
 
 
 

Шановні абітурієнти! 
 

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ 
 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ  
Організація перевезень та 
управління на транспорті 

(повітряному) 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТУ, МЕНЕДЖМЕНТУ І 

ЛОГІСТИКИ 
 

 
 

Кафедра 
ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

здійснює підготовку бакалаврів, 
магістрів та докторів філософії 

 
Форми навчання:  денна 
     заочна 
 

Мови навчання:   українська 
англійська 

 

НАУ - єдиний в Україні ЗВО, що 
готує фахівців такого профілю 

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ 
КАФЕДРИ ОАП  

   
Кафедра має розгалужену мережу 

професійних і наукових зв’язків з 
авіапідприємствами України та зарубіжжя.  

Завдяки багаторічній співпраці кафедри 
з учасниками ринку авіаційних перевезень 
випускники успішно працюють в найбільших 
українських та закордонних авіакомпаніях та 
аеропортах, агентствах з продажу 
авіаперевезень, транспортно-експедиторських 
та туристичних компаніях, а також в 
державних авіаційних установах, зокрема в 
Державній авіаційній службі України та інших 
організаціях. 

 

 
 

РОЗВИТОК ВПРОДОВЖ НАВЧАННЯ 
 

Кафедра готує студентів до участі у 
наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах 
студентських робіт та дипломних проектів.  

З метою розвитку креативного мислення 
можна приймати участь у різноманітних 
інноваційних проектах, бізнес-тренінгах з 
розвитку особистісних навичок, 
впроваджувати свої бізнес-ідеї у бізнес-
інкубаторі університету  

 
 

НАШ ДИПЛОМ – КВИТОК У ТВОЄ 
МАЙБУТНЄ! 

 
Купуючи квиток на літак, ми навряд чи 

замислюємся, частиною якої складної системи 
стаємо.  

В авіатранспортній системі відбувається 
взаємодія основних складових її частин: аеропорт, 
авіакомпанії та користувачі, а саме, пасажири і 
вантажовласники.  

Забезпечення ефективної роботи 
авіатранспортної системи залежить, в першу чергу, 
від кваліфікованих фахівців з організації перевезень 
та управління на транспорті.  

Саме тому, ми запрошуємо вас, шановні 
абітурієнти, в дивовижну повітряну подорож разом з 
колективом кафедри організації авіаційних 
перевезень.  

 
 

Контакти кафедри ОАП ФТМЛ 
Адреса: 03058, Україна, м. Київ, просп. 

Любомира Гузара,1 
 
 

Корпус 2, поверх 1, кім. 102 
Тел: +38(044) 406-72-85 
Тел./факс: +38 (044) 406-70-94 
e-mail: koap@nau.edu.ua 
сайт кафедри: atmd.nau.edu.ua 
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КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ: 
 

1. До бакалаврату 
 на основі повної загальної середньої освіти  

(термін навчання – 3 роки 10 місяців)  
 
Сертифікати ЗНО: 
при подачі документів на бюджетну та 
контрактну форму навчання:  

1) українська мова – (0,35) 
2) математика – (0,3) 
3) фізика або іноземна мова –(0,25) 

 
 на основі диплому «Молодший спеціаліст»  
Перший курс зі скороченим терміном 
навчання (за державним замовленням) 

Сертифікати ЗНО: 
1) українська мова – (0,25) 
2) математика – (0,25) 

Фахове вступне випробування – (0,5) 
 

 на основі диплому «Молодший спеціаліст» 
 на другий курс (контрактна форма 
навчання) 

Сертифікати ЗНО: 
1) українська мова – (0,25) 
2) ЗНО на вибір вступника – (0,25) 

Фахове вступне випробування – (0,5) 
 

2. До магістратури 
(термін навчання – 1 рік 4 місяці): 

 
1) ЄВІ з іноземної мови – (0,4) 
2) фахове вступне випробування – (0,6) 

 
 
  

Освітня програма 
«Організація перевезень та 
управління на транспорті 

(повітряному)» 
розроблена у тісному партнерстві з 
ключовими учасниками авіаційної 
галузі України. 
 
Кафедра організації авіаційних перевезень 
забезпечує професійну підготовку фахівців 
у сферах: 

 організації і технології авіаційних 
пасажирських і вантажних перевезень; 

 операційної діяльності в 
мультимодальних транспортних терміналах і 
логістичних центрах; 

 інформаційних технологій, які 
супроводжують перевезення пасажирів, 
багажу, вантажу та пошти. 

У процесі навчання студенти вивчають 
дисципліни, які надають сучасні знання та 
вміння щодо принципів організації та 
технології здійснення авіаційних 
перевезень пасажирів, сучасних технологій 
доставки вантажів за участю авіаційного 
транспорту.  
 
Підготовка на кафедрі здійснюється 
українською та англійською мовами. 
 
Викладання англійською мовою 
забезпечується високопрофесійними 
викладачами з сертифікатами відповідності. 
Успішні студенти, що навчаються 
англійською мовою, отримують від 
випускової кафедри листи-підтримки та 
рекомендації для навчання закордоном, а 
також участі в міжнародних літніх школах. 

 ОРГАНІЗОВУЄМО – ПЛАНУЄМО – 
УПРАВЛЯЄМО!!! 

 
Наших випускників приймають на роботу: 
 авіакомпанії, як вітчизняні так і закордонні  
 аеропорти 
 хендлінгові компанії 
 логістичні компанії 
 транспортно-експедиційні компанії 
 туристичні оператори    
 державна авіаційна служба України 

 
Наші випускники підготовлені до роботи на 
посадах: 
 інженер з управління та організації 

перевезень 
 інженер з транспорту 
 диспетчер з міжнародних перевезень 
 диспетчер служби перевезень 
 агент з організації обслуговування 

авіаперевезень 
 агент з розшуку вантажів та багажу  
 агент із замовлень населення на перевезення 
 менеджер (управитель) з транспортно-

експедиторської діяльності 
 та інші 
Чимало випускників працюють закордонними 
представниками українських авіакомпаній в 
Амстердамі, Римі, Афінах, Токіо, Бангкоку, Куала-
Лумпурі, Нью-Йорку, Пекіні, Мілані та інших. 
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