Додаток 7
до Правил прийому до Університету

МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД
кандидатів на навчання для вступу за освітнім ступенем бакалавр
Медичний огляд кандидатів проводиться військово-лікарською та
лікарсько-льотною комісіями Університету і включає в себе:
для кандидатів на навчання за наземними спеціальностями антропометрія, загальний аналіз крові та сечі, дослідження крові на сифіліс,
тести на ВІЛ, маркери гепатитів “B”, “C”, проведення рентгенологічного
(флюорографічного) дослідження органів грудної клітки, ЕКГ-дослідження, а
за медичними показаннями – інших досліджень, огляд лікарями-спеціалістами
(для жінок, які вступають до ВНЗ, – огляд гінеколога та УЗД матки, її
придатків);
для кандидатів на навчання за льотними спеціальностями та за
спеціальністю бойового управління авіацією (у тому числі оператор управління
повітряним рухом (УПР) – антропометрія, загальний клінічний аналіз крові та
сечі, дослідження крові на сифіліс, тести на ВІЛ, маркери гепатитів “B”, “C”,
аналіз на визначення групи крові та резус-фактора, біохімічний аналіз крові (на
трансамінази крові, загальний білірубін, цукор, сечовину, креатинін, загальний
білок),флюорографію (рентгенографію) органів грудної клітки, рентгенографію
придаткових пазух носа, електрокардіографію в 12 відведеннях в умовах
спокою та після фізичного навантаження, ендоскопічне дослідження шлунка та
дванадцятипалої кишки, УЗД щитоподібної залози, серця, органів черевної
порожнини, нирок та наднирників, електроенцефалографію, огляд лікарями –
спеціалістами (для жінок, які вступають до ЗВО, – огляд гінеколога та УЗД
матки, її придатків). Кандидатам у яких під час обстеження не виявлено
захворювань, що перешкоджають льотному навчанню, до винесення ЛЛК
заключної постанови проводяться спеціальні дослідження: барокамерні
випробування на витривалість помірних ступенів гіпоксії та перепадів
барометричного тиску, двохвилинна дія перервної кумуляції прискорень
Коріоліса або дія безперервної кумуляції прискорень Коріоліса протягом трьох
хвилин.
Заключний медичний огляд не передбачає лікувальних заходів. За його
результатами на кожного кандидата на навчання у ВВНЗ виноситься постанова
“придатний” або “непридатний” за станом здоров’я до навчання. При виявленні
відхилень від вимог Положення про військово-лікарську експертизу в ЗС
України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року
№ 402 (зі змінами) та Положення про лікарсько-льотну експертизу в державній
авіації України, затвердженого наказом Міністра оборони України від
20.11.2017 року №602, вступник з числа кандидатів для вступу відраховується і
направляється на лікування за місцем проживання (цивільна молодь) або за
місцем проходження служби (військовослужбовці).
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