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ДОДАТОК 1 

Перелік нових редакцій освітньо-професійних програм та навчальних планів на їх основі зі 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем 

бакалавра у Національному авіаційному університеті 

№ 

п/п 

Шифр та найменування спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування освітньо-професійної 

програми 

1.  022 «Дизайн» Дизайн 

2.  052 «Політологія» Політологія 

3.  

054 «Соціологія» 

Соціологія 

4.  
Соціологічна експертиза соціально-

політичних процесів 

5.  071 «Облік і оподаткування» Облік і аудит 

6.  081 «Право» Правознавство 

7.  101 «Екологія» 
Екологія та охорона навколишнього 

середовища 

8.  

122 «Комп᾿ютерні науки» 

Інформаційні технології проектування 

9.  
Інформаційні управляючі системи та 

технології 

10.  
123 «Комп’ютерна інженерія» 

Системне програмування 

11.  Комп’ютерні системи та мережі 

12.  

125 «Кібербезпека» 

Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 

13.  
Системи технічного захисту 

інформації, автоматизація її обробки 

14.  
126 «Інформаційні системи та 

технології» 
Інформаційні системи та технології 

15.  134 «Авіаційна та ракетно-космічна 

техніка» 

Літаки і вертольоти 

16.  Обладнання повітряних суден 

17.  
141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 

Електротехнічні системи 

електроспоживання 

18.  142 «Енергетичне машинобудування» 
Газотурбінні установки і компресорні 

станції 

19.  
151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» 

Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва 

20.  
Інформаційні технології та інженерія 

авіаційних комп’ютерних систем 
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№ 

п/п 

Шифр та найменування спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування освітньо-професійної 

програми 

21.  
Автоматика та автоматизація на 

транспорті 

22.  153 «Мікро та наносистемна техніка» 

Програмно-апаратні засоби 

криптографічного захисту 

безпілотних аерокосмічних 

комплексів 

23.  163 «Біомедична інженерія» Біомедична інженерія 

24.  

171 «Електроніка» 

Електронні технології інтернету речей 

25.  
Комп’ютеризовані засоби 

моніторингу використання частотного 

ресурсу 

26.  173 «Авіоніка» 
Комплекси пілотажно-навігаційного 

обладнання 

27.  
192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» 
Промислове і цивільне будівництво 

28.  
193 «Геодезія та землеустрій» 

Землеустрій та кадастр 

29.  Геоінформаційні системи і технології 

30.  262 «Правоохоронна діяльність» Правоохоронна діяльність 

31.  
275 Транспортні технології (на 

повітряному транспорті) 

275.04 Транспортні технології (на 

повітряному транспорті) 

Мультимодальний транспорт і 

логістика 

32.  Організація авіаційних робіт і послуг 

33.  
281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Публічне управління та 

адміністрування 

34.  291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

Міжнародна інформація 

35.  Міжнародні відносини 
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ДОДАТОК 2 

Перелік нових редакцій освітньо-професійних програм та навчальних планів на їх 

основі зі спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 

освітнім ступенем магістра у Національному авіаційному університеті 

№ 

п/п 

Шифр та найменування спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування освітньо-професійної 

програми 

1.  022 «Дизайн» Дизайн 

2.  033 «Філософія» Філософія комунікації 

3.  

053 «Психологія» 

Практична психологія 

4.  
Психологія екстремальних і кризових 

ситуацій 

5.  054 «Соціологія» Соціологія 

6.  061 «Журналістика» Журналістика 

7.  071 «Облік і оподаткування» Облік і аудит 

8.  073 «Менеджмент» Управління інноваційною діяльністю 

9.  081 «Право» Правознавство 

10.  101 «Екологія» 
Екологія та охорона навколишнього 

середовища 

11.  121 «Інженерія програмного 

забезпечення» 

Інженерія програмного забезпечення 

12.  Програмне забезпечення систем 

13.  122 «Комп᾿ютерні науки» 
Інформаційні управляючі системи та 

технології 

14.  
123 «Комп’ютерна інженерія» 

Системне програмування 

15.  Комп’ютерні системи та мережі 

16.  

125 «Кібербезпека» 

Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 

17.  
Системи технічного захисту 

інформації, автоматизація її обробки 

18.  134 «Авіаційна та ракетно-космічна 

техніка» 

Літаки і вертольоти 

19.  Обладнання повітряних суден 

20.  141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 

Електротехнічні системи 

електроспоживання 

21.  Енергетичний менеджмент 

22.  142 «Енергетичне машинобудування» 
Газотурбінні установки і компресорні 

станції 



4 

№ 

п/п 

Шифр та найменування спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування освітньо-професійної 

програми 

23.  
151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» 

Автоматика та автоматизація на 

транспорті 

24.  

161 «Хімічні технології та інженерія» 

Хімічні технології альтернативних 

енергоресурсів 

25.  
Хімічні технології палива та 

вуглецевих матеріалів 

26.  163 «Біомедична інженерія» Біомедична інженерія 

27.  171 «Електроніка» Електронні системи 

28.  

172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

Телекомунікаційні системи та мережі 

29.  
Біотехнічні та медичні апарати і 

системи 

30.  
Радіоелектронні пристрої, системи та 

комплекси 

31.  173 «Авіоніка» 
Комплекси пілотажно-навігаційного 

обладнання 

32.  186 «Видавництво та поліграфія» 
Технології електронних 

мультимедійних видань 

33.  192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» 

Автомобільні дороги і аеродроми 

34.  Промислове і цивільне будівництво 

35.  
193 «Геодезія та землеустрій» 

Землеустрій та кадастр 

36.  Геоінформаційні системи і технології 

37.  

272 «Авіаційний транспорт» 

Технології робіт та технологічне 

обладнання аеропортів 

38.  
Технічне обслуговування та ремонт 

повітряних суден і авіадвигунів 

39.  Безпілотні авіаційні комплекси 

40.  
Системи аеронавігаційного 

обслуговування 

41.  
275 Транспортні технології (на 

повітряному транспорті) 

275.04 Транспортні технології (на 

повітряному транспорті) 

Мультимодальний транспорт і 

логістика 

42.  Організація авіаційних робіт і послуг 

43.  
281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Економічний аналіз й прогнозування в 

публічному управлінні 

44.  291 «Міжнародні відносини, суспільні Міжнародна інформація 
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№ 

п/п 

Шифр та найменування спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування освітньо-професійної 

програми 

45.  комунікації та регіональні студії» Зовнішня політика і дипломатія 

46.  

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

Міжнародні економічні відносини 

47.  
Міжнародне регулювання 

економічних відносин 

48.  Міжнародний бізнес 

49.  293 «Міжнародне право» Міжнародне право 
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ДОДАТОК 3 

Перелік нових редакцій освітньо-наукових програм та навчальних планів на їх основі зі 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім 

ступенем доктора філософії у Національному авіаційному університеті 

№ 

п/п 

Шифр та найменування спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування освітньо-наукової 

програми 

1.  015 «Професійна освіта» Професійна освіта 

2.  054 «Соціологія» Соціологія 

3.  101 «Екологія» Екологія 

4.  102 «Хімія» Хімія 

5.  
121 «Інженерія програмного 

забезпечення» 
Інженерія програмного забезпечення 

6.  122 «Компʼютерні науки» Компʼютерні науки 

7.  123 «Компʼютерна інженерія» Компʼютерна інженерія 

8.  131 «Прикладна механіка» Прикладна механіка 

9.  
134 «Авіаційна та ракетно-космічна 

техніка» 
Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

10.  142 «Енергетичне машинобудування» Енергетичне машинобудування 

11.  
151 «Автоматизація та компʼютерно-

інтегровані технології» 

Автоматизація та компʼютерно-

інтегровані технології 

12.  161 «Хімічні технології та інженерія» Хімічні технології та інженерія 

13.  
192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» 
Будівництво та цивільна інженерія 

14.  272 «Авіаційний транспорт» Авіаційний транспорт 

15.  275 «Транспортні технології» Транспортні технології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


