика та управління автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Енергетика та
енергетичне
енергомашинобудування
машинобудування
Електротехніка та
електротехніка та
електромеханіка
електротехнології
мікро- та наноелектроніка
Електроніка
електронні пристрої та системи
радіотехніка
Радіотехніка,
радіоелектронні апарати
радіоелектронні апарати
та зв’язок
телекомунікації
Метрологія,
вимірювальна техніка та
метрологія та інформаційноінформаційновимірювальні технології
вимірювальні технології
авіа- і ракетобудування
Авіаційна та ракетнокосмічна техніка
авіоніка
Хімічна технологія та
хімічна технологія
інженерія
біотехнологія
Біотехнологія
біомедична інженерія
Видавничо-поліграфічна
видавничо-поліграфічна справа
справа
Будівництво та
будівництво
архітектура
транспортні технології (за
Транспорт і транспортна
видами транспорту)
інфраструктура
аеронавігація
Інформатика та
обчислювальна техніка
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Код напряму
підготовки
6.040301
6.050101
6.050102
6.050103
6.050201
6.050202
6.050604
6.050701
6.050801
6.050802
6.050901
6.050902
6.050903
6.051001
6.051101
6.051103
6.051301
6.051401
6.051402
6.051501
6.060101
6.070101
6.070102

Шифр Найменування галузі
галузі
знань

0801

1701

Геодезія та землеустрій

Інформаційна безпека

Напрям підготовки
обслуговування повітряних
суден
геодезія, картографія та
землеустрій
безпека інформаційних і
комунікаційних систем
системи технічного захисту
інформації
управління інформаційною
безпекою

Код напряму
підготовки
6.070103
6.080101
6.170101
6.170102
6.170103

10.4. Норма, визначена пунктом 10.3 цього розділу, поширюється на
підготовчі курси Інституту довузівської підготовки Національного авіаційного
університету, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до
вищих навчальних закладів за умови, що обсяг навчальних годин складає не
менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.
Випускникам підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки
Національного авіаційного університету видається довідка, де зазначається термін
навчання на підготовчих курсах, кількість годин передбачених навчальною
робочою програмою із навчальних загальноосвітніх дисциплін та кількість
додаткових балів за результатами підсумкової атестації за кожною з навчальних
дисциплін. За вибором вступника додаткові бали за вказаною ним дисципліною
додаються до конкурсного балу (не більше, ніж 10 балів, додаток 7 до цих Правил).
10.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу
закінчили Авіакосмічний ліцей Національного авіаційного університету, при
інших рівних умовах надається переважне право при зарахуванні, за умови
надання рекомендації педагогічної ради. Таке ж право надається особам, які в
рік вступу закінчили підготовчі курси Національного авіаційного
університету і виявили бажання вступати на інші напрями підготовки, крім
природничо-математичних та інженерно-технічних.
10.6. Серед вступників, які мають однаковий конкурсний бал і
вступають на загальних підставах, перевага надається особам, які мають
вищий бал з профільного предмету.
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XI. Зарахування поза конкурсом
11.1. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення
престижності шахтарської праці» надане таке право;
11.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 1 цього розділу,
установлюється у обсязі 15 відсотків обсягу державного замовлення з
кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного НАУ, але не менше
одного місця.
Зарахування осіб, визначених пунктом 1 цього розділу, відбувається за
конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.
11.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього
розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця
згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на
загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
XII. Право на першочергове зарахування
12.1. Право на першочергове зарахування до НАУ мають:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане
таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право
при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого
2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про
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захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення
військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;
- вступники, яким це право визначено правилами прийому до НАУ:
особи, які пройшли професійно-орієнтовану підготовку на підприємствах, в
організаціях та установах авіаційної та авіатранспортної галузей і мають відповідні
рекомендації-клопотання від зазначених підприємств, організацій та установ;
вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого
навчального закладу (п.10.5).
12.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю,
визначеною пунктом 1 цього розділу.
XIII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників,
рекомендованих до зарахування
13.1. Список вступників, які мають цільове направлення,
впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
13.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій
послідовності:
вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;
вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом;
До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до
зарахування на місця цільового прийому.
13.3. У межах кожної зазначеної в пункті 13.2 цього розділу категорії
рейтинговий список впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому
конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.
13.4. У рейтинговому списку зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;
наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
наявність права на першочергове зарахування.
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13.5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної
бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті НАУ. Списки
вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною
комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на
інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті НАУ. Списки
оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для
зарахування на навчання відповідно до пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.
У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в
списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту
13.4 розділу XІІІ цих Правил.
XIV. Надання рекомендацій для зарахування
14.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця
державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений
пунктом 4.2 розділу IV цих Правил, та згідно з порядком формування
конкурсного списку, визначеного у розділі XIII відповідно до конкурсного
бала вступника від вищого до нижчого.
Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим
пріоритетом з числа вказаних ним під час подання заяв, за яким вступник
потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на
місця державного замовлення.
Формування списків рекомендованих до зарахування вступників
здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його
відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування
вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
надаються після завершення зарахування вступників на місця державного
замовлення. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб може бути надана за всіма пріоритетами,
вказаними вступником при поданні заяв.
14.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до
зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до
строків, визначених у пункті 4.2 розділу IV цих Правил.
14.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до
зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах
приймальних комісій вищих навчальних закладів.
Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також
розміщується на веб-сайті вищого навчального закладу.
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Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до
Правил прийому.
XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
15.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та
беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною
комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку,
визначеного у пункті 4.2 розділу IV цих Правил, зобов’язані виконати
вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та
додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та інших
документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної
(відбіркової) комісії вищого навчального закладу. Особи, які подали заяви в
електронній формі, особисто зобов’язані підписати власну електронну заяву,
роздруковану у приймальній комісії.
15.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 4.2 розділу IV
цих Правил, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до
нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та інших
документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для
зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним
замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових
довгострокових кредитів.
15.3. Вступник, який за результатами конкурсного відбору
рекомендований до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом,
із зазначених в його заявах, до закінчення строку конкурсного відбору на
навчання осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного
замовлення, зобов’язаний подати оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду та інших документів, передбачених Правилами
прийому, до приймальної (відбіркової) комісії НАУ. Особи, які подали заяви
в електронній формі, особисто зобов’язані підписати власну електронну
заяву, роздруковану у приймальній комісії.
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У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання
відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право
участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними
пріоритетами.
За рішенням Приймальної комісії заяви за наступними пріоритетами.
Обраними вступником, скасовуються в рейтингових списках, сформованих в
ЄДЕБО.
У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання
відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у
подальшому конкурсному відборі на навчання за наступним пріоритетом,
при цьому зберігається його право участі у конкурсі за першим пріоритетом.

XVI. Коригування списку рекомендованих до зарахування
16.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування
здійснюється під час обрання вступниками місця навчання з одночасним
внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту
15.1. розділу XV цих Правил.
16.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації
вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до
нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до
приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу), і надає
рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця
державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що
фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.
16.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за
рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було
анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним
замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до
приймальної комісії вищого навчального закладу.
16.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до
пункту 14.1 розділу XIV цих Правил.
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Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним
сторонами.
16.5. При одночасному навчанні за кількома програмами за
спеціальностями та формами навчання, окрім двох денних, одна з яких за
державним замовленням,оригінали документа про ступінь, освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а
також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за
державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових
кредитів протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або
спеціальностями та формами навчання, окрім двох денних, за кошти
фізичних та юридичних осіб оригінали зберігаються у вищому навчальному
закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів
видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони
зберігаються.

XVII. Наказ про зарахування
17.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником
вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії.
Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в
Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до
зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної
комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих
у строки, встановлені в пунктах 4.2.1. і 4.2.2 розділу IV цих Правил та в
пунктах 9 і 11 розділу V Умов прийому до вищих навчальних закладів
України в 2015 році.
17.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може
бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень
законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 20.5 розділу ХХ цих
Правил.
Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за
власним бажанням лише за письмовою заявою вступника, про що видається
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відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам
повертаються документи, що подавались вступником.
На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять
може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали
участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі
відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати
осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) цього вищого
навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів.
17.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи
видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 14.1
розділу XIV цих Правил.
17.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за
рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за
заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі
результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому
навчальному закладу квоти.
XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без
громадянства у вищих навчальних закладах України
18.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється
згідно із Законами України “Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства”, “Про закордонних українців”, Указами Президента України
від 25 березня 1994 року № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного
співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями
Російської Федерації” та від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо
розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними
областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними
одиницями Республіки Молдова”, постановами Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в
Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для
навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і
науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без
громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада
2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за
міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими
міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на
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підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу
державного замовлення.
18.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від
українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих
навчальних закладів України користуються такими самими правами на
здобуття освіти, що й громадяни України за наявності посвідчення
закордонного українця, за винятками, встановленими Конституцією
України, законами України чи міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
18.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус
закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах,
мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного
бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів
України.
Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту
за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими
навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
18.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у
закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці,
статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця,
зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів
України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому за
рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та
українських національних культурних товариств (за наявності).
18.5. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття
вищої освіти.
18.6. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного
освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до НАУ на конкурсній
основі згідно уставлених квот від ліцензованого обсягу (Додаток 1), у разі
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відсутності іноземців, виділені для них місця заповнюються на конкурсній
основі громадянами України.
Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньокваліфікаційного рівня, зараховуються до НАУ не пізніше 15 листопада на
підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.
18.7. Іноземні громадяни, які закінчили підготовче відділення
Національного авіаційного університету та інших ВНЗ України, або
отримали освіту певного освітньо-кваліфікаційного рівня, за умови
прийняття рішення про подальше навчання у НАУ на певних освітньокваліфікаційних рівнях, можуть бути зараховані на навчання за рішенням
приймальної комісії НАУ, з метою збереження їх контингенту, упродовж
усього періоду її роботи, але не пізніше 15 листопада, за умови виконання
іноземними громадянами вимог зарахування, передбаченими цими
Правилами Прийому та Положенням НАУ про прийом іноземних громадян
на відповідні освітньо-кваліфікаційні рівні.
18.8. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців та осіб без
громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих
навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки
України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими
навчальними закладами з фізичними та юридичними особами визначаються
приймальною комісією.
IXX. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ДО КАФЕДРИ ВІЙСЬКОВОЇ
ПІДГОТОВКИ НАУ
Особливості прийому до кафедри
Національного авіаційного університету

військової

підготовки

19.1. Розділ Правил прийому для кафедри військової підготовки НАУ
(далі – КВП) розроблений відповідно до законів України "Про вищу освіту"
та "Про військовий обов’язок і військову службу", наказу Міністерства
освіти і науки України 15.10.2014 № 1172 “Про затвердження Умов прийому
на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році”,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2014 за № 1390/26167
(далі – Умови прийому), наказу Міністерства оборони України від 05.06.2014
№ 360 “Про затвердження Інструкції про організацію та проведення
військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових
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навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014
року за № 704/25481.
19.2. У Правилах прийому терміни вживаються у такому значенні:
військовозобов’язаний – особа, яка перебуває в запасі для
комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на
особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони
держави;
військовослужбовець – особа, яка проходить військову службу;
ліцеїст – випускник поточного року військового ліцею, військовоморського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою;
призовник – особа, приписана до призовної дільниці;
цивільна молодь – призовники, ліцеїсти, які відповідають вимогам
Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".
19.3. Порядок роботи відбіркової комісії КВП:
Період
Час
01 листопада 2014 – 24 липня 2015
8.00 – 17.00 (Сб.-Нд. вихідний
день)
25 липня 2015 – 01 серпня 2015
8.00 – 17.00 (Сб. -8.30 – 13.00)
02 серпня 2015 - 08 серпня 2015
8.00 – 17.00
09 серпня 2015 – 25 серпня 2015
8.00 – 15.00 (Сб.-Нд. вихідні дні)
19.4. КВП здійснює підготовку громадян України віком до 21 року, а
також військовозобов`язаних та резервістів віком до 23 років (які не
знаходяться на дійсній військовій службі, не мають офіцерського звання) та
придатні до військової служби за станом здоров’я і здобули повну загальну
середню освіту, на посади осіб офіцерського складу для проходження
військової служби за контрактом для Збройних Сил України та інших
міністерств і відомств за окремим конкурсом за схемою навчання: “4 роки
студент, 1 рік курсант” (далі – схема навчання «студент-курсант»), за денною
формою навчання.
Особи жіночої статі приймаються на навчання за переліком
спеціальностей, за якими жінки можуть проходити підготовку для
проходження військової служби на посадах офіцерського складу, відповідно
до граничних показників прийому на навчання до КВП осіб жіночої статі, які
щорічно затверджуються Міністром оборони України.
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19.5. КВП здійснює прийом на старші курси в порядку переведення та
поновлення в межах вакантних місць державного замовлення і ліцензованого
обсягу відповідно до Інструкції про порядок переведення, відрахування та
поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів
Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони
України від 24.12.97 № 490, та Положення про порядок переведення,
відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти України від 15.07.96 № 245.
19.6. Громадяни України, які виявили бажання вступити до КВП за
схемою навчання "студент-курсант", з 01 січня до 01 червня року вступу
подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за
місцем реєстрації.
У заяві зазначаються:
прізвище, ім’я та побатькові вступника;
рік, місяць і день народження;
поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного
телефону;
найменування обраного вищого військового навчального закладу,
військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (далі –
ВВНЗ (ВНП ВНЗ));
обраний напрям (спеціальність) підготовки;
перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському
центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).
До заяви додаються:
автобіографія;
копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту
(здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється
вступ, і додатка до нього;
шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
копії документів, які відповідно до чинного законодавства
встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ВНЗ);
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою
проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де
вступник перебуває на військовому обліку;
довідка про проходження спеціальної перевірки (для курсантів);
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копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт
громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку
(відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і
військову службу”), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не
мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим
комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством
порядку.
У разі, якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення
вступника до КВП відсутня або вона вже виконана, він може до 1 травня
року вступу подати заяву безпосередньо начальнику КВП. У заяві необхідно
додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, у
якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.
Особливістю подачі документів на вступ до КВП для вступників, які
мешкають у Луганській, Донецькій областях та на тимчасово окупованій
території Автономної республіки Крим є те, що у разі неможливості
оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання
абітурієнт має право подати заяву на вступ безпосередньо до відбіркової
комісії КВП.
19.7. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний
відбір та зарахування на навчання вступників до КВП на основі п овної
загальної середньої освіти проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
1
2
По мірі надходження
Початок прийому заяв та документів
з військових комісаріатів та
від вступників за схемою навчання
оперативних командувань у 2015
"студент-курсант"
році
Закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які мають право складати
до 18.00 24 липня
вступні екзамени, що проводить
2015 року
Приймальна комісія
Строки
проведення
відбірковою
комісією вступних випробувань за
21 липня – 01 серпня
схемою навчання "студент-курсант";
2015 року
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Строки
проведення
приймальною
комісією вступних екзаменів
Рейтинговий список вступників, які
вступають на основі повної загальної
середньої освіти оприлюднюється
Термін вибору вступниками місця
навчання закінчується
Термін
оприлюднення
оновленого
списку рекомендованих до зарахування
за схемою навчання "студент-курсант"
Терміни зарахування вступників за
схемою навчання "студент-курсант"

25 липня – 01 серпня
2015 року
не пізніше 12.00 години
02 серпня 2015 року
о 18.00 годин
06 серпня 2015 року
не пізніше 12.00 години
07 серпня 2015 року
За державним замовленням – не
пізніше 12.00 годин 08 серпня
2015 року

У випадку службової необхідності за клопотанням начальника
Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України –
начальника Генерального штабу Збройних Сил України строк подачі
документів може бути рішенням Міністра оборони України.
19.8. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на
навчання вступників на основі базової вищої освіти проводиться в такі
строки:
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
1
2
Початок прийому заяв та документів
06 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів
01 серпня
від осіб, які не складають вступних
2015 року
випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
Не пізніше 12.00 02 серпня
списку вступників
2015 року
Терміни зарахування вступників
Не пізніше 08 серпня 2015 року
19.9. Строки прийому документів вступників для навчання за схемою
"студент-курсант" визначаються Міністерством оборони України та
Міністерством освіти і науки України.
19.10. Медичне обслуговування студентів проводиться в Медичному
центрі Університету, який забезпечений сучасним медичним обладнанням та
апаратурою.
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19.11. Випускникам Кафедри з числа курсантів відповідно до
Положення про проходження громадянами України військової служби у
Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від
10.12.08 №1153/2008, присвоюється військове звання "лейтенант" та
видається диплом Національного авіаційного університету державного
зразка. Випускникам КВП з числа студентів (освітньо-кваліфікаційний рівень
«Бакалавр») видається диплом Національного авіаційного університету
державного зразка.
19.12. Порядок прийому документів для вступу на навчання за схемою
"студент-курсант":
Перед направленням до КВП всі кандидати проходять первинний
медичний огляд у районному (міському) військовому комісаріаті, а
повторний – в обласному військовому комісаріаті із заповненням картки
медичного огляду тих, хто вступає до вищого військового навчального
закладу Міністерства оборони України чи військового навчального
підрозділу вищого навчального закладу України (додаток № 12 до
Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України,
затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.08 № 402).
На кандидатів для вступу до КВП оформляються медичні документи, а
також протокол засідання комісії з попередньої професійної діагностики,
іменний список і картка професійного відбору (для цивільної молоді), які
заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір кандидатів.
Попередня професійна діагностика та відбір вступників з числа
цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у військових комісаріатах,
оформлення документів здійснюється до 10 червня року вступу.
На осіб, які бажають вступити до КВП, на основі результатів
попередньої професійної діагностики військові комісари приймають рішення
про направлення їх вступниками до КВП чи про відмову в цьому.
Кандидати з числа цивільної молоді направляються до місця складання
вступних випробувань районними (міськими) військовими комісаріатами, а
випускники військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з
посиленою військово-фізичною підготовкою – за рознарядкою Департаменту
військової освіти та науки Міністерства оборони України.
19.13. Для підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу для
проходження військової служби за контрактом за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста приймаються студенти Кафедри за конкурсом, які

36

успішно пройшли державну атестацію та здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень бакалавра за відповідними напрямами.
19.14. Конкурсний відбір кандидатів на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста здійснюється функціональним
підрозділом Приймальної комісії – фаховою атестаційною комісією КВП.
19.15. Вступники до КВП, крім надання сертифікату Українського
центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з
конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження,
оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються
фахівцями, відповідно до діючих наказів Міністерства оборони України, які
входять до складу приймальної (відбіркової) комісії.
У конкурсному балі кандидата на навчання за схемою "студенткурсант" не враховуються суми балів з оцінки індивідуальних психологічних
якостей та рівня фізичної підготовленості.
19.16. Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення
відповідності психічних властивостей та психофізіологічних характеристик
вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики з відповідної
військової спеціальності, прогнозування професійної придатності до
успішного навчання на КВП, а в подальшому до проходження військової
служби у військах.
Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється
відповідно до Інструкції з організації та проведення професійного
психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових
навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих
навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від
09.07.09 № 355, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.09.09 за
№ 893/16909, наказу Міністра оборони України від 22.03.10 № 152 "Про
затвердження Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних
психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових
навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих
навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для
навчання за програмою підготовки офіцерів запасу" та наказу Міністра
оборони України від 05.06.2014 №360 “Про затвердження Інструкції про
організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та
прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів”, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 2014 року за №704/25481
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Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як "пройшов
професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний
психологічний відбір". Кандидати, у яких за результатами тестування
індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна
нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% від максимальної кількості
балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний
психологічний відбір, вони відраховуються з числа кандидатів для вступу до
Кафедри та до подальшого складання випробувань й участі в конкурсному
відборі не допускаються. Рішення Приймальної комісії щодо таких
кандидатів оформляється окремим протоколом.
Кандидатам, які не зараховані за результатами оцінки індивідуальних
психологічних якостей, у документах, що видаються на руки чи
надсилаються до військкоматів за місцем проживання, записується таке
формулювання відмови в зарахуванні: "Не пройшов вступного
випробування".
19.17. Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами
практичного виконання трьох фізичних вправ:
для юнаків:
швидкість – вправа № 23 "Біг на 100 метрів" (по 1 - 2 особи);
сила – вправа № 1 "Підтягування на перекладині" (по 1 - 2 особи);
витривалість – вправа № 28 "Біг на 3 км" (по 8 - 10 осіб);
для дівчат:
швидкість – вправа № 23 "Біг на 100 метрів" (по 1 - 2 особи);
сила – вправа № 5 "Комплексна силова вправа" (вправа складається з
двох частин: перша – згинання та розгинання тулуба, друга – згинання та
розгинання рук в упорі лежачи. За 1 хвилину, лежачи на спині, максимальну
кількість разів згинаючись-розгинаючись дістатися ліктями рук колін ніг,
потім без перерви за наступну 1 хвилину максимальну кількість разів
віджатися від землі. Сумарна кількість згинань-розгинань та віджимань за 2
хвилини відповідає визначеній у таблиці оцінці) (по 1 - 2 особи);
витривалість – вправа № 26 "Біг на 1 км" (по 8 - 10 осіб).
Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності:
спочатку – вправи на швидкість, потім – силові вправи, вкінці – на
витривалість.
Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під
час зриву, падіння тощо) перевіряючий може дозволити виконати вправу
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повторно. Повторне виконання вправ з метою покращання отриманої оцінки
не дозволяється.
Вправи оцінюються відповідно до Положення про вступні
випробування з фізичної підготовки для кандидатів на навчання до
військових навчальних закладів України та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів України у 2015 році.
Оцінка фізичної підготовленості кандидатів на навчання складається із
суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки
вправ і визначається згідно Таблиці нарахування балів за виконання фізичних
вправ.
Для отримання оцінки "залік" кандидату на навчання необхідно
набрати суму від 35 до 70 балів.
Кандидат на навчання оцінюється як "незалік", якщо:
за виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше ніж 35 балів;
не виконувалася вправа на силу (№1, №5) чи витривалість (№26, №28)
з будь-якої причини;
не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість.
Кандидати на навчання, які отримали за вступні випробування з
фізичної підготовки оцінку "незалік" зарахуванню до КВП не підлягають.
Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ для
кандидатів на навчання:
Категорії кандидатів на навчання
Особи чоловічої статі
Особи жіночої статі
№23
№1
№28
№23
№5
№26
30
12.30
4.30
29
12.32
4.33
28
12.35
4.36
27
12.40
4.39
26
12.45
4.42
25
12.50
4.45
24
12.55
4.48
23
13.00
4.51
22
12
13.05
30
4.54
21
13.10
4.57
20
11
13.15
5.00
19
13.20
29
5.03
18
13,6
10
13.25
16,8
5.06
39

9
8
7
6
5
4
3
-

13.30
13.35
13.40

16,9
17,0
17,1
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
19,0
-

28
27
26
25
24
23
22
21
20
18
16
14
-

5.09
5.12
5.15
Нижче за результат 5 хв 15 с - "незалік"

13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
16,0
-

Нижче за результат 13 хв 40 с - "незалік"

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

19.19. Заключний медичний огляд кандидатів проводиться у
Медичному центрі Університету згідно з Положенням про військоволікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим наказом
Міністра оборони України від 14.08.08 № 402.
За результатами заключного медичного огляду кожного вступника
виноситься постанова "придатний" або "непридатний" до навчання на КВП.
Для проведення вступних випробувань створюються відповідні комісії:
- предметні екзаменаційні комісії з питань оцінки загальноосвітнього
(професійного) рівня (з кожного предмета окремо);
- комісія з проведення психологічного обстеження;
- комісія з оцінки рівня фізичної підготовленості;
- військово-лікарська комісія.
Перескладання вступних випробувань не дозволяється, крім випадків,
передбачених пунктом 7.2.5 Настанови з фізичної підготовки у Збройних
Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 30.12.09
№ 685.
19.20. Цільовий прийом організовується відповідно до наказу
Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України, згідно
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з яким випускники поточного року військового ліцею, військово-морського
ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються
до КВП для підготовки громадян для проходження військової служби за
контрактом на посадах осіб офіцерського складу.
19.21. Вступники, які не зараховані на навчання для підготовки на
посади осіб офіцерського складу за обраним напрямом підготовки, мають
право:
- подати заяву на участь у конкурсі на зарахування для підготовки на
посади осіб офіцерського складу на інший напрям підготовки;
- подати заяву на участь у конкурсі на зарахування за схемою навчання
"студент" у Приймальній комісії Університету на той чи інший напрям
підготовки з конкурсним балом сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання чи вступних екзаменів у терміни прийому документів, визначені
Правилами прийому.
Особи з числа цивільної молоді, не прийняті на навчання до КВП для
підготовки на посади осіб офіцерського складу, направляються в районні
(міські) військові комісаріати за місцем проживання.
Особові справи та інші документи із зазначенням причин відмови в
зарахуванні до КВП, а також довідка про результати вступу видаються
кандидатам на руки під розписку, про що повідомляються військові
комісаріати не пізніше 10 днів після закінчення прийому до КВП (для
вступників на підготовку на посади осіб офіцерського складу).
Додаткову інформацію про підготовку та вступ до КВП НАУ можна
отримати на веб-сайті www.nau.edu.ua або електронною поштою за адресою:
pk@nau.edu.ua. або за адресою відбіркової комісії 03048, м. Київ-48, вул.
Медова, 1, Тел.: (044)249-09-67, 451-48-71.
XX. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені
місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників
20.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять
протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального
закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній
базі.
Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається упродовж
наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів
17.2 і 17.3 розділу XVII цих Правил. При цьому накази про зарахування
41

таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17
вересня 2015 року вступу.
20.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах,
творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на
навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що
складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до
іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів,
то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу
за відповідним запитом.
XX1. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до
вищих навчальних закладів
21.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного
засобу. Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії. Для
акредитації журналістів до Приймальної комісії на ім’я голови подається
зареєстрована заява про акредитацію, скріплена печаткою та підписом
керівника засобу масової інформації.
Заява про акредитацію повинна містити:
- повну назву засобу масової інформації;
- поштову адресу, номер телефону (факсу), адресу електронної пошти
засобу масової інформації;
- інформацію про засновників або видавців засобу масової інформації,
періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих засобів
масової інформації); сферу (регіон) поширення засобу масової інформації;
- прізвище, ім'я та по батькові працівників засобів масової інформації,
що акредитуються, належність до творчих або технічних працівників.
До заяви про акредитацію додається:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації, інформаційного агентства або копія ліцензії на мовлення.
21.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти
і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за
роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право
надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на
засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії
зобов’язані створити належні умови для присутності громадських
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спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість
ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
21.3. Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для
ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності,
сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності).
Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за
державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньокваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для
вступу поза конкурсом та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на
інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті
вищого навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного
після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
21.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання
комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не
пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із
проектом порядку денного засідання оприлюднюється.
21.5. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза
конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за
співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та
конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього
незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.
21.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг
державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями),
хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та
зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації
здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс",
на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із
зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VІІ-ХІ цих Правил.
21.7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на
навчання для отримання ступеня бакалавра вищі навчальні заклади
зобов'язані оприлюднити на власних веб-сайтах інформацію про кількість
місць державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу
Міністерством освіти і науки України, на напрями (спеціальності), вказавши
при цьому, що до початку вступної кампанії здійснюється розміщення 80
відсотків загального обсягу державного замовлення для підготовки фахівців
ступеня бакалавра, а розміщення решти 20 відсотків загального обсягу
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державного замовлення буде здійснено МОН України після завершення
прийому документів відповідно до результатів конкурсу поточного року, що
буде визначатися середнім конкурсним балом вступників на навчання за
ступенем бакалавра за відповідною спеціальністю на момент завершення
прийому заяв.
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