
ЯК  СТАТИ  СТУДЕНТОМ  НАУ  

ЧОТИРИ КРОКИ 

КРОК ПЕРШИЙ. 

Отримати Запрошення на навчання 

Для отримання Запрошення на навчання Вам слід звернутися листом  

post-fsf@nau.edu.ua до Центру міжнародної освіти ІМСО з проханням 

прийняти Вас до Національний авіаційний університет (НАУ) на навчання. 

Далі найзручнішим засобом спілкування стане e-mail. 

 

Документи, необхідні для оформлення Запрошення на навчання: 
 заява  
 згода на опрацювання персональних даних 
 копія першої сторінки паспорту  
 копія документа про середню освіту з переліком вивчених дисциплін і 

оцінками 

 

Вартість надання організаційних та консультаційних послуг іноземним 

громадянам, які мають бажання навчатися в НАУ складає 1578 грн. 

Вартість візової підтримки складає 324 грн. 

 

Запрошення на навчання необхідне для: 
 одержання візи на в'їзд до України 
 підтвердження мети в'їзду під час проходження паспортного контролю 

(перевіряється прикордонниками) 
 зарахування до університету 

 

КРОК ДРУГИЙ. 

Отримати довгострокову візу (тип Д) 

Для отримання візи Вам слід звернутися до найближчого Посольства 

України (у своїй або в сусідній країні), додавши до необхідних документів 

Запрошення на навчання в Національному авіаційному університеті. 

 

КРОК ТРЕТІЙ. 

Повідомити нас про дату і час приїзду 
У міжнародному аеропорту Бориспіль/Київ (м.Київ) Вас зустріне 

представник Національного авіаційного університету та доставить до 

університету. 

 

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ. 

Стати студентом НАУ 
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Не пізніше наступного дня після приїзду подати необхідні для вступу 

документи до дирекції Центру міжнародної освіти ІМСО. 

 

Для вступу до Національного авіаційний університету необхідно подати: 

 
 паспорт з візою на в'їзд в Україну 
 документ про повну середню освіту з переліком вивчених дисциплін і 

оцінками 
 8 фото розміром 4x6 см 

 

Усі документи мають бути підтверджені відповідно до законодавства країни, 

що видала цей документ, перекладені на українську мову та легалізовані. 

 

 

ADMISSION REQUIREMEN TS 

 

FOUR STEPS 

STEP ONE. 

Get Invite to study 

To get an invitation for study it is necessary to apply to the University 

administration by e-mail post-fsf@nau.edu.ua with the request to admit you for 

study at the National Aviation University.  

Next will be the most convenient means of communication e-mail. 

 

The following documents have to be sent at the NAU: 
 application form (you can find it on Application form) 
 consent to personal date collection and processing  
 copy of the first page of the passport (full name, citizenship, date of birth, No. 

of passport, place of permanent residence) 
 copy of secondary school certificate including list of courses and grades 

received 

 

Admission fee is 1578 UAH. 

The cost of visa support is 324 UAH. 

 

Invitation for study necessary for: 
 obtaining visas to enter Ukraine 
 justifying the purpose of entry at passport control (border guards checked) 
 admission to university 

 

STEP TWO. 

Get a long-term visa (type D) 
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To get an entry visa to Ukraine you should apply to the Embassy of Ukraine in 

your or neighbouring country with the application for issue of an entry visa and the 

NAU invitation for study. 

 

STEP THREE. 

Tell us the date and time of arrival 
At the international airport Boryspil/Kyiv (Kyiv) you will be met by the University 

representative and be transferred to the University campus. 

 

STEP FOUR. 

Become a student of NAU 

Not later than the day after arrival submit documents required for admission to 

the Directorate of International Education Center IICE and pass the introductory 

interview. 

 

Documents Required for Admission 
 passport with visa to enter Ukraine 
 certificate of completed secondary education with list of subjects and grades 
 8 photos 4x6 cm 

 

All documents should be approved in accordance with the legislation of the 

country issued them, translated into Ukrainian and legalized. 

  

 
 

Підготовче відділення 
 

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ 

 

Іноземні громадяни, які не володіють мовою навчання можуть її 

освоїти в процесі навчання на підготовчому відділенні протягом одного року 

за наступними напрямками: інженерно-технічне або медичне. Під час 

навчання на підготовчому відділенні іноземні громадяни вивчають 

українську мову, історію України, математику, фізику, інформатику, 

біологію та інші дисципліни, які залежать від обраного напрямку. 

 

 

FOREIGN STUDENTS EDUCATION PREPARATORY DEPARTMENT 

 

Foreigners who do not speak the language of study are admitted to the 

Preparatory Department for the period of one year where training is carried out on 

http://dev.marketing-solutions.com.ua/


the following directions: Engineering or Medicine. Foreigners study the Ukrainian 

languages, History of Ukraine, Geography, Mathematics, Physics, Computer 

science, Biology depending upon the chosen direction. 
 
 

 


