
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Національний авіаційний університет

Громадяни України

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчанняНазваКодНазваКод

Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиНапрями підготовкиГалузі знань

Бакалавр

Гуманітарний інститут

12060.004р00125
документознавство та
інформаційна діяльність6.020105Культура0201

17690.004р00125філологія6.020303Гуманітарні науки0203

12060.004р0075соціологія6.030101Соціально-політичні науки0301

14170.004р00100психологія6.030102Соціально-політичні науки0301

14170.004р0075практична психологія6.030103Соціально-політичні науки0301

11460.004р0045соціальна робота6.130102Соціальне забезпечення1301

Інститут аеронавігації

11960.004р00150системна інженерія6.050201Автоматика та управління0502

10650.004р0050мікро- та наноелектроніка6.050801Електроніка0508

10650.004р00125електронні пристрої та системи6.050802Електроніка0508

10750.004р00350радіотехніка6.050901
Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

12460.004р00125телекомунікації6.050903
Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

10650.004р00100авіоніка6.051103
Авіаційна та ракетно-космічна
техніка0511
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11760.004р00225аеронавігація6.070102
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

Інститут аеропортів

13970.004р1000100дизайн6.020207Мистецтво0202

12060.004р00190будівництво6.060101Будівництво та архітектура0601

14170.004р00125архітектура6.060102Будівництво та архітектура0601

Інститут екологічної безпеки

11460.004р00120

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування6.040106Природничі науки0401

10550.004р00175хімічна технологія6.051301Хімічна технологія та інженерія0513

10550.004р00100біотехнологія6.051401Біотехнологія0514

11460.004р00175
геодезія, картографія та
землеустрій6.080101Геодезія  та  землеустрій0801

Інститут заочного та дистанційного навчання

6030.004р 6м2500
документознавство та
інформаційна діяльність6.020105Культура0201

8850.004р 6м12500філологія6.020303Гуманітарні науки0203

6030.004р 6м7500соціологія6.030101Соціально-політичні науки0301

7090.004р 6м10000психологія6.030102Соціально-політичні науки0301

7740.004р 6м7500журналістика6.030301Журналістика  та інформація0303

8850.004р 6м12500правознавство6.030401Право0304

7340.004р 6м7500міжнародна економіка6.030503Економіка та підприємництво0305

7090.004р 6м40000менеджмент6.030601Менеджмент і адміністрування0306

5730.004р 6м3000

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування6.040106Природничі науки0401

6030.004р 6м22500комп’ютерні науки6.050101
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

6030.004р 6м20000комп’ютерна інженерія6.050102
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

6030.004р 6м17500програмна інженерія6.050103
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

5330.004р 6м10000електронні пристрої та системи6.050802Електроніка0508

5380.004р 6м35000радіотехніка6.050901
Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509
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5330.004р 6м15000авіа- та ракетобудування6.051101
Авіаційна та ракетно-космічна
техніка0511

5330.004р 6м10000авіоніка6.051103
Авіаційна та ракетно-космічна
техніка0511

5780.004р 6м10000видавничо-поліграфічна справа6.051501Видавничо-поліграфічна справа0515

6030.004р 6м20000будівництво6.060101Будівництво та архітектура0601

6330.004р 6м20000транспортні технології6.070101
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

5330.004р 6м30000обслуговування повітряних суден6.070103
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

5730.004р 6м17500
геодезія, картографія та
землеустрій6.080101Геодезія  та  землеустрій0801

5730.004р 6м4500соціальна робота6.130102Соціальне забезпечення1301

8340.004р 6м15000туризм6.140103Сфера обслуговування1401

6430.004р 6м10000
безпека інформаційних і
комунікаційних систем6.170101Інформаційна безпека1701

6430.004р 6м5000
системи технічного захисту
інформації6.170102Інформаційна безпека1701

6430.004р 6м5000
управління інформаційною
безпекою6.170103Інформаційна безпека1701

Інститут інформаційно-діагностичних систем

7940.004р0050прикладна математика6.040301Системні науки та кібернетика0403

11960.004р00150
автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології6.050202Автоматика та управління0502

10650.004р0090
електротехніка та
електротехнології6.050701

Електротехніка та
електромеханіка0507

10650.004р0060радіоелектронні апарати6.050902
Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

10650.004р00100
метрологія та інформаційно-
вимірювальні технології6.051001

Метрологія, вимірювальна техніка
та інформаційно-вимірювальні
технології0510

10550.004р0075біомедична інженерія6.051402Біотехнологія0514

12860.004р00100
системи технічного захисту
інформації6.170102Інформаційна безпека1701

12860.004р00100
управління інформаційною
безпекою6.170103Інформаційна безпека1701

Інститут комп'ютерних інформаційних технологій

12060.004р00275комп’ютерні науки6.050101
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

12060.004р00275комп’ютерна інженерія6.050102
Інформатика та обчислювальна
техніка0501
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12060.004р00175програмна інженерія6.050103
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

11560.004р00100видавничо-поліграфічна справа6.051501Видавничо-поліграфічна справа0515

12860.004р00200
безпека інформаційних і
комунікаційних систем6.170101Інформаційна безпека1701

Інститут міжнародних відносин

21510.004р0075міжнародне право6.030202Міжнародні відносини0302

21510.004р0075міжнародні економічні відносини6.030203Міжнародні відносини0302

21510.004р0060міжнародна інформація6.030204Міжнародні відносини0302

21510.004р0075міжнародний бізнес6.030206Міжнародні відносини0302

15480.004р0075журналістика6.030301Журналістика  та інформація0303

15480.004р0060реклама і зв’язки з громадськістю6.030302Журналістика  та інформація0303

16680.004р00150туризм6.140103Сфера обслуговування1401

Кафедра військової підготовки НАУ

0.004р0010будівництво6.060101Будівництво та архітектура0601

0.004р0010транспортні технології6.070101
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

0.004р0010обслуговування повітряних суден6.070103
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

Механіко-енергетичний факультет

7940.004р0050прикладна фізика6.040204Фізико-математичні науки0402

11960.004р00100
автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології6.050202Автоматика та управління0502

10650.004р00150енергомашинобудування6.050604
Енергетика та енергетичне
машинобудування0506

10650.004р0060
електротехніка та
електротехнології6.050701

Електротехніка та
електромеханіка0507

Факультет економіки і підприємництва

13970.004р0050економічна кібернетика6.030502Економіка та підприємництво0305

14670.004р0075міжнародна економіка6.030503Економіка та підприємництво0305

14170.004р00200економіка підприємства6.030504Економіка та підприємництво0305

14170.004р00200маркетинг6.030507Економіка та підприємництво0305

14170.004р0050фінанси і кредит6.030508Економіка та підприємництво0305
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14170.004р00250облік і аудит6.030509Економіка та підприємництво0305

Факультет літальних апаратів

10650.004р00150авіа- та ракетобудування6.051101
Авіаційна та ракетно-космічна
техніка0511

10650.004р00290обслуговування повітряних суден6.070103
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

Факультет менеджменту та логістики

14170.004р00400менеджмент6.030601Менеджмент і адміністрування0306

12660.004р00265транспортні технології6.070101
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

Юридичний інститут

17690.004р00175правознавство6.030401Право0304

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчанняНазваКодНазваКод

Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиСпеціальностіГалузі знань

Магістр

Гуманітарний інститут

15580.001р0025
документознавство та
інформаційна діяльність8.02010501Культура0201

20900.001р0020переклад8.02030304Гуманітарні науки0203

15580.001р0015соціологія8.03010101Соціально-політичні науки0301

17180.001р0020психологія8.03010201Соціально-політичні науки0301

14370.001р0015соціальна робота8.13010201Соціальне забезпечення1301

Інститут аеронавігації

15380.001р 6м0045
комп’ютеризовані системи
управління та автоматика8.05020101Автоматика та управління0502

12960.001р 6м0010
фізична та біомедична
електроніка8.05080102Електроніка0508

12960.001р 6м0015електронні прилади та пристрої8.05080201Електроніка0508

12960.001р 6м0010електронні системи8.05080202Електроніка0508

13270.001р 6м0030
апаратура радіозв’язку,
радіомовлення і телебачення8.05090102

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509
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13270.001р 6м0040
радіоелектронні пристрої, системи
та комплекси8.05090103

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

15680.001р0025
телекомунікаційні системи та
мережі8.05090302

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

12960.001р 6м0025
комплекси пілотажно-
навігаційного обладнання8.05110301

Авіаційна та ракетно-космічна
техніка0511

14570.001р0025обслуговування повітряного руху8.07010202
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

14570.001р 6м0025
системи аеронавігаційного
обслуговування8.07010203

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

Інститут аеропортів

16980.001р 6м0025дизайн8.02020701Мистецтво0202

15580.001р0020
промислове і цивільне
будівництво8.06010101Будівництво та архітектура0601

15580.001р0020автомобільні дороги і аеродроми8.06010105Будівництво та архітектура0601

17180.001р 6м0015
дизайн архітектурного
середовища8.06010203Будівництво та архітектура0601

Інститут екологічної безпеки

14270.001р 6м0040
екологія та охорона
навколишнього середовища8.04010601Природничі науки0401

12760.001р 6м0020
хімічні технології палива та
вуглецевих матеріалів8.05130105Хімічна технологія та інженерія0513

12760.001р 6м0015
хімічні технології
високомолекулярних сполук8.05130108Хімічна технологія та інженерія0513

12760.001р 6м0010фармацевтична біотехнологія8.05140103Біотехнологія0514

12760.001р 6м0010
екологічна біотехнологія та
біоенергетика8.05140105Біотехнологія0514

14270.001р0015землеустрій та кадастр8.08010103Геодезія  та  землеустрій0801

14270.001р0015
геоінформаційні системи і
технології8.08010105Геодезія  та  землеустрій0801

Інститут заочного та дистанційного навчання

9400.001р 4м1500журналістика8.03030101Журналістика  та інформація0303

10450.001р7500правознавство8.03040101Право0304

9200.001р1500міжнародна економіка8.03050301Економіка та підприємництво0305

8590.001р4000економіка підприємства8.03050401Економіка та підприємництво0305

8590.001р4000маркетинг8.03050701Економіка та підприємництво0305

8590.001р 6м3000
менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності8.03060104Менеджмент і адміністрування0306
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8590.001р 6м2000логістика8.03060107Менеджмент і адміністрування0306

7790.001р 5м1000
інформаційні управляючі системи
та технології8.05010101

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

7790.001р2500комп’ютерні системи та мережі8.05010201
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

7840.001р2500
телекомунікаційні системи та
мережі8.05090302

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

6480.001р 5м1500літаки і вертольоти8.05110101
Авіаційна та ракетно-космічна
техніка0511

7990.001р3500
організація перевезень і
управління на транспорті8.07010102

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

7290.001р2500обслуговування повітряного руху8.07010202
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

7190.001р1500соціальна робота8.13010201Соціальне забезпечення1301

8240.001р2000
безпека інформаційних і
комунікаційних систем8.17010101Інформаційна безпека1701

8240.001р2000
адміністративний менеджмент у
сфері захисту інформації8.17010302Інформаційна безпека1701

6380.001р3000
якість, стандартизація та
сертифікація8.18010010Специфічні категорії1801

Інститут інформаційно-діагностичних систем

10250.001р0020прикладна математика8.04030101Системні науки та кібернетика0403

15380.001р 6м0030

комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси і
виробництва8.05020202Автоматика та управління0502

12960.001р 6м0015
електротехнічні системи
електроспоживання8.05070103

Електротехніка та
електромеханіка0507

12960.001р0015світлотехніка і джерела світла8.05070105
Електротехніка та
електромеханіка0507

12960.001р 6м0030
Біотехнічні та медичні апарати і
системи8.05090204

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

12960.001р 6м0030
інформаційні вимірювальні
системи8.05100102

Метрологія, вимірювальна техніка
та інформаційно-вимірювальні
технології0510

16480.001р0040

системи технічного захисту
інформації, автоматизація її
обробки8.17010201Інформаційна безпека1701

16480.001р0040
адміністративний менеджмент у
сфері захисту інформації8.17010302Інформаційна безпека1701

12760.001р0025консолідована інформація8.18010015Специфічні категорії1801

Інститут комп'ютерних інформаційних технологій
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15580.001р 6м0030
інформаційні управляючі системи
та технології8.05010101

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

15580.001р 6м0020
інформаційні технології
проектування8.05010102

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

15580.001р0040комп’ютерні системи та мережі8.05010201
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

15580.001р0015системне програмування8.05010202
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

15580.001р 6м0025
інженерія програмного
забезпечення8.05010302

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

14270.001р 6м0010
технології електронних
мультимедійних видань8.05150102Видавничо-поліграфічна справа0515

16480.001р0040
безпека інформаційних і
комунікаційних систем8.17010101Інформаційна безпека1701

Інститут міжнародних відносин

26730.001р 6м0015міжнародне право8.03020201Міжнародні відносини0302

26730.001р 6м0020міжнародні економічні відносини8.03020301Міжнародні відносини0302

26730.001р 6м0010міжнародна інформація8.03020401Міжнародні відносини0302

26730.001р 6м0015міжнародний бізнес8.03020601Міжнародні відносини0302

18790.001р 6м0015журналістика8.03030101Журналістика  та інформація0303

19800.001р 6м0030туризмознавство8.14010301Сфера обслуговування1401

Інститут післядипломного навчання

7690.0015380.001р1р75075управління проектами8.18010013Специфічні категорії1801

8200.0013970.001р1р50050адміністративний менеджмент8.18010018Специфічні категорії1801

Механіко-енергетичний факультет

10250.001р 6м0015прикладна фізика8.04020401Фізико-математичні науки0402

15380.001р 6м0020
автоматика та автоматизація на
транспорті8.05020203Автоматика та управління0502

12960.001р 6м0030
газотурбінні установки і
компресорні станції8.05060406

Енергетика та енергетичне
машинобудування0506

12960.001р 6м0010енергетичний менеджмент8.05070108
Електротехніка та
електромеханіка0507

12760.001р0030
якість, стандартизація та
сертифікація8.18010010Специфічні категорії1801

Факультет економіки і підприємництва

16980.001р0025економічна кібернетика8.03050201Економіка та підприємництво0305
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18390.001р0030міжнародна економіка8.03050301Економіка та підприємництво0305

17180.001р0040економіка підприємства8.03050401Економіка та підприємництво0305

17180.001р0040маркетинг8.03050701Економіка та підприємництво0305

17180.001р0010фінанси і кредит8.03050801Економіка та підприємництво0305

17180.001р0025облік і аудит8.03050901Економіка та підприємництво0305

Факультет літальних апаратів

12960.001р 6м0025літаки і вертольоти8.05110101
Авіаційна та ракетно-космічна
техніка0511

12960.001р 6м0020обладнання повітряних суден8.05110103
Авіаційна та ракетно-космічна
техніка0511

12960.001р 6м0040

технічне обслуговування та
ремонт повітряних суден і
авіадвигунів8.07010301

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

12960.001р 6м0030
технології робіт та технологічне
обладнання аеропортів8.07010303

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

Факультет менеджменту та логістики

17180.001р 6м0020
менеджмент організацій і
адміністрування8.03060101Менеджмент і адміністрування0306

17180.001р 6м0040
менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності8.03060104Менеджмент і адміністрування0306

17180.001р 6м0020логістика8.03060107Менеджмент і адміністрування0306

15980.001р0010транспортні системи8.07010101
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

15980.001р0035
організація перевезень і
управління на транспорті8.07010102

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

15980.001р0025
організація авіаційних робіт і
послуг8.07010103

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

Юридичний інститут

20900.001р0075правознавство8.03040101Право0304

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчанняНазваКодНазваКод

Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиСпеціальностіГалузі знань

Спеціаліст

Гуманітарний інститут
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13770.001р00100
документознавство та
інформаційна діяльність7.02010501Культура0201

19800.001р0080переклад7.02030304Гуманітарні науки0203

13770.001р0060соціологія7.03010101Соціально-політичні науки0301

16180.001р0060психологія7.03010201Соціально-політичні науки0301

12660.001р0015соціальна робота7.13010201Соціальне забезпечення1301

Інститут аеронавігації

13370.001р 6м00100
комп’ютеризовані системи
управління та автоматика7.05020101Автоматика та управління0502

11860.001р 6м0040
фізична та біомедична
електроніка7.05080102Електроніка0508

11860.001р 6м0025електронні прилади та пристрої7.05080201Електроніка0508

11860.001р 6м0040електронні системи7.05080202Електроніка0508

11960.001р 6м00120
апаратура радіозв’язку,
радіомовлення і телебачення7.05090102

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

11960.001р 6м00100
радіоелектронні пристрої, системи
та комплекси7.05090103

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

13870.001р0075
телекомунікаційні системи та
мережі7.05090302

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

11860.001р 6м0075
комплекси пілотажно-
навігаційного обладнання7.05110301

Авіаційна та ракетно-космічна
техніка0511

12960.001р0025обслуговування повітряного руху7.07010202
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

12960.001р 6м00100
системи аеронавігаційного
обслуговування7.07010203

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

Інститут аеропортів

15980.001р 6м00100дизайн7.02020701Мистецтво0202

13770.001р0080
промислове і цивільне
будівництво7.06010101Будівництво та архітектура0601

13770.001р0080автомобільні дороги і аеродроми7.06010105Будівництво та архітектура0601

16180.001р 6м0050
дизайн архітектурного
середовища7.06010203Будівництво та архітектура0601

Інститут екологічної безпеки

12660.001р 6м0080
екологія та охорона
навколишнього середовища7.04010601Природничі науки0401

11760.001р 6м0070
хімічні технології палива та
вуглецевих матеріалів7.05130105Хімічна технологія та інженерія0513
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11760.001р 6м0040
хімічні технології
високомолекулярних сполук7.05130108Хімічна технологія та інженерія0513

11760.001р 6м0030фармацевтична біотехнологія7.05140103Біотехнологія0514

11760.001р 6м0030
екологічна біотехнологія та
біоенергетика7.05140105Біотехнологія0514

12660.001р0060землеустрій та кадастр7.08010103Геодезія  та  землеустрій0801

12660.001р0020
геоінформаційні системи і
технології7.08010105Геодезія  та  землеустрій0801

Інститут заочного та дистанційного навчання

6890.001р2500
документознавство та
інформаційна діяльність7.02010501Культура0201

9900.001р8000переклад7.02030304Гуманітарні науки0203

6890.001р6000соціологія7.03010101Соціально-політичні науки0301

8090.001р8000психологія7.03010201Соціально-політичні науки0301

8850.001р2000журналістика7.03030101Журналістика  та інформація0303

9900.001р5000правознавство7.03040101Право0304

8290.001р6000міжнародна економіка7.03050301Економіка та підприємництво0305

8090.001р16000економіка підприємства7.03050401Економіка та підприємництво0305

8090.001р6000маркетинг7.03050701Економіка та підприємництво0305

8090.001р10000облік і аудит7.03050901Економіка та підприємництво0305

8090.001р8000
менеджмент організацій і
адміністрування7.03060101Менеджмент і адміністрування0306

8090.001р9000
менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності7.03060104Менеджмент і адміністрування0306

8090.001р8000логістика7.03060107Менеджмент і адміністрування0306

6330.001р 5м3000
екологія та охорона
навколишнього середовища7.04010601Природничі науки0401

6890.001р 5м2500
інформаційні управляючі системи
та технології7.05010101

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

6890.001р 5м2500
інформаційні технології
проектування7.05010102

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

6890.001р11000комп’ютерні системи та мережі7.05010201
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

6890.001р 5м5000програмне забезпечення систем7.05010301
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

6690.001р 5м5000
комп’ютеризовані системи
управління та автоматика7.05020101Автоматика та управління0502
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6690.001р 5м3000

комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси і
виробництва7.05020202Автоматика та управління0502

5930.001р 5м12000
газотурбінні установки і
компресорні станції7.05060406

Енергетика та енергетичне
машинобудування0506

5930.001р 5м2000
електротехнічні системи
електроспоживання7.05070103

Електротехніка та
електромеханіка0507

5930.001р5000енергетичний менеджмент7.05070108
Електротехніка та
електромеханіка0507

5980.001р 5м12000
апаратура радіозв’язку,
радіомовлення і телебачення7.05090102

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

5980.001р 5м6000
радіоелектронні пристрої, системи
та комплекси7.05090103

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

5930.001р 5м15000
Біотехнічні та медичні апарати і
системи7.05090204

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

6940.001р5000
телекомунікаційні системи та
мережі7.05090302

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

5930.001р 5м4500
інформаційні вимірювальні
системи7.05100102

Метрологія, вимірювальна техніка
та інформаційно-вимірювальні
технології0510

5930.001р 5м5000літаки і вертольоти7.05110101
Авіаційна та ракетно-космічна
техніка0511

5930.001р 5м5000обладнання повітряних суден7.05110103
Авіаційна та ракетно-космічна
техніка0511

5880.001р 5м10000
хімічні технології палива та
вуглецевих матеріалів7.05130105Хімічна технологія та інженерія0513

5880.001р 5м2500фармацевтична біотехнологія7.05140103Біотехнологія0514

6890.001р8000
промислове і цивільне
будівництво7.06010101Будівництво та архітектура0601

6890.001р8000автомобільні дороги і аеродроми7.06010105Будівництво та архітектура0601

6990.001р14000
організація перевезень і
управління на транспорті7.07010102

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

6990.001р5000
організація авіаційних робіт і
послуг7.07010103

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

5930.001р 5м9000

технічне обслуговування та
ремонт повітряних суден і
авіадвигунів7.07010301

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

5930.001р 5м6000
технології робіт та технологічне
обладнання аеропортів7.07010303

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

6330.001р7500землеустрій та кадастр7.08010103Геодезія  та  землеустрій0801

6330.001р1500соціальна робота7.13010201Соціальне забезпечення1301

7190.001р3000
безпека інформаційних і
комунікаційних систем7.17010101Інформаційна безпека1701
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7190.001р4000

системи технічного захисту
інформації, автоматизація її
обробки7.17010201Інформаційна безпека1701

7190.001р3000
адміністративний менеджмент у
сфері захисту інформації7.17010302Інформаційна безпека1701

5530.001р5000
якість, стандартизація та
сертифікація7.18010010Специфічні категорії1801

Інститут інформаційно-діагностичних систем

9150.001р0040прикладна математика7.04030101Системні науки та кібернетика0403

13370.001р 6м0060

комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси і
виробництва7.05020202Автоматика та управління0502

11860.001р 6м0030
електротехнічні системи
електроспоживання7.05070103

Електротехніка та
електромеханіка0507

11860.001р0030світлотехніка і джерела світла7.05070105
Електротехніка та
електромеханіка0507

11860.001р 6м00120
Біотехнічні та медичні апарати і
системи7.05090204

Радіотехніка, радіоелектронні
апарати  та зв’язок0509

11860.001р 6м0070
інформаційні вимірювальні
системи7.05100102

Метрологія, вимірювальна техніка
та інформаційно-вимірювальні
технології0510

14370.001р0060

системи технічного захисту
інформації, автоматизація її
обробки7.17010201Інформаційна безпека1701

14370.001р0060
адміністративний менеджмент у
сфері захисту інформації7.17010302Інформаційна безпека1701

Інститут комп'ютерних інформаційних технологій

13770.001р 6м0060
інформаційні управляючі системи
та технології7.05010101

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

13770.001р 6м0075
інформаційні технології
проектування7.05010102

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

13770.001р00110комп’ютерні системи та мережі7.05010201
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

13770.001р0045системне програмування7.05010202
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

13770.001р 6м0075програмне забезпечення систем7.05010301
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

13770.001р 6м00100
інженерія програмного
забезпечення7.05010302

Інформатика та обчислювальна
техніка0501

12860.001р0050
технології електронних
мультимедійних видань7.05150102Видавничо-поліграфічна справа0515

14370.001р0060
безпека інформаційних і
комунікаційних систем7.17010101Інформаційна безпека1701
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Інститут міжнародних відносин

24120.001р0030міжнародне право7.03020201Міжнародні відносини0302

24120.001р0030міжнародні економічні відносини7.03020301Міжнародні відносини0302

24120.001р0035міжнародна інформація7.03020401Міжнародні відносини0302

24120.001р0020міжнародний бізнес7.03020601Міжнародні відносини0302

17690.001р0045журналістика7.03030101Журналістика  та інформація0303

18790.001р00135туризмознавство7.14010301Сфера обслуговування1401

Інститут післядипломного навчання

5530.0011060.001р1р75075управління проектами7.18010013Специфічні категорії1801

Механіко-енергетичний факультет

9150.001р0035прикладна фізика7.04020401Фізико-математичні науки0402

13370.001р 6м0080
автоматика та автоматизація на
транспорті7.05020203Автоматика та управління0502

11860.001р 6м00120
газотурбінні установки і
компресорні станції7.05060406

Енергетика та енергетичне
машинобудування0506

11860.001р0050енергетичний менеджмент7.05070108
Електротехніка та
електромеханіка0507

11060.001р0050
якість, стандартизація та
сертифікація7.18010010Специфічні категорії1801

Факультет економіки і підприємництва

15980.001р0015економічна кібернетика7.03050201Економіка та підприємництво0305

16580.001р0045міжнародна економіка7.03050301Економіка та підприємництво0305

16180.001р00160економіка підприємства7.03050401Економіка та підприємництво0305

16180.001р0060маркетинг7.03050701Економіка та підприємництво0305

16180.001р0030фінанси і кредит7.03050801Економіка та підприємництво0305

16180.001р0025облік і аудит7.03050901Економіка та підприємництво0305

Факультет літальних апаратів

11860.001р 6м0050літаки і вертольоти7.05110101
Авіаційна та ракетно-космічна
техніка0511

11860.001р 6м0080обладнання повітряних суден7.05110103
Авіаційна та ракетно-космічна
техніка0511
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11860.001р 6м00125

технічне обслуговування та
ремонт повітряних суден і
авіадвигунів7.07010301

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

11860.001р 6м00100
технології робіт та технологічне
обладнання аеропортів7.07010303

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

Факультет менеджменту та логістики

16180.001р0080
менеджмент організацій і
адміністрування7.03060101Менеджмент і адміністрування0306

16180.001р0090
менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності7.03060104Менеджмент і адміністрування0306

16180.001р0060логістика7.03060107Менеджмент і адміністрування0306

13970.001р0040транспортні системи7.07010101
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

13970.001р00130
організація перевезень і
управління на транспорті7.07010102

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

13970.001р0050
організація авіаційних робіт і
послуг7.07010103

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

Юридичний інститут

19800.001р0050правознавство7.03040101Право0304

*Дані за результатами прийому у 2014 році

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) – 1000 осіб на рік (у відповідності до Ліцензії МОН України АЕ №
458556 від 28.07.2014 р.)

Примітки:
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