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1. Підготовка здобувачів освіти
1.1. Спеціальності підготовки
Код
спеціальності

Найменування спеціальності

Назва освітньо-професійної програми

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

123

Комп’ютерна інженерія

+ напрямок підготовки в рамках даної освітньої
програми:

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

Електрозабезпечення промислових
підприємств та цивільних споруд

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Телекомунікації та радіотехніка

+ напрямок підготовки в рамках даної освітньої
програми:

Комп’ютерна інженерія

Безпека інформаційних систем
(кібербезпека)

Телекомунікації та радіотехніка
172

Системи технічного захисту інформації
Авіоніка

173

Авіоніка

+ напрямок підготовки в рамках даної освітньої
програми:

Експлуатація комплексів безпілотних
літальних апаратів
Авіаційний транспорт

+ напрямок підготовки в рамках даної освітньої
програми:

272

Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування засобів
зберігання, транспортування та
заправлення пально-мастильними
матеріалами

275

Транспортні технології
(на повітряному транспорті)

Транспортні технології
(на повітряному транспорті)
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1.2. Основні навчальні дисципліни та можливі посади працевлаштування
Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Основні фахові навчальні дисципліни, що вивчають здобувачі освіти
Об'єктно-орієнтоване програмування
Комп'ютерні системи та архітектура комп'ютера
Інструментальні засоби візуального програмування
Конструювання програмного забезпечення
Бази даних
Організація комп'ютерних мереж
Організація баз даних
Якість програмного забезпечення та тестування
Безпека програм та даних
Програмування мобільних додатків
Програмне забезпечення хмарних платформ і сервісів
Деякі можливі посади працевлаштування випускників
Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки
Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
Технік із системного адміністрування
Технік-програміст
Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Основні фахові навчальні дисципліни, що вивчають здобувачі освіти
Апаратне та програмне забезпечення ПК
Операційні системи
Комп'ютерна логіка
Архітектура комп'ютерів
Програмування
Комп'ютерна схемотехніка
Периферійні пристрої електронно-обчислювальної техніки
Системне програмування
Технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки
Комп'ютерні системи та мережі
Організація баз даних
Деякі можливі посади працевлаштування випускників
Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки
Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
Технік із системного адміністрування
Технік-програміст
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Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Основні фахові навчальні дисципліни, що вивчають здобувачі освіти
Основи промислової електроніки та мікропроцесорної техніки
Електроустаткування підприємств і цивільних споруд
Основи проектування та конструювання електроустановок
Ремонт та налагодження електроустаткування
Альтернативна енергетика
Деякі можливі посади працевлаштування випускників
Електрик дільниці
Електрик цеху
Електромеханік
Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж
Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування
Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування
Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Основні фахові навчальні дисципліни, що вивчають здобувачі освіти
Прикладна теорія цифрових автоматів
Методи та системи штучного інтелекту
Операційні системи
Комп'ютерна схемотехніка
Проектування та конструювання пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС
Контролери та їх програмне забезпечення
Комп'ютерні системи та мережі
Моделювання цифрових сигналів засобами MATLAB і VHDL
Бази даних автоматизованих систем управління
Основи робототехніки
Надійність та діагностика автоматизованих систем управління
Спеціалізовані мови програмування мікроконтролерів
Захист інформації у комп'ютерних системах
Цифрова обробка сигналів
Деякі можливі посади працевлаштування випускників
Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки
Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
Технік із системного адміністрування
Технік-програміст
Фахівець з інформаційних технологій
Контролер роботів
Технік - оператор електронного устаткування
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Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Основні фахові навчальні дисципліни, що вивчають здобувачі освіти
Системи радіозв'язку
Радіонавігаційні системи
Радіолокаційні системи
Організація технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів
Доглядове обладнання і системи відеоспостереження аеропортів
Обладнання охоронної і пожежної сигналізації аеропортів
Радіонавігаційне обладнання об'єктів зв'язку, навігації, спостереження
Радіолокаційне обладнання об'єктів зв'язку, навігації, спостереження
Автоматизована система керування технологічним процесом
Деякі можливі посади працевлаштування випускників
Технік-технолог (електроніка)
Авіаційний технік з радіоустаткування
Технік електрозв’язку
Технік з радіолокації
Механік з радіонавігаційної системи
Спеціальність 173 «Авіоніка»
Основні фахові навчальні дисципліни, що вивчають здобувачі освіти
Авіаційні прилади та інформаційно-вимірювальні системи авіоніки
Електрообладнання повітряних суден
Технічне обслуговування систем повітряних суден
Пілотажно-навігаційне обладнання повітряних суден
Комп'ютерно-інтегровані системи авіоніки
Навчальні дисципліни напрямку підготовки
«Експлуатація комплексів безпілотних літальних апаратів»
Комплекси безпілотних літальних апаратів
Основи авіаційного радіозв'язку, радіолокації і радіонавігації
Дистанційне пілотування і льотно-технічні характеристики безпілотних літальних апаратів
Функціональні системи безпілотних літальних апаратів
Двигуни безпілотних літальних апаратів
Деякі можливі посади працевлаштування випускників
Авіаційний технік з приладів та електроустаткування
Авіаційний технік з радіоустаткування
Технік (механік) авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю
Технік (механік) авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)
Авіаційний механік з приладів та електроустаткування
Слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів
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Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»
Основні фахові навчальні дисципліни, що вивчають здобувачі освіти
Конструкція авіаційних двигунів (газотурбінні та поршневі)
Експлуатація авіаційної техніки
Аеродинаміка, конструкція та системи гелікоптерів
Конструкція і технічне обслуговування повітряних суден
Технічне обслуговування авіаційних двигунів
Навчальні дисципліни напрямку підготовки «Технічне обслуговування засобів зберігання,
транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами»
Експлуатація, ремонт та налагодження обладнання об'єктів пально-мастильних матеріалів
Засоби транспортування та зберігання пально-мастильних матеріалів
Засоби заправлення пально-мастильними матеріалами
Засоби контролю якості пально-мастильних матеріалів
Порядок ведення обліку, звітності та витрат пально-мастильних матеріалів
Деякі можливі посади працевлаштування випускників
Авіаційний технік з планера та двигунів
Технік (механік) авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)
Механік з ремонту транспорту
Технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух
Технік аеродромної служби
Технік-інспектор з контролю за використанням палива
Спеціальність 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»
Основні фахові навчальні дисципліни, що вивчають здобувачі освіти
Основи економіки транспорту
Продаж авіаційних перевезень
Організація вантажних перевезень (вантажні перевезення, вантажознавство, перевезення
спеціальних вантажів)
Авіаційні пасажирські перевезення
Взаємодія видів транспорту
Транспортно-експедиційна діяльність
Основи туристичного бізнесу
Основи логістики та управління ланцюгами поставок
Деякі можливі посади працевлаштування випускників
Диспетчер служби перевезень
Диспетчер з міжнародних перевезень
Агент комерційний
Агент із замовлень населення на перевезення
Агент із приймання замовлень на квитки
Бортпровідник
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2. Особливості вступної кампанії 2022
2.1. Документи для вступу
Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної
загальної (профільної) середньої освіти подають заяву для вступу тільки в електронній формі
(через
електронний
кабінет
вступника
за
наступним
посиланням
–
https://vstup.edbo.gov.ua/). Заява в електронній формі подається вступником шляхом
заповнення електронної форми в режимі онлайн.
УВАГА!

При приймальній комісії коледжу функціонує консультаційний центр для надання
допомоги вступникам. При виникненні труднощів із реєстрацією електронного
кабінету та подачі заяви для вступу в електронній формі, вступник має можливість
звернутися до фахівців консультаційного центру, які допоможуть зареєструвати
електронний кабінет та подати заяву для вступу в електронній формі. Для
отримання допомоги вступник повинен особисто прибути до коледжу.

Подача заяви для вступу тільки у паперовій формі здійснюється у разі:
- наявності розбіжностей у даних вступника в єдиній державній базі з питань освіти
(прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження, статі, громадянства тощо) і у
відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень,
ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного теста чи
зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);
- подання іноземного документа про освіту;
- подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження
фотополімерних технологій їх виготовлення;
- подання документів іноземцями та особами без громадянства;
- подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
- неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі
з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії.
Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:
- документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється
14 років після 01 січня 2022 року);
- військово-облікового документа;
- документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ,
якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань
освіти;
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ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022 –
особливості вступу в умовах правового режиму воєнного стану.
Довідковий матеріал для вступників
До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді
(електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі) та
додатки до мотиваційного листа.
Мотиваційний лист – це викладена вступником письмово у довільній формі інформація про
його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму (спеціальність) та
відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі
сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів,
що підтверджують викладену в листі інформацію.
Якщо вступник подає заяви на вступ на декілька спеціальностей, то для кожної обраної
спеціальності складається мотиваційний лист.
УВАГА!

Мотиваційний лист підписується вступником за допомогою електронного
цифрового підпису (ЕЦП). У разі неможливості підписання мотиваційного листа
електронним цифровим підписом, вступник повинен роздрукувати мотиваційний
лист, підписати його звичайним способом, відсканувати (зробити якісну фотокопію)
та прикріпити до електронного кабінету вступника.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
- копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних - військових квитків або
тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних
дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
- копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого
здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній
електронній базі з питань освіти;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
УВАГА!

Для формування особової справи здобувача освіти копії документів та фотокартки
подають також ті вступники, які подають заяви на вступ через електронний кабінет
вступника.

Деякі категорії вступників мають право на спеціальні умови вступу. Вступник, який претендує
на спеціальні умови вступу надає оригінал та копію документа, що підтверджує таке право.
Під терміном «спеціальні умови вступу» на здобуття фахової передвищої освіти за кошти
державного бюджету слід розуміти один з таких випадків:
- зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди на місця
державного або регіонального замовлення;
- переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.
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Довідковий матеріал для вступників
Вступники, які мають право на спеціальні умови вступу, складають вступні випробування у
формі індивідуальної усної співбесіди та в разі отримання мінімальної позитивної оцінки (100
балів) рекомендуються до зарахування на навчання за кошти державного бюджету.
Наступні категорії вступників мають право на спеціальні умови вступу:
- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до
державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією
органів охорони здоров'я та соціального захисту населення);
- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців
строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження
військової служби громадянами України;
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; особи, місцем
проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії
зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї
після 01 січня 2022 року;
- діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи з їх числа;
- особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
- особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які
загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та
конфліктів;
- особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи
визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової
служби;
- особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи
визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов'язків,
протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти;
- особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
- особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи
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-

-

на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного
(обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення,
(категорія 2);
діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових
дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох
років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають
стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного
випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
іноземці та закордонні українці у межах квоти для іноземців.

2.2. Вступ на базі базової середньої освіти (на базі 9-ти класів)
Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за рахунок коштів
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ здійснюється за результатами вступних випробувань у формі
індивідуальної усної співбесіди та, за необхідності, розгляду мотиваційних листів.
Індивідуальна усна співбесіда проводиться в ОДИН ДЕНЬ за двома предметами – «Математика»
та «Українська мова».
Індивідуальна усна співбесіда проводиться виключно ДИСТАНЦІЙНО із використанням
платформи ZOOM.
УВАГА!

Треба заздалегідь потурбуватися, щоб в день проведення співбесіди вступник мав
стабільний інтернет-зв’язок, адже співбесіда проводиться із включеними каналами
аудіо- та відеозв’язку протягом усієї її тривалості.

Співбесіда передбачає вирішення вступником декількох завдань з кожного предмету та бесіду із
членами екзаменаційної комісії.
За результатами індивідуальної усної співбесіди вступнику виставляється конкурсний бал – від
100 до 200 з кроком в один бал.
Бали нижче 100 не виставляються, так як бали від 0 до 100 вважаються оцінкою «незадовільно».
Якщо складається ситуація при якій з’являються декілька вступників з однаковим конкурсним
балом, а кількість бюджетних місць при цьому менша, то в цьому випадку приймальна комісія
розглядає мотиваційні листи цих вступників.
За мотиваційні листи бали не виставляються. Приймальна комісія вирішує – який вступник,
відповідного до написаного мотиваційного листа, більш мотивованим для навчання за обраною
спеціальністю.
Для мешканців сільської місцевості встановлений додатковий коефіцієнт 1,05. Тобто, якщо
вступник документально підтвердив місце своєї реєстрації у сільській місцевості, то отриманий
ним конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт.
УВАГА!

Звертаємо увагу вступників, що вступник із сільської місцевості для нарахування
сільського коефіцієнту повинен надати довідку про реєстрацію місця
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проживання (Додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених
постановою КМУ від 2 березня 2016 р. № 207). Відповідна довідка видається
органами місцевого самоврядування у день звернення власника ID-картки за його
особистою заявою.
Вступники, які відвідували підготовчі курси для вступу до коледжу можуть отримати до 10
додаткових балів в разі успішного складання підсумкового оцінювання на підготовчих курсах.
Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за рахунок коштів
ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ здійснюється виключно за результатами розгляду
мотиваційних листів.
2.3. Вступ на базі повної загальної середньої освіти (на базі 11-ти класів)
Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за рахунок коштів
державного бюджету здійснюється за вибором вступника:
- за результатами вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди та, за
необхідності, розгляду мотиваційних листів, або
- за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років у будь-яких
комбінаціях) або національного мультипредметного теста.
Щодо вступу за результатами вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди та,
за необхідності, розгляду мотиваційних листів див. пункт 2.2 цього розділу.
Якщо вступник вирішив вступати на підставі результатів зовнішнього незалежного оцінювання
(2019-2021 років у будь-яких комбінаціях) або національного мультипредметного теста
конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього
незалежного оцінювання (української мови та літератури або української мови (перший
предмет) та предмету на вибір вступника (другий предмет)) з підвищенням на 25 відсотків, але
не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів національного мультипредметного теста без
використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж НАУ»
50024 Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1
телефон: (067) 296-71-75, e-mail: vstup.aviacollege@gmail.com сайт: www.kk.nau.edu.ua

12

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022 –
особливості вступу в умовах правового режиму воєнного стану.
Довідковий матеріал для вступників

3. Етапи вступної кампанії
3.1. Вступ на базі базової середньої освіти (на базі 9-ти класів)
Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронного кабінету вступника
(https://vstup.edbo.gov.ua/), завантаження необхідних документів
Прийом документів (заповнення заяв для вступу на конкурсні
пропозиції)
Вступні випробування (проведення індивідуальної усної співбесіди,
розгляд мотиваційних листів)

Терміни
з 23.06.2022
з 30.06.2022 по
13.07.2022 (до 1800)
з 14.07.2022 по
21.07.2022

Оприлюднення рейтингових списків

не пізніше
26.07.2022

Зарахування на навчання за державним замовленням (бюджет)

не пізніше
30.07.2022

Зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
(контракт)

не пізніше
03.08.2022

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше
08.08.2022

Додатковий набір на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт)
Прийом документів (заповнення заяв для вступу на конкурсні
пропозиції)
Розгляд мотиваційних листів вступників

з 15.08.2022 по
19.08.2022 (до 1800)
з 20.08.2022 по
24.08.2022

Оприлюднення рейтингових списків

не пізніше
26.08.2022

Зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
(контракт)

не пізніше
30.09.2022

Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж НАУ»
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3.2. Вступ на базі повної загальної середньої освіти (на базі 11-ти класів)
Етапи вступної кампанії
Реєстрація електронного кабінету вступника
(https://vstup.edbo.gov.ua/), завантаження необхідних документів

Терміни
з 01.07.2022

Прийом документів (заповнення заяв для вступу на конкурсні
пропозиції) для вступу на основі сертифікатів ЗНО (2019-2021 років)
або сертифікатів Національного мультипредметного тесту

з 14.07.2022 по
31.08.2022 (до 1800)

Прийом документів (заповнення заяв для вступу на конкурсні
пропозиції) для вступу на основі індивідуальної усної співбесіди та
мотиваційного листа

з 14.07.2022 по
05.08.2022 (до 1800)

Вступні випробування (проведення індивідуальної усної співбесіди,
розгляд мотиваційних листів)

з 08.08.2022 по
16.08.2022

Оприлюднення рейтингових списків

не пізніше
01.09.2022

Зарахування на навчання за державним замовленням (бюджет)

не пізніше
08.09.2022

Зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
(контракт)

не пізніше
16.09.2022

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше
26.09.2022
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4. Прогнозовані обсяги прийому за державним замовленням
4.1. Вступ на базі базової середньої освіти (на базі 9-ти класів)
Код
спеціальності

Найменування спеціальності

Обсяг прийому

(кількість бюджетних
місць)

121

Інженерія програмного забезпечення

35

123

Комп’ютерна інженерія

60

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

20

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

25

172

Телекомунікації та радіотехніка

20

173

Авіоніка

40

272

Авіаційний транспорт

50

275

Транспортні технології (на повітряному транспорті)

50

4.2. Вступ на базі повної загальної середньої освіти (на базі 11-ти класів)
Код
спеціальності

Найменування спеціальності

Обсяг прийому

(кількість бюджетних
місць)

121

Інженерія програмного забезпечення

5

123

Комп’ютерна інженерія

15

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

-

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

-

172

Телекомунікації та радіотехніка

-

173

Авіоніка

-

272

Авіаційний транспорт

5

275

Транспортні технології (на повітряному транспорті)

15

УВАГА!

Остаточний обсяг прийому за державним замовленням, затверджений
Міністерством освіти і науки України, як правило надсилається закладам освіти
напередодні початку вступної кампанії.
В таблицях наведені обсяги прийому за державним замовленням на які претендує
коледж.
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5. Стипендія, вартість навчання та інші витрати
Стаття витрат/надходжень

Вартість

Вартість навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (вартість
контракту) для денної форми навчання

17 000 грн / на рік

Вартість навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (вартість
контракту) для заочної форми навчання

12 000 грн / на рік

Вартість проживання у гуртожитку для спеціальностей 121, 123, 141,
151, 172

604 грн/ на місяць

Вартість проживання у гуртожитку 173, 272, 275

302 грн/ на місяць

Розмір стипендіального забезпечення для спеціальностей 121, 123,
141, 151, 172

1510 грн / на місяць

Розмір стипендіального забезпечення для спеціальностей 173, 272, 275

755 грн / на місяць

УВАГА!

1.
Розмір стипендіального забезпечення для спеціальностей 173, 272 та 275
(спеціальностей авіаційного напряму підготовки) складає половину розміру
стипендіального забезпечення інших спеціальностей. Але здобувачі освіти, що
навчаються за спеціальностями 173, 272 та 275, протягом всього терміну навчання
забезпечуються безкоштовним чотириразовим харчуванням в їдальні коледжу.
2.
Здобувачі освіти коледжу, відповідно до Положення про Відокремлений
структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного
університету», під час відвідання занять та контрольних заходів зобов’язані носити
формений одяг. Витрати на придбання форменого одягу несе здобувач освіти
(законні представники здобувача освіти). Коледж забезпечує централізований
пошив форменого одягу на спеціалізованому підприємстві. Ціна форменого одягу
доводиться до відома здобувачів освіти першого року навчання протягом двох
перших тижнів навчання.
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6. Інфраструктура коледжу та особливості організації освітнього процесу
Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Національного
авіаційного університету» - сучасний освітній центр із нетиповими для більшості закладів
фахової передвищої освіти розмірами, інфраструктурними об’єктами та контингентом
здобувачів освіти. Коледж є одним із найстаріших закладів освіти України авіаційного
спрямування, який був заснований у 1951 році та мав назву «Криворізьке авіаційне училище
спеціальних служб цивільного повітряного флоту». В минулому році коледж відсвяткував свій
70-тирічний ювілей.
Інфраструктура коледжу.
Інфраструктурні
об’єкти
коледжу
зосереджені в одному місці (окрім навчальної
авіаційно-технічної бази) та знаходяться під
цілодобовою охороною, що унеможливлює
доступ на територію сторонніх осіб. Безпека
наших здобувачів освіти є пріоритетом
діяльності коледжу.
Коледж має 5 навчально-лабораторних
корпусів, два з яких розташовані на території
навчальної авіаційно-технічної бази. В
освітньому процесі задіяні 60 аудиторій, 15
навчальних кабінетів, 41 лабораторія, 26
комп'ютерних класів, 14 поточних аудиторій.
Аудиторії та лабораторії коледжу забезпечені необхідним обладнанням, зразками авіаційної та
комп’ютерної техніки, макетами, наочними посібниками тощо. Значна кількість аудиторій є
мультимедійними та забезпечені виходом до мережі Internet. За необхідності будь-яка аудиторія
коледжу може комплектуватися мультимедійним обладнанням для проведення навчальних
занять.

Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж НАУ»
50024 Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1
телефон: (067) 296-71-75, e-mail: vstup.aviacollege@gmail.com сайт: www.kk.nau.edu.ua

17

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022 –
особливості вступу в умовах правового режиму воєнного стану.
Довідковий матеріал для вступників
На території коледжу розташована їдальня, де
здобувачі освіти авіаційних спеціальностей, які
навчаються за рахунок коштів державного
бюджету на денній формі здобуття освіти,
забезпечуються безкоштовним чотириразовим
харчуванням. Кухня їдальні укомплектована
необхідним обладнанням та має штат професійних
кухарів. В приміщенні їдальні зроблений
капітальний ремонт, закуплені сучасні меблі.
Їдальня коледжу відповідає встановленим
законодавством санітарно-гігієнічним вимогам.
Коледж має чотири гуртожитки – 3 чоловічі
та 1 жіночий. В кімнатах гуртожитків
розміщуються від 2 до 4 здобувачів освіти.
Гуртожитки мають вихід до мережі Internet.
На кожному поверсі розташовані санвузли
та душові кімнати. Також, для самостійного
приготування їжі, в гуртожитках є кухні із
необхідним обладнанням. В гуртожитках
цілодобово знаходяться чергові, а також,
протягом робочого дня, вихователі.
Кожного
року
силами
працівників
адміністративно-господарського
відділу
коледжу
в
кімнатах
гуртожитків
проводяться ремонті роботи.
Спортивна база коледжу налічує дві спортивних зали, стадіон на 2 тисячі місць, борцівську та
тренажерну зали. Функціонують щоденні спортивні секції з ігрових видів спорту, легкої та
важкої атлетики тощо. Здобувачі освіти коледжу постійно приймають участь у спортивних
змаганнях міста та області, займають призові місця.
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Для підготовки здобувачів освіти авіаційнотехнічних спеціальностей використовується
радіополігон, розташований на території
коледжу. Радіополігон обладнаний зразками
наземної
техніки
радіотехнічного
забезпечення польотів повітряних суден.
Техніка радіополігону дозволяє сформувати у
здобувачів освіти необхідні компетентності в
сфері технічної експлуатації обладнання
аеропортів та аеродромів, які забезпечують
зліт, супровід у повітрі та посадку повітряних
суден із дотриманням стандартів у сфері
безпеки польотів.
Коледж має власний клуб, при якому функціонують
творчі гуртки. Клуб оснащений сучасною технікою та
обладнанням для проведення культурно-масових
заходів. Щорічно в коледжі проводиться фестиваль
«Студентська весна», в якому приймає участь
талановита молодь нашого закладу освіти. Також
учасники гуртків самодіяльності коледжу активно
залучаються до участі в культурно-масових заходах
районного та міського рівнів. Учасники художньої
самодіяльності
неодноразово
заохочувались
відзнаками різних рівнів.
В коледжі розташовані два музеї – музей авіації та музей воїнів АТО, а також діорама одного з
епізодів Другої світової війни. Музеї містять значну кількість цікавих та унікальних експонатів.
Щорічно велика кількість учнів шкіл міста Кривого Рогу із задоволенням відвідують наші музеї.
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В
структурі
коледжу
функціонує
навчальна
авіаційно-технічна
база
(НАТБ)
–
унікальний
інженерноавіаційний комплекс, що дозволяє
здійснювати багатопрофільну практичну
підготовку здобувачів освіти коледжу
авіаційно-технічного спрямування. На
території НАТБ розташовані 2 навчальнолабораторних корпуси та 12 одиниць
авіаційної
техніки.
Навчальнолабораторні корпуси НАТБ включають в
себе
ділянки
слюсарних
та
електромонтажних робіт, лабораторії
авіаційних
приладів,
пілотажнонавігаційних
комплексів,
радіолокаційного та радіонавігаційного
обладнання тощо.
Парк повітряних суден НАТБ представлений літаками ТУ-134, ТУ-154, ЯК-40, ЯК-42, АН-24, АН26, ТУ-114 та вертольотами МІ-8. Повітряні судна є діючими лабораторіями. На цих повітряних
суднах здобувачі освіти оволодівають навичками складної роботи з технічного обслуговування
систем авіаційної електроніки, авіаційного обладнання, систем електропостачання, а також
механічних систем планера та авіаційного двигуна.
НАТБ, окрім своєї освітньої функції, також виконує функцію музею – чимало мешканців та гостей
нашого міста щорічно відвідують стоянки літаків. Серед літаків є справжні музейні експонати –
це унікальний літак ТУ-114, носій 32 світових рекордів (в світі залишилось всього 3 екземпляри)
та літак ТУ-154 (бортовий номер 85131) – той самий, на борту якого велись зйомки фільмукатастрофи «Екіпаж».
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Особливості організації освітнього процесу.
Коледж є одним з небагатьох закладів фахової передвищої освіти, який забезпечує ступеневу
підготовку здобувачів освіти від освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»
до освітнього ступеня «Бакалавр» з можливістю продовження навчання в магістратурі у
партнерських закладах вищої освіти – Національному авіаційному університеті та Харківському
національному університеті радіоелектроніки. Така система підготовки дозволяє випускнику
коледжу отримати якісну вищу освіту, а також здобути серйозний практичний досвід в рамках
обраної для навчання спеціальності. Саме практична підготовка здобувачів освіти – основний
пріоритет в організації освітнього процесу.
Під терміном «практична підготовка» слід розуміти
особливий вид занять – навчальні практики. Навчальні
практики призначені для глибокого та всебічного
опрацювання
конкретних
завдань,
визначених
відповідними програмами практик. Для забезпечення
безперервності навчальної практики її проведення
відбувається протягом тижня, замість основних занять за
розкладом. Здобувачі освіти мають можливість під
керівництвом досвідчених викладачів зануритися у
вирішення
конкретної
практичної
задачі,
не
відволікаючись на інші види навчальних занять. Протягом
усього терміну навчання, в залежності від спеціальності
підготовки, навчальними планами передбачено від 16 до
20 тижнів практик, тобто 3-5 практик в семестр. Під час
проходження навчальних практик здобувачі освіти
авіаційних спеціальностей оволодівають навичками
слюсарної справи, електричного монтажу, паяння,
технічного обслуговування повітряних суден та їх
компонентів;
здобувачі
освіти
комп’ютерних
спеціальностей практикуються в програмуванні, паянні, технічному обслуговуванні
комп’ютерної техніки.
Таким чином, здобувачі освіти коледжу
не тільки набувають теоретичні
знання з фахових дисциплін, але й
впевнено можуть використовувати їх
на практиці, набуваючи під час
навчання значний практичний досвід.
Такий підхід до організації освітнього
процесу робить випускників коледжу
конкурентоспроможними на ринку
праці – працедавець завжди віддає
перевагу спеціалістам, які можуть на
практиці
продемонструвати
свої
вміння та навички.
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Здобувачі освіти останнього року
навчання
проходять
виробничу
практику. Така практика організується і
проводиться
на
провідних
підприємствах України державної і
приватної форми власності. Практика
триває 4 тижні в умовах реального
виробництва. Під час проходження
практики здобувач освіти приймає
безпосередню
участь
в
роботі
підприємства
під
керівництвом
керівника практики. Як правило,
здобувачі освіти коледжу, які проявили
себе як грамотні фахівці, отримують
пропозицію про працевлаштування.
Таким чином, практична направленість
підготовки здобувачів освіти коледжу за всіма спеціальностями підготовки дозволяють бути
конкурентоспроможними та мати очевидні переваги перед випускниками закладів вищої освіти.
Також до особливостей освітнього процесу коледжу відноситься і наукова складова діяльності
коледжу. Коледж є співзасновником міжнародної конференції «Авіація і космонавтика», до участі
в якій залучаються не тільки здобувачі освіти та науково-педагогічні працівники коледжу, а і
учасники з багатьох закладів освіти України та країн Європейського союзу. Також коледж є
засновником декількох регіональних та всеукраїнських конференцій.
На постійній основі в коледжі функціонує наукове товариство «КРАУСС», здобувачі освіти
активно залучаються до роботи наукових секцій та гуртків технічної творчості. Під
керівництвом досвідчених викладачів курсанти та студенти коледжу створюють макети
технічних виробів, приймають участь у науково-технічних виставках та інших відкритих заходів.
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7. Контакти
Отримання консультацій щодо вступної кампанії 2022 здійснюється за номером
телефону (заступник начальника коледжу, заступник голови приймальної комісії
коледжу Дмитро Петрович Власенков):

(067) 296-71-75

(телефонні дзвінки, Viber, WhatsApp)
Адреса: 50024 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1.
Телефон: (067) 824-14-14 – начальник коледжу, голова приймальної комісії
Анатолій Олександрович Андрусевич
E-mail: vstup.aviacollege@gmail.com
Сайт коледжу: www.kk.nau.edu.ua
Як до нас дістатися:
Від залізничного вокзалу «Кривий Ріг-Головний»: маршрутне таксі № 205 (зупинка
«Авіаколедж»);
Від залізничного вокзалу «Кривий Ріг»: маршрутне таксі № 295 або тролейбус №
24 (зупинка «Авіаколедж»);
Від центрального автовокзалу: маршрутне таксі № 295 або тролейбус № 24
(зупинка «Авіаколедж»).
Посилання на сайт та соціальні мережі коледжу:
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