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1. Загальні положення
1. Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітніми програмами (ОП) підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за
напрямами "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Логістика",
"Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності",
"Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Маркетинг", "Міжнародна економіка",
"Економічна кібернетика", "Економіка підприємства", "Організація перевезень і
управління на транспорті (повітряному)", "Організація авіаційних робіт і послуг" (далі - Положення) - це нормативний документ, який розробляється фаховою атестаційною комісією навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту (далі - Комісія) з метою нормативного забезпечення роботи Комісії
щодо конкурсного відбору вступників на навчання до університету за ОП підготовки фахівців ОС "Бакалавр" з нормативним терміном навчання за напрямами "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Логістика", "Менеджмент
організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності", "Фінанси і
кредит", "Облік і аудит", "Маркетинг", "Міжнародна економіка", "Економічна
кібернетика", "Економіка підприємства", "Організація перевезень і управління
на транспорті (повітряному)", "Організація авіаційних робіт і послуг" (далі напрями ННІЕМ).
1.2. Положення розроблено на основі Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, наказу МОНУ від 02.07.2015 №705 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах»,
Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Положень «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та «Про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів
освіти», державних та галузевих стандартів освіти та інших нормативних актів
України з питань освіти, Статуту Національного авіаційного університету,
«Положення про моніторинг і контроль якості освіти», Правил прийому на навчання у Національному авіаційному університеті, «Тимчасового положення
про рейтингову систему оцінювання», затвердженого наказом ректора від
15.06.2004 №122/од.
Положення розробляється, оформлюється, поширюється та актуалізується
відповідно до запровадженої в університеті системи менеджменту якості і визначає:
- порядок прийому вступників на навчання за ОП підготовки фахівців ОС
«Бакалавр» ННІЕМ;
- програму вступних (фахових, додаткових) випробувань напрямів підготовки ННІЕМ;
- порядок визначення особистого інтегрального рейтингу (ОІР) вступника
та іншу інформацію.
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1.3. Для проведення конкурсного відбору вступників за ОП підготовки
фахівців ОС «Бакалавр» з нормативним терміном навчання створюється фахова
атестаційна комісія ННІЕМ (далі – Комісія).
Комісія створюється, відповідно до «Положення про атестаційну комісію
Національного авіаційного університету», затвердженого наказом ректора від
05.11.2007 №241/од, в кожному навчально-науковому інституті для розгляду
питань щодо конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання за
програмами підготовки фахівців ОС «Бакалавр».
Комісія створюється наказом ректора, проект якого готує відповідальний
секретар приймальної комісії університету, в термін не пізніше ніж за три місяці
до початку роботи приймальної комісії.
Головою Комісії призначається директор навчально-наукового інституту
Економіки та менеджменту. Членами Комісії – завідувачі кафедр, а також інші
найбільш досвідчені та кваліфіковані науково-педагогічні працівники ННІЕМ.
Один із членів Комісії призначається заступником голови Комісії. Секретарем
Комісії призначається працівник випускової кафедри.
1.4. Випускові кафедри ННІЕМ розробляють Програми додаткового
вступного випробування та фахового вступного випробування (Додатки А-Н).
Програми додаткового вступного випробування, фахового вступного випробування включають в себе:
- мету вступного випробування;
- форму додаткового/фахового вступного випробування;
- перелік програмних питань з дисциплін;
- перелік літератури для самостійної підготовки;
- зразок екзаменаційного білета;
- рейтингові оцінки за виконання окремих завдань вступних випробувань.
1.5. Затверджені Головою фахової атестаційної комісії Програми оприлюднюються на веб-сайті ННІЕМ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
2. Порядок прийому вступників на навчання
2.1. Прийом вступників на навчання за ОП підготовки фахівців ОС «Бакалавр» з нормативним терміном навчання за напрямами ННІЕМ з фінансуванням
за рахунок коштів державного бюджету або фізичних чи юридичних осіб здійснюється на конкурсній основі в терміни, визначені «Умовами прийому до вищих навчальних закладів України», які щорічно затверджуються Міністерством
освіти і науки України, та "Правилами прийому на навчання до Національного
авіаційного університету", які затверджуються наказом ректора.
Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «Молодший спеціаліст» на навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань.
Вступне випробування для вступника на здобуття ступеня бакалавра на
основі ОКР «Молодший спеціаліст», який відповідає напряму підготовки (галу-
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зі знань) ступеню бакалавра ННІЕМ складається з фахового вступного випробування з урахуванням середнього балу диплома про освіту.
Прийом на основі ОКР «Молодший спеціаліст» здобутого за іншим напрямом підготовки (галуззю знань), проводиться за умови успішного проходження
фахового та додаткового вступних випробувань з урахуванням середнього балу
диплома про освіту.
2.2. Вступники на навчання за програмами підготовки фахівців ОС «Бакалавр» особисто подають до Комісії ННІЕМ заяву на ім'я ректора з проханням
щодо допуску до участі в конкурсному відборі на навчання до університету, в
якій вказують напрям підготовки (галузь знань) ННІЕМ, освітній рівень та джерело фінансування навчання, в терміни, визначені «Умовами прийому до вищих
навчальних закладів України» та «Правилами прийому Національного авіаційного університету», а також:
- документ державного зразка про раніше здобутий ОКР і додаток до нього
(оригінали);
- заповнену анкету встановленого зразка;
- копію паспорта;
- копію картки фізичної особи – платника податків;
- медичну довідку за формою 086-У;
- чотири фотокартки розміром 3 х 4см;
- копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування
поза конкурсом (розділ ХІ цих Умов) (за наявності).
Усі копії документів завіряються в установленому порядку.
Паспорт, військовий квиток або приписку до призовної дільниці, оригінали документа про здобутий ОКР, додатка до нього, а також документів, що підтверджують можливість отримання пільг (для осіб, які претендують на пільги)
вступники пред'являють особисто.
Прийом на навчання за ОП підготовки фахівців ОС «Бакалавр» іноземців
та осіб без громадянства, які мають базову освіту, здійснюється на загальних
умовах з урахуванням особливостей цієї категорії вступників, передбачених
«Умовами прийому до вищих навчальних закладів України».
Для осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ОКР «Молодший спеціаліст», обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий ОКР, що здійснюється Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється упродовж першого року навчання.
2.3. Вступники, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно
здобувати вищу освіту в університеті за тим самим ступенем освіти за умови
відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на
оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з під-
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готовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26
серпня 2015 року № 658.
Особи, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня
(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів
України за рахунок коштів державного бюджету з правом надання місць у гуртожитках на час навчання.
2.4. Особи, які беруть участь у конкурсі, зобов’язані в термін, визначений
чинними Правилами прийому до Національного авіаційного університету, подати до Комісії ННІЕМ оригінали зазначених у п. 2.2 документів, якщо раніше
були подані їх копії.
Особи, які в установлений термін не подали до Комісії ННІЕМ оригіналів
зазначених у п. 2.2. документів, втрачають право на зарахування на навчання за
рахунок коштів державного бюджету. На звільнені при цьому місця здійснюється подальше зарахування на конкурсній основі з числа осіб, які брали участь
у конкурсі.
2.5. Прийом документів, проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування на навчання за програмами підготовки фахівців ОС
«Бакалавр» ННІЕМ з нормативним терміном навчання за напрямами підготовки
здійснюються в терміни, визначені «Умовами прийому до вищих навчальних
закладів України» та «Правилами прийому на навчання до Національного авіаційного університету».
2.6. Ознайомитись з програмами додаткового вступного випробування та
фахового вступного випробування, графіком проведення вступних випробувань, порядком визначення ОІР вступника тощо можна сайті навчальнонаукового інститут Економіки та менеджменту.
2.7. Прийом на навчання за програмою підготовки фахівців ОС «Бакалавр» з фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету або коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється за конкурсом на підставі особистого
інтегрального рейтингу (багатобальна оцінка рівня фахової підготовки вступника, що враховує рівень його учбової, творчої та наукової успішності в цілому
за попередній період навчання на підставі екзаменаційних відомостей та документів, що підтверджують результативність вищезазначеної роботи цієї особи)
далі (ОІР) вступника.
2.8. Для вступника на навчання за ОС «Бакалавр» ННІЕМ ОІР складається академічного рейтингу (АР) та рейтингу співбесіди (РС).
Максимальна величина ОІР вступника на навчання за програмами підготовки фахівців ОС «Бакалавр» ННІЕМ складає 150 балів.
Кожна особа, яка хоче вступити до Національного авіаційного університету для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним терміном навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за
спорідненими напрямами підготовки (галуззю знань) ННІЕМ, повинна успішно
здати:

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним
терміном навчання ННІЕМ

Шифр
документа

СМЯ НАУ ПКВ
11 – 01 – 2016
стор. 8 з 25

- фахове вступне випробування.
Ті особи, які хочуть вступити до Національного авіаційного університету
для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР «Молодший спеціаліст» здобутого за іншим напрямом, повинні успішно здати:
- додаткове вступне випробовування;
- фахове вступне випробування.
Вступні випробування (фахове, додаткове) проводяться в терміни відповідно до затвердженого приймальною комісією університету графіку (Додаток
2).
2.9. Члени Комісії зобов’язані поінформувати вступників щодо порядку
проведення фахового/додаткового вступного випробування. Вступник має:
- пред’явити перед початком вступного випробовування документ, що засвідчує особу вступника;
- право використовувати нормативно-довідкові матеріали тощо;
- обов'язково виконувати конкурсні завдання на папері, що має штамп відповідного навчально-наукового інституту (факультету);
- дотримуватись правил порядку поводження на випробовуванні (не користуватися електронними засобами, будь-якими підказками тощо).
2.10. Вступник допускається до фахового вступного випробування за
умови успішного проходження додаткового вступного випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються, виходячи зі 100-бальної шкали, з наступним переведенням оцінки за національною шкалою. (Додаток 3).
Повторне проходження вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється.
2.11. Апеляції на результати вступних випробувань, розглядає апеляційна
комісія НАУ, склад якої затверджується наказом ректора. Апеляції на результати
вступних випробувань проводяться відповідно до «Положення про Апеляційну
комісію Національного авіаційного університету», затвердженого наказом ректора, ознайомитись з яким можна на сайті університету.
2.12. Виконані вступниками письмові роботи (завдання), а також аркуші усної відповіді на вступних випробуваннях, протоколи співбесід (Додатки 4-5) зберігаються на випусковій кафедрі ННІЕМ упродовж одного року. Їх знищення здійснюється комісією під головуванням завідувача випускової кафедри навчальнонаукового інституту Економіки та менеджменту і оформлюється відповідним актом.
2.13. Результати виконання завдань вступних випробувань вступниками
заносяться до відповідних відомостей (Додаток 6-7).
2.14. Значення всіх складових ОІР (академічний рейтинг, рейтинг співбесіди) заносяться до "Відомості особистих інтегральних рейтингів вступників" (таблиця Excel), яка подаються до приймальної комісії НАУ у паперовому та електронному виді (Додаток 8).
2.15. Конкурсний відбір на навчання за програмами підготовки фахівців
ОС «Бакалавр» здійснюється на підставі ОІР вступників.
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Категорії вступників, які мають право на зарахування поза конкурсом на
поточний рік зазначені у Правилах прийому на навчання у Національному
авіаційному університеті.
Кількість місць для осіб, визначених пунктом 2.16 цього розділу, установлюється відповідно до Правил прийому університету.
Зарахування осіб, визначених пунктом 2.16 відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
2.16. Право на першочергове зарахування до НАУ мають категорії вступників, які визначені у поточному році в Правилах прийому на навчання у
Національному авіаційному університеті.
У разі наявності однакової величини ОІР у декількох вступників переважне право на зарахування, за рівних інших умов, надається особам з більш високою величиною академічного рейтингу.
2.17. Зарахування на навчання здійснюється на конкурсній основі: спочатку на місця, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, а потім
– на місця, які фінансуються за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб, в
межах ліцензованого обсягу підготовки фахівців за відповідною спеціальністю.
2.18. Вступники, які брали участь у конкурсному відборі на навчання за
програмою підготовки фахівців ОС «Бакалавр» з нормативним терміном навчання за напрямами підготовки ННІЕМ з фінансуванням за рахунок коштів
державного бюджету і не пройшли за конкурсом, можуть бути зараховані на
конкурсній основі на навчання за програмою підготовки фахівців ОС «Бакалавр» за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.
2.19. Рейтингові списки вступників на навчання за ОП підготовки фахівців
ОС «Бакалавр» з нормативним терміном навчання за напрямами підготовки
ННІЕМ з фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету або фізичних чи
юридичних осіб формуються та затверджується фаховою атестаційною комісією
навчально-наукового інститут Економіки та менеджменту, оформлюються протоколом і після підписання головою та секретарем фахової атестаційної комісії
ННІЕМ подаються до Приймальної комісії університету.
Результати конкурсного відбору вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
2.20. На підставі рейтингового списку вступників та рішення приймальної
комісії університету щодо рекомендування до зарахування на навчання за поданням її відповідального секретаря видається наказ ректора про зарахування
на навчання за програмами підготовки фахівців ОС «Бакалавр» навчальнонаукового інституту Економіки та менеджменту з нормативним терміном навчання з фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету або фізичних
чи юридичних осіб не пізніше встановленого нормативними документами терміну.
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3. Порядок визначення особистого інтегрального рейтингу
3.1. Особистий інтегральний рейтинг (ОІР) вступника на навчання за
співбесідою за програмою підготовки ННІЕМ фахівців ОС «Бакалавр» визначається як сума двох рейтингів: академічного рейтингу (АР) та рейтингу співбесіди (РС).
3.2. Академічний рейтинг визначається як середньоарифметична оцінок
за 100-бальною шкалою, отриманих вступником за весь попередній період навчання, у тому числі, всіх видів практик, зазначених у представленій Академічній довідці.
Оцінки, отримані в інших навчальних закладах за національною шкалою,
перераховуються у оцінки за 100-бальною шкалою відповідно до розпорядження проректора з навчальної роботи від 05.12.2005 №65/роз. "Про методичні рекомендації щодо проведення семестрового контролю рівня засвоєння навчального матеріалу", а саме: оцінці "Відмінно" відповідає 95 балів, оцінці "Добре" –
82 бали, оцінці "Задовільно" – 67 балів.
Залікові оцінки "Зараховано" при цьому при визначенні АР не враховуються.
Приклади визначення підсумкових семестрових рейтингових оцінок для
занесення до зведеної підсумкової відомості та додатка до диплома про освіту
наведено в Додатку 9.
3.3 Рейтинг співбесіди є кількісною характеристикою результатів співбесіди учасників конкурсного відбору вступників на старші курси, яка проводиться з метою визначення здатності вступників засвоювати майбутні навчальні дисципліни програми ОС «Бакалавр» за напрямами підготовки ННІЕМ.
Під час підготовки до співбесіди вступник користується «Аркушем співбесіди», в якому записує стислий зміст відповідей на запропоновані завдання екзаменаційного білету.
На «Аркуші співбесіди» зазначається кількість балів (цифрою і словами),
він підписується особисто вступником та екзаменаторами.
3.3.1. Форму фахового вступного випробування випускників ОКР "Молодший спеціаліст", які беруть участь у конкурсному відборі вступників на навчання за програмами підготовки фахівців ОС "Бакалавр" з нормативним терміном навчання, визначає випускова кафедра ННІЕМ.
3.3.2. Вступні випробування можуть проводитися в письмовій, усній або
комбінованій формі, які визначаються Програмами додаткового/фахового вступних випробувань.
3.3.3. Методики визначення рейтингових оцінок за вступні випробування
та принципів їх використання визначаються Програмами додаткового/фахового
вступних випробувань.
3.3.4. Рейтинг співбесіди визначається в балах за 100-бальною шкалою з
підсумкової оцінки за виконання вступником усіх запропонованих завдань.
Рейтинг співбесіди не повинен перевищувати 100 балів.
При визначенні ОІР вступників на навчання за програмами підготовки
фахівців ОС «Бакалавр» ННІЕМ величина РС додається до величини АР.
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3.3.5. Зміст та критерії оцінювання додаткових/фахових вступних випробувань при прийомі на одну і ту саму спеціальність мають бути однаковими для
всіх категорій вступників, незалежно від джерел фінансування навчання.
3.4. Визначення особистого інтегрального рейтингу вступника на навчання за програмою підготовки фахівців ОС «Бакалавр» ННІЕМ здійснюється
за алгоритмом, наведеним у табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Визначення ОІР вступника на навчання за співбесідою
за програмою підготовки фахівців ОС «Бакалавр» ННІЕМ з нормативним
терміном навчання
№
пор.

Назва
рейтингу

1. Академічний рейтинг
(АР)
2. Рейтинг співбесіди
(РС)
Особистий інтегральний
рейтинг (ОІР)

Кількість
Порядок
балів
визначення рейтингу
(max)
Визначається за оцінками додатку до
100
диплома за 100-бальною шкалою
Визначається за 100-бальною шка100
лою за підсумками усної співбесіди
150
ОІР = АР + 0,5*РС
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Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту
Кафедра__________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова фахової атестаційної комісії
_____________________________
«____»______________2016р.

ПРОГРАМА
додаткового вступного випробування
за освітньою програмою підготовки фахівців
освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним терміном навчання
галузь знань ________________________________________
шифр, назва

напрям підготовки ____________________________________________
шифр, назва

Київ 2016
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Закінчення додатку 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту
Кафедра__________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова фахової атестаційної комісії
_____________________________
«____»______________2016р.

ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
за освітньою програмою підготовки фахівців
освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним терміном навчання
галузь знань ________________________________________
шифр, назва
напрям підготовки ____________________________________________
шифр, назва

Київ 2016

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним
терміном навчання ННІЕМ

Шифр
документа

СМЯ НАУ ПКВ
11 – 01 – 2016

стор. 14 з 25

Додаток 2
(Ф 02.03 –- 23)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної комісії
________________ В.Харченко
"_____" ___________ 20__ р.
ГРАФІК
проведення додаткового вступного випробування,
фахового вступного випробування для вступників на навчання за програмою підготовки фахівців ОС «Бакалавр» з нормативним терміном навчання
Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту

№
пор.
1
1.

Галузь знань

Напрям підготовки

Кафедра

2

Вид вступного випробування

3

4

Дата,
час проведення,
аудиторія
5

Відповідальна
особа

Додаткове
Фахове

Голова фахової атестаційної комісії ННІЕМ ____________ ____________
підпис

прізвище, ініціали

Декан факультету ___________________________ ____________ ____________
назва факультету

підпис

прізвище, ініціали

Завідувач кафедри ___________________________ ____________ ____________
назва випускової кафедри

підпис

прізвище, ініціали

6

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним
терміном навчання ННІЕМ

Шифр
документа

СМЯ НАУ ПКВ
11 – 01 – 2016

стор. 15 з 25

Додаток 3
Відповідність рейтингових оцінок
у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS
Оцінка
за шкалою ECTS

Оцінка
в балах

Оцінка
за національною
шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

82 – 89

Добре

B

FX

Відмінно
(відмінне виконання лише з
незначною кількістю помилок)
Дуже добре
(вище середнього рівня з
кількома помилками)
Добре
(в загальному вірне виконання з
певною кількістю суттєвих
помилок)
Задовільно
(непогано, але зі значною
кількістю недоліків)
Достатньо
(виконання задовольняє
мінімальним критеріям)
Незадовільно

F

Незадовільно

75 – 81

67 – 74

C

Задовільно

60 – 66

35 – 59
1 – 34

D

E

Незадовільно

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним
терміном навчання ННІЕМ

Шифр
документа

СМЯ НАУ ПКВ
11 – 01 – 2016

стор. 16 з 25

Додаток 4
Форма № Н-1.07

Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет
______________________________
(штамп вищого навчального закладу / його підрозділу)

Аркуш
усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні з_____________________________
(назва(и)

________________________________________________________________________________
навчального(их) предмета(ів))

Вступник
(прізвище, ім’я, по батькові)

Рівень освітнього ступеня _Бакалавр _____________________
Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту, факультет ________________________
(найменування)

Напрям підготовки _____________________________________________________
(шифр і назва)

________________________________________________________________________________________________

Час початку відповіді ____________________________________________________________________
Час закінчення відповіді ________________________________________________________________________
Номер екзаменаційного білета _________ Дата випробування « ____ » _____________ 20 __ р.

Зміст відповіді:

Додаткові запитання

Підпис вступника __________________

Кількість балів____________________________
Екзаменатори:
_____________ _____________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

_____________ _____________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

_____________ _____________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним
терміном навчання ННІЕМ

Шифр
документа

СМЯ НАУ ПКВ
11 – 01 – 2016

стор. 17 з 25

Додаток 5
Форма № Н-1.09
Національний авіаційний університет
Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту
ПРОТОКОЛ СПІВБЕСІДИ № ___
(прізвище, ім’я, по батькові вступника)

пройшов (пройшла) співбесіду „_____” ___________ 20__ року
у відбірковій комісії

ННІЕМ, факультету, відділення.

За підсумками співбесіди комісія вирішила

до зарахування
(рекомендувати, не рекомендувати)

студентом (студенткою)_________ курсу
рівня вищої освіти/освітньо-кваліфікаційного рівня
(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)
за напрямом підготовки
(шифр і назва напряму підготовки)

за спеціальністю
(шифр і назва спеціальності)

Мотивований висновок:

Голова комісії __________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Члени комісії: __________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

__________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

__________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

__________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним
терміном навчання ННІЕМ

Шифр
документа

СМЯ НАУ ПКВ
11 – 01 – 2016

стор. 18 з 25

Додаток 6
(Ф 02.03 – 25)
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту
Форма навчання: денна, заочна
(необхідне підкреслити)

ВІДОМІСТЬ № _____
результатів додаткового вступного випробування
вступників на навчання за програмою підготовки фахівців ОС «Бакалавр»
за галуззю знань___________________________________________________________________________
шифр, назва

напрямом підготовки_______________________________________ Дата ___________

№
пор.
1.

П.І.Б.
вступника

Голова фахової атестаційної комісії ННІЕМ
___________
______________
підпис

Рейтингова
оцінка

Номер білета

прізвище, ініціали

Члени комісії:
1. _____________ ( _______________ )
підпис

2.

_____________ ( _______________ )
підпис

Секретар комісії
___________
підпис

______________
прізвище, ініціали

3.

прізвище, ініціали

прізвище, ініціали

_____________ ( _______________ )
підпис

прізвище, ініціали

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним
терміном навчання ННІЕМ

Шифр
документа

СМЯ НАУ ПКВ
11 – 01 – 2016

стор. 19 з 25

Додаток 7
Форма № Н-1.06

Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет
Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту
Факультет __________________________________________________________
назва факультету

Кафедра ____________________________________________________________
назва випускової кафедри

Напрям підготовки __________________________________________
шифр, назва

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна)
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ № ________
Рівень освітнього ступеня/освітньо-кваліфікаційний рівень _______________________________________
( бакалавр)

___________________________________________з ___________________________________________________
(форма вступного випробування)

(назва навчального предмета)

Напрям _______________________, група ___________________________________
Дата проведення вступного випробування „ _______” ____________________ 20____ року
Початок вступного випробування ___________________
Закінчення вступного випробування _________________
Прізвища та ініціали екзаменаторів ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Кількість балів
№
з/п

Шифр

Прізвище, ім’я та по батькові вступника

цифрами

Підписи екзаменаторів

словами

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Відповідальний секретар
приймальної (відбіркової) комісії
_________ ____________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Кількість вступників, які проходили випробування
__________________

Екзаменатори:
____________________________
(підписи)

_____________________________
Голова предметної (фахової) комісії
_________ ___________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

«___»____________ 20_____ року

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним
терміном навчання ННІЕМ

Шифр
документа

СМЯ НАУ ПКВ
11 – 01 – 2016

стор. 20 з 25

Додаток 8
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту

ВІДОМІСТЬ № _____
особистих інтегральних рейтингів вступників на навчання за співбесідою
за програмою підготовки фахівців ОС«Бакалавр» з нормативним терміном навчання
Галузь знань ________________________________________________
шифр, назва

Напрям підготовки __________________________________________ Дата ___________
шифр, назва

№
пор.

П.І.Б.
вступника

АР

РС

ОІР
(АР + 0,5*РС)

1.
2.

Завідувач кафедри ____________________________________________________
повна назва випускової кафедри
___________
_______________________
підпис

Секретар

___________
підпис

прізвище та ініціали

_______________________
прізвище та ініціали

Примітка. АР – академічний рейтинг; РС - рейтинг співбесіди; ОІР – особистий інтегральний рейтинг вступника.

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним
терміном навчання ННІЕМ

Шифр
документа

СМЯ НАУ ПКВ
11 – 01 – 2016

стор. 21 з 25

Додаток 9
ПОРЯДОК
визначення підсумкових оцінок
для заповнення підсумкової зведеної відомості
Варіанти підсумкових семестрових
рейтингових оцінок (ПСРО), отриманих студентом з навчальної дисципліни

Підсумкова оцінка, яка заноситься
до підсумкової зведеної відомості та
до Додатку до диплому
Форма запису в
Форма запису в
Технологія визназведеній відомоДодатку до дипчення
сті
лому

Одна ПСРО (диф.залік) з односеместрової дисципліни:
87/Добре/В

Оцінка залишається без змін

87/добре/В

Добре/В

Одна ПСРО (екзамен) з односеместрової дисципліни:
63/Задовільно/E
Дві ПСРО (диф.залік, диф.залік) з
двосеместрової дисципліни:
86/Добре/В, 92/Відмінно/А
Дві ПСРО (екзамен, екзамен) з
двосеместрової дисципліни:
86/Добре/В, 92/Відмінно/А
Дві ПСРО (диф.залік, екзамен) з
двосеместрової дисципліни:
86/Добре/В, 92/Відмінно/А
Дві ПСРО (екзамен, диф.залік) з
двосеместрової дисципліни:
86/Добре/В, 92/Відмінно/А
Дві ПСРО (екзамен, диф.залік) з
двосеместрової дисципліни:
86/Добре/В, 93/Відмінно/А
Одна ПСРО (диф.залік) з будьякої практики:
76/Добре/С
Підсумкова рейтингова оцінка за
виконання курсового проекту
(роботи):
19/Відмінно
16/Добре
12/Задовільно
91/Відмінно/А
…

Оцінка залишається без змін

63/Задовільно/E

Задовільно/E

(86+92):2=89 бал.

89/Добре/В

Добре/В

(86+92):2=89 бал.

89/Добре/В

Добре/В

(86+92):2=89 бал.

89/Добре/В

Добре/В

(86+92):2=89 бал.

89/Добре/В

Добре/В

(86+93):2=89,5
бал.

90/Відмінно/А

Відмінно/А

Оцінка залишається без змін

76/Добре/С

Добре/С

Оцінка залишається без змін

19/Відмінно
16/Добре
12/Задовільно

100/Відмінно/А
84/Добре/В
63/Задовільно/D

Примітки: 1. Підсумкові семестрові рейтингові оцінки, отримані за різними формами семестрового контролю (екзамен, диф. залік), є рівноцінними.
2. Для визначення академічного рейтингу (АР) використовуються оцінки в балах із зведеної підсумкової відомості або із Додатку до диплома про освіту.

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним
терміном навчання ННІЕМ

Шифр
документа

СМЯ НАУ ПКВ
11 – 01 – 2016

стор. 22 з 25

(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
Куди
№
передано (підприм.
розділ)

Дата
видачі

П.І.Б.отримувача

Підпис
отримувача

Примітки

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним
терміном навчання ННІЕМ

Шифр
документа

СМЯ НАУ ПКВ
11 – 01 – 2016

стор. 23 з 25

(Ф 03.02-02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата
ознайомлення

Примітки

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним
терміном навчання ННІЕМ

Шифр
документа

СМЯ НАУ ПКВ
11 – 01 – 2016

стор. 24 з 25

(Ф 03.02  03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№ листа/сторінки (пункт)
№
зміни

зміненого

заміненого

нового

анульованого

Підпис
особи,
яка
внесла
зміну

Дата внесення
зміни

Дата введення
зміни

Система менеджменту якості
Положення про конкурсний відбір вступників на
навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним
терміном навчання ННІЕМ

Шифр
документа

СМЯ НАУ ПКВ
11 – 01 – 2016

стор. 25 з 25

(Ф 03.02  04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ
№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності

