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РІШЕННЯ 

 

Ради з якості 

Національного авіаційного університету 

від 25 червня 2020 року. 

 

1.СЛУХАЛИ:  Ісаєнко В.М. – Голову Ради з якості, ректор НАУ про вплив 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів 

НАУ на рівень успішності здобувачів вищої освіти університету. 

УХВАЛИЛИ:  Задля досягнення стратегічних показників НАУ розробити 

комплекс заходів щодо підвищення рівня успішності здобувачів 

вищої освіти та підвищення рівня прохідного балу абітурієнтів 

за результатами ЗНО. 

2.СЛУХАЛИ:  Невару Л.М. – Начальника відділу планування, організації та 

контролю освітнього процесу про аналіз результатів оцінювання 

здобувачів вищої освіти під час підсумкової атестації. 

УХВАЛИЛИ:  2.1. Вважати рівень атестації здобувачів вищої освіти достатнім.  

2.2. Врахувати у подальшій роботі зауваження голів ЕК щодо 

виконання та захисту дипломних робіт (проєктів), а саме: 

‒ підвищити кількість робіт, що виконуються за 

пропозиціями підприємств та організацій; 

‒ стимулювати залучення висококваліфікованих фахівців та 

захисти дипломних робіт (проєктів) на виробництві; 

‒ збільшити увагу щодо практичної підготовки студентів в 

умовах авіаційно-технічної бази. 

3.СЛУХАЛИ:  Гуменюк Т.Б. – Начальника відділу моніторингу якості вищої 

освіти про результати роботи Комісій з якості факультетів, 

інститутів. 

УХВАЛИЛИ:  3.1.Визнати роботу комісій з якості факультетів (інститутів) у 

2019-2020 навчальному році задовільною та такою, що 

потребує вдосконалення. 

3.2.Привести у відповідність Положення про комісії з якості 

факультету (інституту) до вимог Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності Національного авіаційного університету та 

Положення про Раду з якості НАУ. 

3.3.Надати пропозиції щодо змін до Положення про комісії з 

якості факультету (інституту) на електронну адресу 

начальника відділу моніторингу якості вищої освіти Гуменюк 

Тетяни Броніславівни gumenyuktb@ukr.net. до 15.07.2020р. 

4.СЛУХАЛИ:  Гізуна А.І. – Начальника відділу аналітики та управління 

інформацією про забезпечення дотримання академічної 

доброчесності працівниками та здобувачами вищої освіти та 

аналіз ефективності впровадженої системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату. 

УХВАЛИЛИ:  4.1. Прийняти до відома інформацію, надану начальником 

відділу аналітики та управління інформацією, щодо 

поточного стану та перспектив забезпечення академічної 

доброчесності в Національному авіаційному університеті. 

4.2. Здійснити інтеграцію зібраної за попередні роки бази 

дипломних робіт Національного авіаційного університету 

системи ПАЕТ-1, яка створена на кафедрі 

комп’ютеризованих систем управління (КСУ) ФККПІ, до 
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університетського профілю в системі Unicheck. 

4.3 Рекомендувати профільним структурним підрозділам 

привести у відповідність чинні нормативно-правові акти 

Університету з урахуванням змін, внесених до Положенням 

про виявлення та запобігання академічному плагіату в 

Національному авіаційному університеті, зокрема відділу 

аспірантури та докторантури внести зміни до своїх 

нормативних документів шляхом розроблення механізму 

затвердження наукового керівника здобувача освіти, що 

навчається на освітньо-науковій програмі, з урахуванням 

обов’язкової перевірки ключових наукових праць 

потенційного керівника на ознаки плагіату. 

4.4. Проректору з навчальної роботи забезпечити дотримання 

вимог академічної доброчесності та організувати процедуру 

перевірки рукописів підручників, посібників та інших 

навчальних видань на наявність ознак незаконних текстових 

збігів і запозичень на етапі підготовки їх до видання 

відповідно до Порядку перевірки академічних та наукових 

текстів на плагіат. 

5.СЛУХАЛИ:  Гай А.Є. – Голову Комісії з розгляду та рекомендації щодо 

затвердження освітніх програм, начальник відділу ліцензування 

та акредитації про результати роботи Комісії з розгляду та 

рекомендації щодо затвердження освітніх програм з питань 

затвердження переліку освітніх програм першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

що підлягають акредитації Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти у 2020 - 2021 навчальному 

році. 

УХВАЛИЛИ:  Затвердити Перелік освітніх програм першого (бакалаврського) 

та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, що підлягають 

акредитації Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти у 2020 - 2021 навчальному році (додаток 1). 

6. РІЗНЕ:   

6.1.СЛУХАЛИ  Білоус О.І. – заступника голови Ради з якості, директор 

департаменту забезпечення якості освіти; 

Харченко В.П. – проректор з наукової роботи. 

Про проблемні питання щодо проектування, розробки та 

затвердження освітніх програм у Національному авіаційному 

університеті. 

ТИПОВІ ЗАУВАЖЕННЯ: 

1. У формулюваннях цілей освітніх програм не 

простежується зв'язок з місією НАУ, як авіаційного 

університету. 

2. При формуванні цілей не достатньо враховується думка 

зовнішніх стейкхолдерів. 

3. При заявлених формах навчання не враховуються існуючі 

(відкриті проекти) щодо можливостей надання освітньої 

послуги на заочній формі, мережевій, дуальній, 

англомовного проекту тощо. 

4. У пункті «Академічна мобільність» не вказуються 

конкретні (актуальні) договори щодо можливості 

реалізації права на академічну мобільність здобувача 

вищої освіти. 
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5. Кількість кредитів за освітніми компонентами не 

відповідають модулярному підходу з кратністю у три 

кредити. 

6. У структурно-логічній схемі та матриці відповідності не 

відображений підхід щодо забезпечення університетом 

права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін 

а саме: в СЛС вказуються зв’язки з ще не вибраними 

вибірковими компонентами; у матрицях не повинні 

відображатися вибіркові компоненти. 

7. Один освітній компонент не може забезпечувати всі 

наведені у освітній програмі компетентності. 

УХВАЛИЛИ:  Врахувати типові зауваження при розробці нових редакцій та 

внесенні змін до освітніх програм. 

6.2.СЛУХАЛИ:  Гай А.Є – Голову Комісії з розгляду та рекомендації щодо 

затвердження освітніх програм, начальник відділу ліцензування 

та акредитації про затвердження освітніх програм першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ:  Погодити освітні програми першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти, які були відкриті у 2019-

2020 навчальному році відповідними рішеннями Вченої ради 

Національного авіаційного університету  та рекомендувати до 

затвердження Вченою радою Національного авіаційного 

університету (додаток 2). 

6.2.СЛУХАЛИ:  Гай А.Є – Голову Комісії з розгляду та рекомендації щодо 

затвердження освітніх програм, начальник відділу ліцензування 

та акредитації про освітні програми, які підлягають 

перезатвердженню у зв’язку з затвердження Стандартів про 

вищу освіту та затвердженням нової редакції освітньої програми 

(зміни більше 25 %). 

УХВАЛИЛИ:  Погодити освітні програми, які підлягають перезатвердженню у 

зв’язку з затвердження Стандартів про вищу освіту та 

затвердженням нової редакції освітньої програми (зміни більше 

25 %) та рекомендувати до затвердження в новій редакції 

Вченою радою Національного авіаційного університету (додаток 

3). 

6.3.СЛУХАЛИ:  Гай А.Є – Голову Комісії з розгляду та рекомендації щодо 

затвердження освітніх програм, начальник відділу ліцензування 

та акредитації про освітні програми Васильківського фахового 

коледжу Національного авіаційного університету, які підлягають 

процедурі перезатвердження 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати привести проекти освітніх програм 

Васильківського фахового коледжу Національного авіаційного 

університету у відповідність до вимог Положення про освітні 

програми НАУ (додаток 4). Застосувати при перегляді освітніх 

програм принципи формування індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів фахової передвищої освіти та наступності 

у реалізації намірів здобувачів освіти щодо отримання вищої 

освіти за відповідними освітніми програмами у Національному 

авіаційному університеті 

6.4.СЛУХАЛИ:  Гай А.Є – Голову Комісії з розгляду та рекомендації щодо 

затвердження освітніх програм, начальник відділу ліцензування 

та акредитації про підготовку здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня англійською мовою за освітньо-
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професійною програмою «Електронні технології інтернету 

речей» спеціальності 171 «Електроніка» галузі знань 17 

«Електроніка та телекомунікації». 

УХВАЛИЛИ:  Погодити можливість підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня англійською мовою та 

рекомендувати Вченій раді Національного авіаційного 

університету започаткувати провадження освітньої діяльності в 

сфері вищої освіти підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 

«Електронні технології інтернету речей» спеціальності 171 

«Електроніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» 

6.5.СЛУХАЛИ: 

 

 Невару Л.М. – Начальник відділу планування, організації та 

контролю освітнього процесу про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо розробки навчально-робочих планів 

освітньо-професійних програм Національного авіаційного 

університету. 

УХВАЛИЛИ:  Погодити Методичні рекомендації щодо розробки навчально-

робочих планів освітньо-професійних програм Національного 

авіаційного університету з урахуванням вимог визначених 

Законом України «Про вищу освіту» та Національним 

агентством забезпечення якості освіти. 

6.6.СЛУХАЛИ: 

 

 Гудманяна А.Г. – Проректора з навчальної роботи про 

затвердження навчально-робочих планів спеціальностей 

підготовчого відділення Центру міжнародної освіти ІМСО та 

навчально-робочих планів підготовки ОС магістр, що 

відповідають освітнім програмам спеціальностей НАУ 

УХВАЛИЛИ:  Погодити та рекомендувати щодо затвердження Вченою радою 

НАУ навчально-робочих планів спеціальностей підготовчого 

відділення Центру міжнародної освіти ІМСО, а саме: 

– інженерно-технічні та інженерно-економічні спеціальності 

(українська, російська мова навчання) – термін 1 рік; 

– інженерно-технічні та інженерно-економічні спеціальності 

(українська, російська мова навчання) – термін 7 місяців; 

– медико-біологічні спеціальності (українська, російська мова 

навчання) – термін 1 рік; 

– медико-біологічні спеціальності (українська, російська мова 

навчання) – термін 7 місяців; 

– економічні спеціальності (українська, російська мова 

навчання) – термін 1 рік; 

– економічні спеціальності (українська, російська мова 

навчання) – термін 7 місяців. 

Затвердити навчально-робочі плани освітніх програм зі 

спеціальностей НАУ, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем Магістр на денній 

формі навчання: 

011 Освітні, педагогічні науки 

ОПП: Інноваційні педагогічні технології у закладах вищої 

технічної освіти 

051 Економіка 

ОПП: Цифрова економіка, Міжнародна економіка, 

Економічна кібернетика, Економіка підприємства 

053 Психологія 

ОПП: Психологія екстремальних і кризових ситуацій 
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076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

ОПП: Підприємницька діяльність в авіації, Підприємництво 

та бізнес-технології 

171 Електроніка 

ОПП: Електронні прилади та пристрої, Електронні системи 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональний розвиток 

ОПП: Міжнародна інформація, Зовнішня політика і 

дипломатія 

292 Міжнародні економічні відносини 

ОПП: Міжнародні економічні відносини, Міжнародне 

регулювання економічних відносин 

293 Міжнародне право 

ОПП: Міжнародне право 

6.7.СЛУХАЛИ: 

 

 Гудманяна А.Г. – Проректора з навчальної роботи про 

готовність Університету до реалізації здобувачами вищої освіти 

права вільного вибору навчальних дисциплін та створення 

індивідуальної освітньої траєкторії у 2020 – 2021 навчальному 

році. 

УХВАЛИЛИ:  Погодити каталоги фахових вибіркових навчальних дисциплін 

бакалаврського освітнього рівня та третього рівня вищої освіти 

PhD. 

Для завершення наповнення каталогів Силабусами вибіркових 

навчальних дисциплін зобов’язати кафедри факультетів надати 

Силабуси до відділу планування, організації та контролю 

освітнього процесу до 26.06.2020, а саме: 

ННІНО: кафедра управління професійною освітою; кафедра 

технологій управління 

ФАБД: кафедра комп’ютерних технологій дизайну і графіки, 

кафедра комп’ютерних технологій будівництва; кафедра 

реконструкції аеропортів  та автошляхів; 

ФТМЛ: всі кафедри, що забезпечують спеціальність 

83 Менеджмент 

ФККПІ: всі кафедри 

ФАЕТ: кафедра електроніки; кафедра інформаційно-

вимірювальних систем; кафедра систем управління літальних 

апаратів. 

6.8.СЛУХАЛИ: 

 

 Бойченко С.В. – декана факультету екологічної безпеки, 

інженерії та технологій про форму робочої програми з 

навчальної дисципліни. 

УХВАЛИЛИ:  Розмістити на офіційному сайті НАУ проєкт форми робочої 

програми задля обговорення щодо можливості впровадження. 

 

 

 

Голова Ради з якості        В.Ісаєнко 

 

 

Секретар Ради з якості        Н.Соловей 



Стор. 6 з 11 

 

Додаток 1 

 

Перелік освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти, що підлягають акредитації Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти у 2020-2021 навчальному році  

 

№ 

пор 

Шифр та 

найменування 

спеціальності 

Найменування 

освітньо-професійної 

програми 

Найменування навчально-

наукового 

інституту/факультету, 

кафедри 

Примітки 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

1.  

153 Мікро- та 

наносистемна 

техніка 

Фізична та біомедична 

електроніка 

Факультет аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій, 

кафедра електроніки, 

робототехніки і технологій 

моніторингу та інтернету речей  

 

2.  

161 Хімічні 

технології та 

інженерія 

Хімічні технології 

палива та вуглецевих 

матеріалів 

Факультет екологічної безпеки, 

інженерії та технологій, 

кафедра хімії і хімічної 

технології 

 

3.  

Хімічні технології 

альтернативних 

енергоресурсів 

Факультет екологічної безпеки, 

інженерії та технологій, 

кафедра хімії і хімічної 

технології 

 

4.  171 Електроніка Електронні системи 

Факультет аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій, 

кафедра електроніки, 

робототехніки і технологій 

моніторингу та інтернету речей 

 

5.  
186 Видавництво 

та поліграфія 

Технології електронних 

мультимедійних видань 

Факультет міжнародних 

відносин, 

кафедра комп'ютерних 

мультимедійних технологій 

 

6.  
191 Архітектура 

та містобудування 

Дизайн архітектурного 

середовища 

Факультет архітектури, 

будівництва та дизайну, 

кафедра архітектури 

 

7.  242 Туризм Туризмознавство 

Факультет міжнародних 

відносин, 

кафедра міжнародного 

туризму та країнознавства 

 

8.  

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародні економічні 

відносини 

Факультет міжнародних 

відносин, 

кафедра міжнародних 

економічних відносин і бізнесу 

 



Стор. 7 з 11 

 

№ 

пор 

Шифр та 

найменування 

спеціальності 

Найменування 

освітньо-професійної 

програми 

Найменування навчально-

наукового 

інституту/факультету, 

кафедри 

Примітки 

9.  Міжнародний бізнес 

Факультет міжнародних 

відносин, 

кафедра міжнародних 

економічних відносин і бізнесу 

 

10.  
293 Міжнародне 

право 
Міжнародне право 

Факультет міжнародних 

відносин, 

кафедра міжнародного права 

та порівняльного правознавства 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

11.  

011 Освітні, 

педагогічні науки 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології в освіті 

Навчально-науковий інститут 

неперервної освіти, кафедра 

управління професійною 

освітою 

 

12.  
Інноваційні педагогічні 

технології в закладах 

вищої технічної освіти 

Факультет лінгвістики та 

соціальних комунікацій, 

кафедра педагогіки та 

психології професійної освіти 

 

13.  051 Економіка Цифрова економіка 

Факультет економіки та бізнес-

адміністрування, кафедра 

економічної кібернетики 

 

14.  
161 Хімічні 

технології та 

інженерія 

Хімічні технології 

альтернативних 

енергоресурсів 

Факультет екологічної безпеки, 

інженерії та технологій, 

кафедра хімії і хімічної 

технології 

 

15.  
262 

Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 

діяльність 

Юридичний факультет,  

кафедра конституційного і 

адміністративного  права 

 

16.  
263 Цивільна 

безпека 

Управління в сфері 

цивільного захисту 

Факультет екологічної безпеки, 

інженерії та технологій, 

кафедра цивільної та 

промислової безпеки 

 

17.  
281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Управління та 

адміністрування в 

авіаційній галузі 

Навчально-науковий інститут 

неперервної освіти,  

кафедра публічного 

управління та адміністрування 

 

 

 

 



Стор. 8 з 11 

 

Додаток 2 

 

Перелік освітніх програм, який рекомендований до затвердження  

Вченою радою Національного авіаційного університету у новій редакції 

 

№ 

пор 

Шифр та 

найменування 

спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування 

освітньо-професійної 

програми 

Найменування 

навчально-наукового 

інституту/факультету, 

кафедри 

Примітки 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

1.  

142 Енергетичне 

машино- 

будування 

Авіаційні двигуни та 

енергетичні установки 

Аерокосмічний 

факультет 

кафедра авіаційних 

двигунів 

Рішення Вченої 

ради Національного 

авіаційного 

університету про 

відкриття освітньої 

програми  

від 27.05.2020 року 

(протокол №3)  

2.  

152 Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна 

техніка 

Медичні інформаційно-

вимірювальні 

технології та системи 

Факультет екологічної 

безпеки, інженерії та 

технологій 

кафедра біокібернетики 

та аерокосмічної 

медицини 

Рішення Вченої 

ради Національного 

авіаційного 

університету про 

відкриття освітньої 

програми 

від 19.12.2019 року 

(протокол №10) 

3.  

275 Транспортні 

технології 

275.04 

Транспортні 

технології (на 

повітряному 

транспорті) 

Бортовий супровід 

авіаційних 

пасажирських 

перевезень 

 

Факультет транспорту, 

менеджменту і логістики 

кафедра організації 

авіаційних робіт та 

послуг 

Рішення Вченої 

ради Національного 

авіаційного 

університету про 

відкриття освітньої 

програми 

від 19.12.2019 року 

(протокол №10) 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

4.  053 Психологія 

Психологія 

екстремальних і 

кризових ситуацій 

Навчально-науковий 

інститут неперервної 

освіти 

кафедра управління  

професійної освіти 

Рішення Вченої 

ради Національного 

авіаційного 

університету про 

відкриття освітньої 

програми  

від 27.05.2020 року 

(протокол №3) 

5.  242 Туризм Медичний туризм 

Факультет міжнародних 

відносин 

кафедра міжнародного 

туризму та 

країнознавства 

Рішення Вченої 

ради Національного 

авіаційного 

університету про 

відкриття освітньої 

програми 

від 19.12.2019 року 

(протокол №10) 

 

 



Стор. 9 з 11 

 

Додаток 3 

 

Перелік освітніх програм, який рекомендований до затвердження  

Вченою радою Національного авіаційного університету у новій редакції 

 

№ 

пор 

Шифр та 

найменування 

спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування 

освітньо-професійної 

програми 

Найменування 

навчально-наукового 

інституту/факультету, 

кафедри 

Примітки 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

6.  

011 Освітні, 

педагогічні науки 

Інноваційні педагогічні 

технології в закладах 

вищої технічної освіти 

Факультет лінгвістики та 

соціальних комунікацій, 

кафедра педагогіки та 

психології професійної 

освіти 

Кількість змін в 

описі освітньої 

програми 

перевищує 25% 

7.  

Інформаційно-

комунікаційні 

технології в освіті 

Навчально-науковий 

інститут неперервної 

освіти, кафедра управління 

професійною освітою 

Кількість змін в 

описі освітньої 

програми 

перевищує 25% 

8.  

051 Економіка 

Економічна кібернетика 

Факультет економіки та 

бізнес-адміністрування, 

кафедра економічної 

кібернетики 

Затверджений 

стандарт вищої 

освіти, наказ 

МОНУ від 

04.03.2020 р. №382 

9.  Міжнародна економіка 

Факультет економіки та 

бізнес-адміністрування, 

кафедра міжнародної 

економіки 

Затверджений 

стандарт вищої 

освіти, наказ 

МОНУ від 

04.03.2020 р. №382 

10.  
Економіка 

підприємства 

Факультет економіки та 

бізнес-адміністрування, 

кафедра економіки 

повітряного транспорту 

Затверджений 

стандарт вищої 

освіти наказ МОНУ 

від 04.03.2020 р. 

№382 

11.  Цифрова економіка 

Факультет економіки та 

бізнес-адміністрування, 

кафедра економічної 

кібернетики 

Затверджений 

стандарт вищої 

освіти, наказ 

МОНУ від 

04.03.2020 р. №382 

12.  
076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємницька 

діяльність в авіації 

Факультет економіки та 

бізнес-адміністрування, 

кафедра економіки та 

бізнес-технологій 

Кількість змін в 

описі освітньої 

програми 

перевищує 25% 

13.  
Підприємництво та 

бізнес технології 

Факультет економіки та 

бізнес-адміністрування, 

кафедра економіки та 

бізнес-технологій 

Кількість змін в 

описі освітньої 

програми 

перевищує 25% 

14.  171 Електроніка 
Електронні прилади та 

пристрої 

Факультет аеронавігації, 

електроніки та 

телекомунікацій, кафедра 

електроніки, робототехніки 

і технологій моніторингу та 

інтернету речей 

Затверджений 

стандарт вищої 

освіти, наказ 

МОНУ від 

30.04.2020 р. №580 



Стор. 10 з 11 

 

№ 

пор 

Шифр та 

найменування 

спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування 

освітньо-професійної 

програми 

Найменування 

навчально-наукового 

інституту/факультету, 

кафедри 

Примітки 

15.  Електронні системи 

Факультет аеронавігації, 

електроніки та 

телекомунікацій, кафедра 

електроніки, 

робототехніки і 

технологій моніторингу 

та інтернету речей 

Затверджений 

стандарт вищої 

освіти, наказ 

МОНУ від 

30.04.2020 р. №580 

16.  

262 

Правоохоронна 

діяльність 

Правоохоронна 

діяльність 

Юридичний факультет, 

кафедра кримінального 

права і процесу 

Кількість змін в 

описі освітньої 

програми 

перевищує 25% 

17.  
291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародна інформація 

Факультет міжнародних 

відносин, кафедра 

міжнародних відносин, 

інформації та 

регіональних студій 

Кількість змін в 

описі освітньої 

програми 

перевищує 25% 

18.  
Зовнішня політика і 

дипломатія 

Факультет міжнародних 

відносин, кафедра 

міжнародних відносин, 

інформації та 

регіональних студій 

Кількість змін в 

описі освітньої 

програми 

перевищує 25% 

19.  

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародні економічні 

відносини 

Факультет міжнародних 

відносин, кафедра 

міжнародних 

економічних відносин і 

бізнесу 

Затверджений 

стандарт вищої 

освіти, наказ 

МОНУ від 

04.03.2020 р. №380 

20.  

Міжнародне 

регулювання 

економічних відносин 

Факультет міжнародних 

відносин, кафедра 

міжнародних 

економічних відносин і 

бізнесу 

Затверджений 

стандарт вищої 

освіти, наказ 

МОНУ від 

04.03.2020 р. №380 

21.  
293 Міжнародне 

право 
Міжнародне право 

Факультет міжнародних 

відносин, кафедра 

міжнародного права 

Кількість змін в 

описі перевищує 

25% 

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

22.  
101 Екологія 

(PhD) 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

Факультет екологічної 

безпеки, інженерії та 

технологій 

кафедра екології 

Кількість змін в 

описі перевищує 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стор. 11 з 11 

 

Додаток4 

 

Перелік освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти,  

що підлягають процедурі перезатвердження у 

Васильківському  фаховому коледжі 

 

Національного авіаційного університету 

 

№ 

пор 

Шифр та найменування 

 галузі знань 

Шифр та 

найменування 

спеціальності  

Найменування освітньо-

професійної програми 

1.  
07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Менеджмент 

2.  12 Інформаційні технології 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Розробка програмного 

забезпечення 

3.  
15 Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

Обслуговування систем 

управління та автоматики 

4.  
17 Електроніка та 

телекомунікації 

172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

Телекомунікації та 

радіотехніка 

5.  
17 Електроніка та 

телекомунікації 

173 Авіоніка 

 

Обслуговування 

пілотажно-навігаційних 

комплексів 

6.  23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота 

7.  
 27 Транспорт 

 

272 Авіаційний 

транспорт 

 

Технічне обслуговування 

повітряних суден і 

двигунів 

 

 


