
РІШ ЕННЯ № 2
засідання Науково-методичної ради 

Національного авіаційного університету  
від 23.03.2021

Заслухавши та обговоривши основні питання з організації освітнього процесу в 
Національному авіаційному університеті, які були винесені на друге засідання Науково- 
методичної ради,

НМР УХВАЛИЛА:

1. З першого питання порядку денного:
Погодити освітньо-професійні програми та навчальні плани на їх основі зі 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім 
ступенем «Бакалавр» у Національному авіаційному університеті у новій редакції 
(Додаток 1).

2. З другого питання порядку денного:
Погодити освітньо-професійні програми та навчальні плани на їх основі зі 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім 
ступенем «Магістр» у Національному авіаційному університеті у новій редакції 
(Додаток 2).

3. З третього питання порядку денного:
Погодити освітньо-наукові програми та навчальні плани на їх основі зі 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім 
ступенем «Доктор філософії» у Національному авіаційному університеті у новій редакції 
(Додаток 3).

4. У різному:
4.1. Погодити призупинення набору на навчання здобувачів вищої освіти на освітню 

програму «Правоохоронна діяльність» за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти.

4.2. Погодити призупинення набору на навчання здобувачів вищої освіти на освітню 
програму «Зовнішня політика і дипломатія» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти.

4.3. Погодити навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім 
ступенем «Бакалавр» заочної форми навчання 2020 року вступу за освітньо-професійною 
програмою «Електронний маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг».

4.4. Погодити навчальний та робочий навчальний плани підготовки здобувачів вищої 
освіти за освітнім ступенем «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Техногенна 
та промислова безпека в транспортній галузі» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека».

Голова Науково-методичної ради А. Полухін

Секретар Науково-методичної ради О.Коваль



Додаток 1 до рішення  
від 23.03.2021 року №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 «Бакалавр» у Національному авіаційному університеті 

№ 

п/п 

Шифр та найменування спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування освітньо-професійної 

програми 

1.  029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» 

Документознавство та інформаційна 

діяльність 

2.  029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» 

Інформаційна аналітика та соціальні 

комунікації 

3.  035 «Філологія» 

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – англійська 

Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – 

англійська 

4.  051 «Економіка» Міжнародна економіка 

5.  051 «Економіка» Економіка підприємства 

6.  051 «Економіка» Цифрова економіка 

7.  051 «Економіка» Економічна кібернетика 

8.  053 «Психологія» Практична психологія 

9.  053 «Психологія» Психологія 

10.  053 «Психологія» Психологія бізнесу 

11.  072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Фінанси і кредит 

12.  073 «Менеджмент» Авіаційна логістика 

13.  073 «Менеджмент» Логістика 



№ 

п/п 

Шифр та найменування спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування освітньо-професійної 

програми 

14.  073 «Менеджмент» Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 

15.  073 «Менеджмент» Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

16.  073 «Менеджмент» Менеджмент авіакомпаній та 

аеропортів 

17.  075 «Маркетинг» Маркетинг 

18.  075 «Маркетинг» Електронний маркетинг 

19.  076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Митна та біржова справа 

20.  076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Підприємництво та бізнес-технології 

21.  076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Підприємницька діяльність в авіації 

22.  113 «Прикладна математика» Прикладне програмне забезпечення 

23.  121 «Інженерія програмного 

забезпечення» 

Інженерія програмного забезпечення 

24.  151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» 

Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматика 

25.  171 «Електроніка» Електронні системи 

26.  172 «Телекомунікації та радіотехніка» Телекомунікаційні системи та мережі 



№ 

п/п 

Шифр та найменування спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування освітньо-професійної 

програми 

27.  172 «Телекомунікації та радіотехніка» Комп’ютерно-інтегровані 

радіоінформаційні системи та 

технології 

28.  231 «Соціальна робота» Соціальна робота 

29.  242 «Туризм» Туризмознавство 

30.  272 «Авіаційний транспорт» Технології робіт та технологічне 

обладнання аеропортів 

31.  275 «Транспортні технології (на 

повітряному транспорті)» 

275.04 Транспортні технології (на 

повітряному транспорті) 

Організація перевезень і управління 

на транспорті (повітряному) 

 

 

 

  



Додаток 2 до рішення  
від 23.03.2021 року №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 «Магістр» у Національному авіаційному університеті 

№ 

п/п 

Шифр та найменування спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування освітньо-професійної 

програми 

1.  011 «Освітні, педагогічні науки» Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті 

2.  029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» 

Документознавство та інформаційна 

діяльність 

3.  035 «Філологія» 

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – англійська 

Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – 

англійська 

4.  051 «Економіка» Міжнародна економіка 

5.  051 «Економіка» Економіка підприємства 

6.  051 «Економіка» Цифрова економіка 

7.  051 «Економіка» Економічна кібернетика 

8.  053 «Психологія» Психологія 

9.  053 «Психологія» Психологія бізнесу 

10.  072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Фінанси і кредит 

11.  073 «Менеджмент» Глобальна логістика та управління 

ланцюгами постачання 

12.  073 «Менеджмент» Логістика 



№ 

п/п 

Шифр та найменування спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування освітньо-професійної 

програми 

13.  073 «Менеджмент» Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 

14.  073 «Менеджмент» Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

15.  073 «Менеджмент» Управління проектами 

16.  073 «Менеджмент» Адміністративний менеджмент 

17.  075 «Маркетинг» Маркетинг 

18.  075 «Маркетинг» Міжнародний маркетинг 

19.  076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Підприємництво та бізнес-технології 

20.  113 «Прикладна математика» Прикладна математика 

21.  122 «Комп᾿ютерні науки» Інформаційні технології проектування 

22.  141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 

Світлотехніка і джерела світла 

23.  151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» 

Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматика 

24.  151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» 

Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва 

25.  153 «Мікро та наносистемна техніка» Фізична та біомедична електроніка 

26.  171 «Електроніка» Електронні прилади та пристрої 

27.  172 «Телекомунікації та радіотехніка» Апаратура радіозв’язку, 

радіомовлення і телебачення 



№ 

п/п 

Шифр та найменування спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування освітньо-професійної 

програми 

28.  231 «Соціальна робота» Соціальна робота 

29.  242 «Туризм» Туризмознавство 

30.  275 «Транспортні технології (на 

повітряному транспорті)» 

275.04 Транспортні технології (на 

повітряному транспорті) 

Організація перевезень і управління 

на транспорті (повітряному) 

31.  281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Менеджмент в органах публічного 

управління 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Додаток 3 до рішення  

від 23.03.2021 року №2 

 

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

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім 

ступенем «Доктор філософії» у Національному авіаційному університеті 

№ 

п/п 

Шифр та найменування спеціальності 

(спеціалізація) 

Найменування освітньо-наукової 

програми 

1.  051 «Економіка» Економіка 

2.  053 «Психологія» Психологія 

3.  075 «Маркетинг» Маркетинг 

4.  081 «Право» Право 

5.  152 «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» 

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

6.  172 «Телекомунікації та радіотехніка» Телекомунікації та радіотехніка 

7.  292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

Міжнародні економічні відносини 

 


