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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. 
061 «Журналістика» 

Журналістика 

2. Реклама і зв’язки з громадськістю 

3. 
125 «Кібербезпека» 

Управління інформаційною безпекою 

4. Системи та технології кібербезпеки 

5. 
141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електр  омеханіка» 
Енергетичний менеджмент 

6. 142 «Енергетичне машинобудування» 
Авіаційні двигуни та енергетичні 

установки 

7. 153 «Мікро та наносистемна техніка» Фізична та біомедична електроніка 

8. 

161 «Хімічні технології та інженерія» 

Хімічні технології альтернативних 

енергоресурсів 

9. 
Хімічні технології палива та 

вуглецевих матеріалів 

10. 

162 «Біотехнології та біоінженерія» 

Фармацевтична біотехнологія 

11. 
Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика 

12. 172 «Телекомунікації та радіотехніка» 
Біотехнічні та медичні апарати і 

системи 

13. 173 «Авіоніка» Комп’ютерний дизайн авіоніки 

14. 186 «Видавництво та поліграфія» 
Технології електронних 

мультимедійних видань 

15. 191 «Архітектура та містобудування» Дизайн архітектурного середовища 

16. 
192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» 
Автомобільні дороги і аеродроми 

17. 263 «Цивільна безпека» 

Захист об’єктів критичної 

інфраструктури 
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№ 

п/п 

Шифр та найменування спеціальності 

(спеціалізація) 

 

Найменування освітньо-професійної 

програми 

18. 

272 «Авіаційний транспорт» 

Технічне обслуговування та ремонт 

повітряних суден і авіадвигунів 

19. Безпілотні авіаційні комплекси 

20. 
Системи аеронавігаційного 

обслуговування 

21. Обслуговування повітряного руху 

22. Льотна експлуатація повітряних суден 

23. 

275 «Транспортні технології (на 

повітряному транспорті)» 

275.04 Транспортні технології (на 

повітряному транспорті) 

Бортовий супровід авіаційних 

пасажирських перевезень 

24. 292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

Міжнародні економічні відносини 

25. Міжнародний бізнес 

26. 293 «Міжнародне право» Міжнародне право 
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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. 124 «Системний аналіз» Консолідована інформація 

2. 125 «Кібербезпека» 
Адміністративний менеджмент у 

сфері захисту інформації 

3. 142 «Енергетичне машинобудування» 
Газотурбінні установки і компресорні 

станції 

4. 
152 «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» 
Якість, стандартизація та сертифікація 

5. 

162 «Біотехнології та біоінженерія» 

Фармацевтична біотехнологія 

6. 
Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика 

7. 191 «Архітектура та містобудування» Дизайн архітектурного середовища 

8. 272 «Авіаційний транспорт» Обслуговування повітряного руху 
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