
Особливості вступу
2021



Результати вступних компаній факультету і НАУ
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НАУ потрапив у:

✓ ТОП-6 ЗВО за кількістю поданих заяв

✓ ФТМЛ ТОП-8 серед факультетів, що здійснюють 

підготовку менеджерів

НАУ потрапив у:

✓ ТОП-5 ЗВО за результатами 

вступної кампанії – 2020 за 

критерієм «Зараховано на 

контракт»

ФТМЛ



Порядок вступу до вишів, 2021

1. Реєстрація ЗНО 

✓ Основна сесія закінчена 5 березня

✓ Додаткова сесія 6 – 18 травня

2. Здача ЗНО

✓ Основна сесія       21 травня по 10 червня

✓ Додаткова сесія 29 червня – 14 липня

3. Реєстрація електронного кабінету та подача 

електронних заяв

до 1-го липня 2021

4.  Прийом заяв паперових та заяв з електронним 

підписом з 14 по 23 липня

5.  Списки рекомендованих до навчання на бюджеті 

будуть оприлюднені МОН 28 липня

Враховуються результати ЗНО 2018-2021 років

Докладніше про перебіг 

ЗНО дивіться на сайті 

УЦОЯО

https://testportal.gov.ua/u

chasnyku-zovnishnogo-

otsinyuvannya/

https://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/


Пільгові категорії вступників

1. Абітурієнти, що постійно проживають на території України та мають пільги:

 Мають зареєструвати свої пільги у відділах пільг у будь-якому навчальному закладі 

України

 Це можна зробити і в НАУ у відділі пільг

2. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій та територій на лінії зіткнення

 Вступають за спрощеною процедурою у межах квоти-2

 Центри  для вступників «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» будуть працювати

з 7 червня до 24 вересня

 зберігається можливість переведення вступників з тимчасово окупованих територій з 

контрактної форми навчання на бюджет. Документи для вступу на бакалавра за кошти 

державного бюджету будуть приймати до 19 липня 2021 року

 Прізвища вступників з ТОТ підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

3. Всі вступники на 275 спеціальність отримують галузевий коефіцієнт 1,02

Особливість вступу 2021 – діти-сироти відносяться  до квоти-1 



Конкурсні пропозиції та вартість навчання минулого року

Спеціальність ЗНО
Вага в 

конкурсному балі

Кількість бюджетних 

місць минулого року

275

Транспортні технології 

(на повітряному 

транспорті)

(відкрита)

Конкурсний бал – 167,1

1.Українська мова 0,35

Всі ОПП (денна)  – 86

Всі ОПП (заочна)  – 0

2. Математика 0,3

3.  Фізика або іноземна мова 0,25

4. Середній бал документа про 

освіту 
0,1

Враховуються результати ЗНО 2018-2021 років

Бакалаврат (2020/2021)

Денна, грн. Заочна, грн

23 000 19 500

Магистратура (2020/2021)

Денна, грн. Заочна, грн

27 000 22 500



Приємна новина для випускників коледжів

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 на бюджет:

− 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 125 для вступу

Планується від 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



Кафедра ОАП в мережах

1. Кафедра ОАП представлена в домені nau.edu.ua:

 http://ftml.nau.edu.ua/holovna-kafedry-orhanizatsii-aviatsiinykh-perevezen

 https://atmd.nau.edu.ua/

2. В мережах:

 Facebook https://www.facebook.com/ftml.nau/

 Instagram https://www.instagram.com/atmdepartment/?igshid=4mx11svmtu9e

 Telegram https://t.me/ftml_op

 Youtube https://www.youtube.com/channel/UCCBlB3LENZY2Qb5OLLxkgeQ

http://ftml.nau.edu.ua/holovna-kafedry-orhanizatsii-aviatsiinykh-perevezen
https://www.facebook.com/ftml.nau/
https://www.youtube.com/channel/UCCBlB3LENZY2Qb5OLLxkgeQ

