
Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання  

в 2020 році до Національного авіаційного університету освітній ступінь «Магістр» (денна/заочна форма навчання)  

на основі вступного випробування з іноземної мови та фахового вступного випробування 
 

Спеціальність Конкурсна пропозиція 

(Освітня програма) 

Форма 

навчання Код Назва 

011 Освітні педагогічні науки
(Н)

 

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
(Н)

 Денна/заочна 

Педагогіка вищої школи
(Н)

 Денна/заочна 

Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти
(Н)

 Денна 
(Н) – неакредитована спеціальність (освітня програма) освітнього ступеня «Магістр». 

 

Строки прийому заяв та документів 

Етапи вступної компанії 
Терміни 

Денна Заочна 

І етап 

Початок прийому заяв та документів  6 липня  6 липня 

Закінчення прийому документів  до 14:00 01 серпня до 14:00 01 серпня 

Фахові та додаткові фахові вступні випробування (за графіком проведення) 
05-10 липня  

03-07 серпня  

05-10 липня  

03-07 серпня 

Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників 10 серпня  12 серпня 

Вибір вступниками місця навчання на місця за державним або регіональним замовленням до 15.00 14 серпня до 15.00 17 серпня 

Зарахування на навчання на місця за державним або регіональним замовленням 17 серпня 19 серпня 

Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 15.00 19 серпня до 15.00 20 серпня 

Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та 

юридичних осіб 
до 15.00 20 серпня до 15.00 21 серпня 

ІІ етап (навчання виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб) 

Початок прийому заяв та документів  25 серпня  25 серпня  

Закінчення прийому документів  11 вересня 11 вересня 

Фахові та додаткові фахові вступні випробування (за графіком проведення) 14 – 18 вересня 14 – 18 вересня 

Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників 21 вересня 21 вересня 

Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 23 вересня 23 вересня 

Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб до 30 вересня до 30 вересня 
 

Перелік документів при вступі:  

 документ, що посвідчує особу;  

 ідентифікаційний код;  

 військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);  

 документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;  

 4 фотокартки 3x4. 

Адреса: 03680, м. Київ, проспект Любомира Гузара 1, корпус 8 

Тел.: (044) 406-70-38, (044) 497-41-05, e-mail: pk@nau.edu.ua, сайт: www.pk.nau.edu.ua 

http://www.pk.nau.edu.ua/

