
Спеціаліст з організації авіаперевезень 
– Ваш вибір майбутнього

Ми працюємо заради Ваших інтересів 
Розумним бути модно!

Факультет транспорту, менеджменту і 
логістики

Кафедра організації авіаційних 
перевезень 



Спеціальність 
Спеціальність 275 Транспортні технології

(на повітряному транспорті)

Спец. 275 надається особлива підтримка держави, яка 
дозволяє: 

1. зараховування за державним замовленням на перший курс 

за скороченим строком навчання на основі диплому 

молодшого спеціаліста

2. застосовуються окремі умови при переведенні на вакантні 
місця державного замовлення

Підготовка фахівців проводиться за освітньою програмою:

Організація перевезень та управління на транспорті 
(повітряному)

 НАУ – єдиний в Україні ЗВО, який готує фахівців цього профілю

http://osvita.ua/consultations/bachelor/68926/


Переваги НАУ

Впроваджена система менеджменту якості за 
світовим стандартом ISO 9000 та 9001

Працює проект з розвитку інновацій та старапів

Кафедра забезпечує студентів професійною 
практикою завдяки тісним зв'язкам з ключовими 
авіакомпаніями та аеропортами України

Для майбутніх фахівців гарантоване 
працевлаштування за обраною спеціальністю 
завдяки зростанню авіаперевезень в Україні на 
18,8%, в Європі – на 6,7% .

Спеціальність 275.04 Транспортні технології
(на повітряному транспорті)



Переваги НАУ

Тих, хто поступив на навчання,  факультет забезпечує 
гуртожитком

Всі гуртожитки зосереджені в Студмістечку, яке 
знаходиться поряд з навчальними корпусами НАУ 
(до навчальних корпусів 10 хвилин пішки)

Гуртожитки мають 2 форми розміщення – 2-кімнатні 
(2+3 студенти) з санвузлом + кухня на 4 кімнати та 
блочна форма – на 8 кімнат (по 4 людини в кімнаті) 
великий санвузол+кухня

Вартість проживання близько 600 грн.



Види стипендій в НАУ



Що ви будете вивчати

• Комплекс загальноосвітніх 
дисциплін

• Комплекс спеціальних дисциплін

• Комплекс дисциплін вільного вибору

Завдяки дисциплінам вільного 

вибору кожен з вас може 

спроектувати свою особисту освітню 

траєкторію. Перелік цих дисциплін 

розміщено на сайті НАУ 

https://nau.edu.ua/ua/menu/st

udentu/individualna-osvitnya-

traektoriya/

Викладання здійснюється 

українською та 

англійською мовами (за 

бажанням вступника)

https://nau.edu.ua/ua/menu/studentu/individualna-osvitnya-traektoriya/


Приємна новина

В цьому році вперше буде проводитися

набір абітурієнтів на 1-й скорочений курс

навчання (денна форма) за спеціальністю

275 Транспортні технології та освітньою

програмою «Організація перевезень і

управління на транспорті (повітряному)»

для навчання за бюджетною формою

Нормативний термін навчання: 2 роки 10 місяців

Що потрібно для вступу:

 Диплом молодшого спеціаліста (МС), фахового молодшого бакалавра або

молодшого бакалавра (диплом може бути не з порідненої спеціальності)

 2 сертифікати ЗНО – 1) Українська мова і література 2) Математика (рівень

 Подати електронну заяву через створений Вами електронний кабінет

вступника

 Пройти фахове вступне випробування (ФВВ), програма якого є на сайті

 Отримати конкурсний бал не нижче 125 для вступу

Планується 30-40 бюджетних місць

1-й скорочений



2-й курс (небюджетна форма)

Що потрібно для вступу:

 Диплом молодшого спеціаліста (МС), фахового молодшого бакалавра

або молодшого бакалавра (диплом може бути не з порідненої

спеціальності);

 2 сертифікати ЗНО – 1) Українська мова і література 2) Математика;

 Подати електронну заяву через створений Вами електронний кабінет

вступника

 Пройти фахове вступне випробування (ФВВ), програма якого є на

сайті

 Отримати конкурсний бал не нижче 100

Нормативний термін навчання: 2 роки 10 місяців – денна форма

3 роки 6 місяців - заочна форма

Вартість контракту в минулому 2020 році склала:

 Денна форма – 23000 грн./рік

 Заочна форма – 19500 грн./рік



Розрахунок конкурсного балу

Конкурсна пропозиція:

1. Українська мова  (ЗНО) – 0,25

2. Математика (ЗНО)         – 0,25 

3. Фахове випробування    – 0,5

Наприклад, Ви отримали наступні бали:

1. Українська мова  (ЗНО)    – 120

2. Математика (ЗНО)            – 100

3. Фахове випробування       – 160

*

*

*

=

=

=

Мінімальний 

конкурсний бал 

для вступу на 

бюджет – 125 балів 

Цей конкурсний 
бал дозволяє 

отримати 
бюджетне місце



Особливості вступної компанії 2021

1. Зареєструватися для здачі ЗНО передбачено 2 терміни:

 основний     – з 1 лютого до 5 березня 2021 включно

 додатковий  – з 6 – 18 травня 2021 включно

2. Перед подачею документів потрібно:

• зареєструвати електронний кабінет: реєстрація 

електронних кабінетів – з 1-го липня 2021 року

• Прийом документів – з 14-го липня 

• Ознайомитися з етапами вступної компанії (на 

наступному слайді)



Вступ на 1-й скорочений та 2-й курс на 
основі диплому молодшого спеціаліста



Заробітна плата у галузях
Заробітна плата в аеропортах України демонструє позитивну 
динаміку і за 2018 р. вона зростала двічі для посад з організації 
авіаперевезень – на 27,3% і на 21,4% та зараз перевищує середню 
по Україні в 1,7 рази
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авіаційний транспорт

Інформація та телекомунікації

Фінансова та страхова діяльність

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ
2014/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dszpED_u.html

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dszpED_u.html


Наші партнери



Де працюють наші випускники

Аеропорти Авіакомпанії

Споріднені підприємства:

Логістичні компанії Туристичні компаніїХендлінгові компаніі

Державіаслужба



Наші контакти 

Кафедра Організації авіаційних перевезень

Дерев’янко Тамара Антонівна 

097 789 4971

E-mail: my-work 2017@ukr.net


