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Запорожець Олександр Іванович

проректор з міжнародного співробітництва і освіти, 

доктор технічних наук, професор.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

1) 2017-2019 Аналіз сьогодення

2) 2019-2029 Стратегія розвитку: 

Створення університету

світового класу!



НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В КІЦПФ

У КІЦПФ підготовка авіаційних фахівців для
іноземних держав почалася в 1949 році,
коли на навчання на механічному
факультеті приїхали сім громадян з
Китаю та Монголії.

У 1959 році на базі механічного факультету
було організовано відділ по роботі з
іноземними громадянами, який згодом
було перетворено в деканат.

У 1970 році цей деканат було
відокремлено від механічного
факультету і створено
загальноінститутський деканат по роботі
з іноземними громадянами.



НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В КІІЦА

У 1977 році наказом Міністра ЦА СРСР
у КІІЦА було відкрито підготовчий
факультет для іноземних громадян.

У 1987 році підготовчий факультет було
затверджено базовим із підготовки
іноземних громадян для вступу до
ВНЗ системи цивільної авіації СРСР
(За кількістю іноземних студентів, що
навчалися в інституті на той час,
КІІЦА поступався хіба що
Університету дружби народів ім.
П.Лумумби)

Статус міжнародного у 1990-і роки був
відображений у новій назві інституту –
Київський міжнародний університет
цивільної авіації (КМУЦА).
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ІНСТИТУТ 

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ОСВІТИ

Відділ міжнародних 

зв’язків

Рада з міжнародного 

співробітництва НАУ

(International Cooperation 

Council)

Центр міжнародної 

освіти

Члени Ради –

відповідальні особи за 

розвиток МД у ННІ, 

факультетах, підрозділах 

НАУ

Підготовче 

відділення

Кафедра 

філологічних і 

природничих 

дисциплін 

Створення згідно Наказу 

ректора НАУ N 305/од від 

22.06.2018 р. єдиної структури 

– Інституту міжнародного 

співробітництва та освіти 

забезпечило інтеграцію 

діяльності різних структурних 

підрозділів, відповідальних за 

міжнародну діяльність, та 

дозволяє реалізувати 

стратегію розвитку 

міжнародного співробітництва. 
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Згідно Наказу ректора НАУ N 016/од

від 24.01.2019 в НАУ створено Раду

з міжнародного співробітництва, яка

є основним дорадчим органом

ІМСО.

До її роботи залучаються

відповідальні особи за розвиток

міжнародної діяльності у ННІ і на

факультетах та провідні науковці-

викладачі університету, які мають

вагомий особистий внесок у

розвиток міжнародної діяльності

університету.

РАДА З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НАУ

(INTERNATIONAL COOPERATION COUNCIL)
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СПІВРОБІТНИЦТВО З ІСАО

Підписано меморандум про стажування студентів та

викладачів НАУ в ІСАО.

Підписано угоду про створення Міжнародної асоціації

авіаційної та аерокосмічної освіти (ALICANTO).

В навчальних центрах Інституту ІКАО проведена

підготовка і перепідготовка 1017 авіаційних фахівців з

України та 295 - з 13 країн світу.

Вперше Національний авіаційний університет

представляє Україну в керівних та експертних органах

ІКАО:

проф. Запророжець О.І. включений до комітету ІКАО з

охорони навколишнього середовища;

проф.Суслова Г.А. обрана на 2 роки головою Ради

директорів навчальних центрів Північно-Атлантичного

регіону з авіаційної безпеки.

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_5tGj3YLUAhXMLlAKHdBNAd4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Favia.pro%2Fblog%2Ficao&psig=AFQjCNEcVV5fBwPxRSYTO9H0yaT8Bt28TA&ust=1495515965628209
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_5tGj3YLUAhXMLlAKHdBNAd4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Favia.pro%2Fblog%2Ficao&psig=AFQjCNEcVV5fBwPxRSYTO9H0yaT8Bt28TA&ust=1495515965628209
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Підписано угоду про створення Україно-

китайського аерокосмічного інституту

інноваційних технологій (CUAT), між НАУ та

Місцевим органом влади провінції Чжецзян (місто

Ханчжоу, Сяошан, КНР).

В НАУ проведено Міжнародний культурно-освітній

форум «Шовковий шлях 2018: Україна-Китай». У

форумі взяли участь очільники й представники 46

українських та 11 китайських закладів вищої

освіти.

РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВА З КИТАЙСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ
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УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ СТВОРЕННЯ

«ОРГАНІЗАЦІЇ АФРИКАНСЬКОЇ ЄДНОСТІ»

Протягом низки років Національний авіаційний університет проводить святкові

заходи присвячені створенню «Організації Африканської Єдності», в яких

беруть участь представники дипломатичного корпусу, організацій, установ та

університетів, а також наші студенти і випускники з Алжиру, Гвінеї, Марокко,

Нігерії, Південно-Африканської Республіки та інших країн.
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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ВИПУСКНИКІВ-ІНОЗЕМЦІВ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИХ КРАЇН

У 2018 р. у НАУ відбувся 

Міжнародний форум випускників-іноземців 

латиноамериканських країн закладів вищої освіти 

України. 

Серед них було чимало випускників Київського

інституту інженерів цивільної авіації.

Перед присутніми виступив Президент Асоціації

випускників латиноамериканських країн пан Бісмарк

Ескобар.
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АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

12 жовтня 2018 року згідно програми заходів щодо

святкування 85 – річчя НАУ в університеті проведено

Форум випускників - іноземців різних років навчання,

який став новим кроком на шляху розвитку

міжнародного співробітництва, в першу чергу у галузі

авіаційної освіти.

Рішенням Форуму засновано Асоціацію випускників

НАУ - добровільну громадську організацію, з метою

здійснення діяльності, за спільними інтересами

студентів і випускників нашого закладу вищої освіти,

на основі самоврядування.
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KOBZAR INTERNATIONAL

В Інституті міжнародного

співробітництва та освіти

відбулося традиційне свято

«Kobzar International».

Напередодні свята слухачі

підготовчого відділення

ознайомились з творчістю

Тараса Шевченка: відвідали

Національний музей Тараса

Шевченка, літературно-

меморіальний дім-музей,

будинок-музей Тараса

Шевченка. Читали українську

літературу, вчили вірші,

співали пісні.

На святі прозвучали твори

Шевченка мовами

представників 11 країн.
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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЩОДО РОЗШИРЕННЯ 

ЕКСПОРТУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ 

КІЛЬКОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У НАУ 

НА ПЕРІОД З 2019 ПО 2029 РОКИ.

Метою комплексної програми щодо розширення експорту

освітніх послуг та збільшення кількості іноземних

студентів у НАУ на 2019 – 2029 роки є зміцнення авторитету

України та Національного авіаційного університету на міжнародній

арені шляхом розширення географії країн, для громадян яких

можуть бути надані високоякісні освітні послуги у сфері

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційних

спеціалістів з досягненням рівня не менш ніж 10 % іноземців від

загальної кількості студентів та слухачів університету.

Комплексну програму щодо розширення експорту освітніх послуг та

збільшення кількості іноземних студентів у НАУ на 2019 – 2029 роки

(далі Програма) розроблено на виконання Протокольного доручення №

39 засідання ректорату НАУ від 28.01.2019 року.

Програму спрямовано на реалізацію положень Стратегії

інтернаціоналізації співробітництва в галузі освіти

Національного авіаційного університету на 2018 -2028 роки.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ

Для досягнення мети пропонується наступний комплекс заходів

щодо розширення експорту освітніх послуг та збільшення

кількості іноземних студентів у НАУ.

1.Розвиток співпраці з провідними міжнародними організаціями, в

першу чергу, авіаційного спрямування: на глобальному рівні з ІСАО,

ІАТА, АСІ, IFATKA, IFALPA, на регіональному рівні ECAC, EASA,

EUROCONTROL, а також з галузевими міжнародними організаціями

за іншими напрямками навчального та наукового процесу

університету з метою досягнення найвищих світових стандартів в

освіті та науці.

2.Розвиток багатосторонніх взаємовідносини у межах міжнародних

асоціацій (ALICANTO, PEGASUS, Асоціації випускників НАУ) та

двосторонніх угод з провідними університетами світу.
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3. Сприяння присутності університету у національних та

міжнародних рейтингах університетів, забезпечення високих

показників за напрямами оцінки, що включають різні аспекти

міжнародної співпраці.

4. Підвищення якості міжнародних послуг та академічної

мобільності викладачів та студентів НАУ шляхом розширення

участі у реалізації міжнародних проектів та програм ЄС, Канади,

США та інших країн. Забезпечення можливості навчання,

стажування, обміну студентами, аспірантами та викладачами за

кордоном.

5. Запровадження системи підготовки бакалаврів та магістрів за

програмами розробленими спільно із закордонними партнерськими

навчальними закладами.

6. Налагодження систематичної роботи з інформування студентів

та викладачів про можливу участь у міжнародних освітніх та

наукових програмах і проектах.
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7. Залучення до наукового пошуку докторантів, аспірантів та студентів з числа

іноземних громадян та осіб без громадянства.

8. Розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційних

спеціалістів різних країн світу.

9. Забезпечення визнання Університетом освітніх документів іноземних

держав.

10. Удосконалення співпраці з провідними розробниками та виробниками

авіаційно-космічної техніки (ДП «АНТОНОВ», АТ «МОТОР СІЧ», ДП «ЗАВОД

410 ЦА», КБ «ЛУЧ») у галузі підготовки, перепідготовки та проходження

практики студентами Університету.

11. Активна участь Університету та його підрозділів у мiжнapoдниx науково-

освітніх ярмарках, виставках та інших заходах з метою використання їх для

популяризації Університету, його здобутків та потенціалу.

12. Створення та періодичне оновлення привабливого для потенційних

партнерів інформаційно-рекламного пакету українською, російською і

англійською мовами (у друкованому та цифровому форматах) про Університет

з висвітленням його можливостей у навчальній та науково-дослідній сферах;

активне використання пакету у рекламних та інформаційних цілях.
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13. Проведення на систематичній основі зарубіжних конференцій, семінарів,

виставок за тематикою «НАУ запрошує на навчання».

14. Створення консультативно-інформаційних центрів Університету у

іноземних державах з залученням до роботи у них випускників-іноземців

різних років навчання.

15. Здійснення інноваційних заходів з метою поширення в інформаційному

просторі іноземних країн відомостей щодо переваг отримання вищої освіти в

Університеті.

16. Ефективне використання комунікаційних та інформативних можливостей

мережі Інтернет для доведення відомостей про Університет до міжнародних

академічних і науково-дослідницьких кіл.

17. Вдосконалення та розширення інформативних ресурсів Інтернет-сайту

Університету, зокрема його англомовної версії, як потужного комунікаційного

засобу інтегрування у міжнародний науковий та освітній простір та

встановлення продуктивних стосунків з закордонними суб’єктами
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18. Покращення інформаційно-іміджевої присутності кожної кафедри та

факультету на сайті Університету з висвітленням їхнього професійного

профілю та здобутків поданих англійською мовою.

19. Підвищення спроможності науково-педагогічних кадрів Університету до

участі у англомовному проекті викладання, в першу чергу для студентів

іноземців. Забезпечення ефективного функціонування програм

англомовного вдосконалення викладачів.

20. Забезпечення ефективної роботи Інституту міжнародного

співробітництва та освіти Університету, як інформаційно - консультативного

та координаційного інструменту для пошуку, встановлення та розвитку

співробітництво із закордонними партнерами.

21. Кадрове забезпечення експорту авіаційних освітніх послуг, створення

системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

співробітників міжнародних служб структурних підрозділів Університету.

22. Всебічне сприяння роботі Ради міжнародного співробітництва НАУ.

23. Запровадження системи надання щорічних рекомендацій Радою для

визначення пріоритетних напрямків проведення за кордоном інформаційно-

рекламних заходів з питань організації запрошення до Університету

громадян іноземних країн.
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24. Створення навчально-наукових центрів Університету за кордоном.

25. Розвиток співробітництва з суб’єктами господарювання (резиденти та/або

нерезиденти), що здійснюють набір іноземців та осіб без громадянства на

навчання до Університету.

26. Розробка разом з Асоціацією випускників НАУ програми роботи з

іноземцями - випускниками Університету різних років навчання, проведення

зустрічей і форумів за участю випускників-іноземців. у тому числі за

кордоном, з подальшим висвітленням у вітчизняних та закордонних ЗМІ.

27. Забезпечення доведення інформації до керівництва Університету та

інших зацікавлених осіб з метою кращого засвоєння світового досвіду у галузі

організації навчальної, дослідницької роботи, розвитку студентського

самоврядування, встановлення ефективних взаємозв’язків з бізнесом тощо.

28. Сприяння міжнародному міжвузівському співробітництву Університету

шляхом здійснення аналітичної інформативно-пошукової роботи та

доведення потрібної інформації до відповідних суб’єктів у стінах

Університету.

29. Кардинальне поліпшення умов проживання іноземних студентів.



ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 2019-2029 РР

2019-2020 – завершення структурної перебудови 
університету

2021-2023 – надання керівникам структурних 
підрозділів повної відповідальності за діяльність 
підрозділу 

2024-2029 – перше 5-річчя планованого поступу в 
науці, інноваціях та освіті, вихід в рейтингах 
серед авіаційних університетів на передові 
позиції, створення умов для університету 
дослідницького типу світового рівня
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 

ЩОДО РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА 

ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У НАУ 

НА ПЕРІОД З 2019 ПО 2029 РОКИ.

Основними результатами реалізації Програми є посилення

міжнародного іміджу України, як авіаційної держави та

підвищення конкурентоздатності, зміцнення авторитету

Університету, як одного з провідних вищих навчальних закладів

світової системи авіаційної галузі освіти з метою досягнення

передових позицій у міжнародних рейтингах кращих авіаційних

університетів світу.


