Перелік спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм),
за якими оголошується прийом на навчання в 2019 році
до Національного авіаційного університету
освітній ступінь «Магістр» (денна/заочна форма навчання)
на основі єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови
Галузь знань
Назва
Культура і мистецтво

Код
029

03

Гуманітарні науки

05

Соціальні та
поведінкові науки

Код
02

06

Журналістика

07

Управління та
адміністрування

Документознавство та інформаційна діяльність

033

Спеціальність / спеціалізація
Назва
Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа
Філософія

053
053
053
053
054
051

Психологія
Психологія
Психологія
Психологія
Соціологія
Економіка

Психологія
Практична психологія
Психологія бізнесу
Конфліктологія та практична медіація
Соціологія
Економічна кібернетика

051
051
051
051
061

Економіка
Економіка
Економіка
Економіка
Журналістика

Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Цифрова економіка
Економічна безпека авіаційного транспорту
Журналістика

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

072

Фінанси і кредит

073

Фінанси, банківська справа та
страхування
Менеджмент

073
073
073
073
073
073

Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент

073
073
075
075

Менеджмент
Менеджмент
Маркетинг
Маркетинг

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Логістика
Управління проектами
Адміністративний менеджмент
Управління інноваційною діяльністю
Глобальна логістика та управління ланцюгами
постачання
Адміністрування фінансового моніторингу
Управління закладами освіти
Маркетинг
Міжнародний маркетинг

076

121
121
122
122
123
123
124
125

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерна інженерія
Системний аналіз
Кібербезпека

125

Кібербезпека

125

Кібербезпека

Програмне забезпечення систем
Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні управляючі системи та технології
Інформаційні технології проектування
Комп’ютерні системи та мережі
Системне програмування
Консолідована інформація
Системи технічного захисту інформації,
автоматизація її обробки
Адміністративний менеджмент у сфері захисту
інформації
Безпека інформаційних і комунікаційних систем

076
12

Інформаційні
технології

ЗНО

Освітньо-професійна програма

Підприємництво та бізнес-технології

Туризм

Туризмознавство

28

Публічне управління
та адміністрування

281

Менеджмент в органах публічного управління

292

Публічне управління та
адміністрування
Публічне управління та
адміністрування
Публічне управління та
адміністрування
Публічне управління та
адміністрування
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії
Міжнародні економічні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародне регулювання економічних відносин

29

Міжнародні
відносини

291
291

Денна/заочна

Підприємницька діяльність в авіації

242

281

Денна
Денна/заочна
Заочна

Менеджмент організацій і адміністрування

Сфера обслуговування

281

Денна/заочна

Філософія комунікацій

24

281

Форма
навчання

Денна
Денна/заочна

Суспільне врядування, регіональний розвиток та
самоврядування
Економічний аналіз й прогнозування

Заочна

Управління та адміністрування в авіаційній галузі

Заочна

Міжнародна інформація

Денна

Зовнішня політика і дипломатія
Міжнародні економічні відносини

Денна

Строки прийому заяв та документів
Етапи вступної компанії
Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
Складання додаткових фахових вступних випробувань (за розкладом кафедр)
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі ЄВІ
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів
Основна сесія єдиного вступного іспиту
Фахові вступні випробування та додаткові фахові вступні випробування для вступників з інших
спеціальностей (за розкладом кафедр)
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
Зарахування на навчання за державним замовленням
Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
ІІ етап (навчання виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб )
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі ЄВІ та складали фахові вступні випробування
Надання рекомендацій для зарахування навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Терміни
13 травня
18.00 годині 03 червня
13 травня-31 травня
10 липня – 23 липня
18 червня – 25 червня
02 липня
05 липня-10 липня
23 липня-26 липня
Не пізніше 5 серпня
до 18.00 10 серпня
до 12.00 11 серпня
не пізніше 16 серпня
02 вересня -13 вересня
до 14.00 16 вересня
до 14.00 20 вересня
Не пізніше 30 вересня

Вступ на основі єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)
08

Право

29

Міжнародні відносини

081
081
293

Право
Право
Міжнародне право

Правознавство
Правове забезпечення митної діяльності
Міжнародне право

Денна/заочна
Денна
Денна/заочна

Строки прийому заяв та документів
Етапи вступної компанії
Початок реєстрації для складання ЄФВВ та ЄВІ
Закінчення реєстрації для ЄФВВ та ЄВІ
Складання додаткових фахових вступних випробувань (за розкладом кафедр)
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі ЄФВВ та ЄВІ
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів
Основна сесія єдиного вступного іспиту
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування
Додаткові фахові вступні випробування для вступників з інших спеціальностей, які вступають на основі ЄФВВ
та ЄВІ (за розкладом кафедр)
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
Зарахування на навчання за державним замовленням
Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Переведення на вакантні місця державного замовлення
ІІ етап (навчання виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі ЄФВВ / ЄВІ та склали додаткові фахові вступні
випробування
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
Зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Терміни
13 травня
18.00 годині 03 червня
13 травня – 31 травня
10 липня – 23 липня
18 червня – 25 червня
02 липня
04 липня
05 липня-10 липня
23 липня-26 липня
не пізніше 5 серпня
до 18.00 10 серпня
до 12.00 11 серпня
не пізніше 13 серпня
не пізніше 15 серпня
02 вересня -13 вересня
до 14.00 16 вересня
до 14.00 20 вересня
Не пізніше 30 вересня

Перелік документів, потрібних для реєстрації на ЗНО:

 паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти
– копія карти та Витяг про реєстрацію);
 ідентифікаційний код (оригінал та копія);
 диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього — за наявності (оригінал та копії);
 у разі відсутності диплому – довідка з закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру
напряму підготовки (спеціальності) та назви;
 2 кольорові фотографії 3х4.
Перелік документів при вступі:
 документ, що посвідчує особу;
 ідентифікаційний код;
 військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього;
 4 фотокартки 3x4;
 екзаменаційний листок ЄФВВ/ЄВІ (для визначених спеціальностей);
 документи, які підтверджують право на участь у конкурсі за вступними іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі
ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за спеціальностями галузей знань за якими передбачено складання ЄВІ (крім спеціальностей
081 «Право» та 293 «Міжнародне право») (за наявності).
Адреса: 03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова 1, корпус 8
Тел.: 044-406-70-38, 044-497-41-05, e-mail:pk@nau.edu.ua, сайт: www.nau.edu.ua

