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Національний авіаційний університет
від традицій до інновацій
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2000 - Національный авіаційний 
університет

1994 - Київський міжнародний 
університет цивільної авіації

1965 - Київський інститут інженерів 
цивільної авіації

1947 - Київський інститут цивільного 
повітряного флоту

1933 - Київський авіаційний інститут 

ІСТОРІЯ И ТРАДИЦІЇ
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О.Aнтонов – Літакобудування
Н.Ахієзер – Математика
Т.Башта – Гідравлика
Д.Граве – Математика
М.Кравчук – Maтематика
О.Kухтенко

o
– Кібернетика

Г.Пухов – Енергетика
В.Челомєй – Ракетобудування

ГОРДІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
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ВОЛОДИМИР ЧЕЛОМЕЙ

Всесвітньо відомий механік, 
фахівець з динаміки стійкості 
складних систем,
генеральний конструктор ракетно-
космічної техніки,
дійсний член Академії наук СРСР (з 
1962),
дійсний член Міжнародної академії 
космонавтики (з 1974),
двічі Герой Соціалістичної Праці 
(1959, 1963).

У 1937 р. з відзнакою закінчив 
Київський авіаційний інститут, де 
залишився працювати викладачем.
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ВИПУСКНИКИ НАУ



Президент Ради Міжнародної 
організація цивільної авіації (ІСАО) 
(2014 -2019).

 Закінчив з відзнакою Київський 
інститут інженерів цивільної авіації 
у 1983 році за фахом «інженер-
механік з експлуатації літаків та 
авіа-двигунів», а у 1987 році 
отримав ступінь кандидата 
технічних наук.

Почесний доктор НАУ (2017).
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ОЛУМУІВА БЕНАРД АЛІУ

ВИПУСКНИКИ НАУ



СЕРГО ТЕПНАДЗЕ

Президент - ректор 
Грузинського авіаційного 
університету.
Доктор технічних наук, 
пілотн-інженер, професор, 
академік Грузинської 
інженерної академії та 
Міжнародної транспортної 
академії.

У 1984 році закінчив з 
відзнакою Інститут 
цивільної авіації в Києві
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ВИПУСКНИКИ НАУ



ОЛЕКСАНДР БІЛЬЧУК  

Голова Державіаслужби України.

У 2000 році закінчив з відзнакою 
Київський міжнародний університет 
цивільної авіації  (КМУЦА) за 
спеціальністю «Технічна 
експлуатація повітряних суден і 
авіадвигунів», інженер-механік. 
Одночасно у 2000 році закінчив 
спеціальний факультет 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів КМУЦА за 
спеціальністю «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств», інженер-економіст.
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ВИПУСКНИКИ НАУ



Національний авіаційний 
університет (НАУ) один з провідних 
в Україні ВНЗ з підготовки, 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації бакалаврів та магістрів. 

За роки своєї діяльності 
університет підготував десятки 
тисяч спеціалістів та магістрів, 
тисячі кандидатів та докторів наук 
для різних сфер економіки нашої 
держави, а також десятки тисяч 
спеціалістів для 140 країн світу з 
перспективних напрямів та 
спеціальностей. 
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СЬОГОДЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ



99

Навчання та науково-інвестиційна діяльність в університеті 
здійснюється висококваліфікованим науково-педагогічним 
колективом, у складі якого працюють 2000 викладачів та 
науковців, серед них 45 академіків, членів-кореспондентів 
Національної Академії Наук України та Галузевих Академій, 170 
докторів наук, професорів, понад 700 кандидатів наук, доцентів. 
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Зараз університет надає високоякісну освіту 25 тисячам студентам.

Перелік спеціальностей університету охоплює практично всі авіаційні 
спеціальності. В університеті навчаються 

майбутні пілоти, оператори безпілотних літальних апаратів, 
спеціалісти з наземного обслуговування авіаційної техніки та 
авіаційних двигунів, диспетчери та інженери управління повітряним 
рухом, спеціалісти з бортового обладнання та авіоніки, 
радіоелектроніки, дизайнери сучасних аеропортів, фахівці 
аеропортових служб, менеджери з авіаційних перевезень та 
логістики, спеціалісти з кіберзахисту та діагностики авіаційних 
систем, авіаційні екологи, економісти, юристи, психологи, медики та 
фахівці інших спеціальностей.

Національний авіаційний університет є унікальним конгломератом 
авіаційної освіти і науки, який комплексно забезпечую потреби 
авіаційної галузі України та багатьох країн світу.
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КІЛЬКІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ БЕЗ 
ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ ПРОХОДИЛИ ПІДГОТОВКУ ТА 

ПЕРЕПІДГОТОВКУ ЗА РІЗНИМИ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ

Форма 
підготовки

Денна форма 
навчання

ПВ Заочно – 
дистанційна

КПК  ICAO Аспіран
тура

 

Всього

Чол. 593 37 207 44 50 23 954



Аргентина
Еквадор
Колумбія

Алжир Лівія
Ангола Марокко

Буркіна-Фасо Намібія
Гана Нігерія

Екваторіальна 
Гвінея Руанда

Єгипет
СаудівськаАраві

я
Камерун Судан

Конго Туніс

55 КРАЇН СВІТУ, ПРЕДСТАВНИКИ ЯКИХ Є СТУДЕНТАМИ НАУ
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12

16

24

Білорусь Молдова
Болгарія Німеччина
Іспанія Росія
Латвія Сербія
Литва Хорватія

Македонія Чорногорія

Азербайджан Корея
В’єтнам Ліван
Вірменія Монголія

Грузія Пакистан
Ємен Палестина

Ізраїль Сирія
Ірак Таджикистан
Іран Тайвань

Йорданія Туреччина
Казахстан Туркменістан
Киргизія Узбекистан

Китай Шрі-Ланка
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Університет успішно співпрацює з 
Міжнародною Організацією Цивільної 
Авіації (ІСАО). На базі університету 
функціонують Європейські регіональні 
та національні навчальні центри ІСАО, 
які здійснюють підготовку та 
перепідготовку персоналу авіаційних 
підприємств України та інших країн. 

За допомогою інституту ІСАО Україна 
виконує обов’ язки з підготовки та 
перепідготовки авіаційних кадрів.
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У вільний від навчання 
час до послуг студентів 
студії та ансамблі Центру 
культури і мистецтва, 
спорткомплекс,  яхт-клуб

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ



Площа, яку займає 
університет, становить 

близько 100 га 16

ІНФРАСТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ 
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Університет має всі необхідні приміщення та обладнання: 14 корпусів, навчальний аеродром, 
унікальний ангар, засоби радіообладнання та авіаційного наземного обладнання, 

аеродинамічні та навчальні комплекси.



Понад 80 літаків та гелікоптерів; 42 авіаційні 
двигуни; тренажерні комплекси диспетчерської 
вежі, робочих місць операторів управління 
повітряного руху, пілотованих (Boeing, Cessna,  
Tecnam, Ту – 154, Ту – 134, Л – 410,  Як – 18) та 
безпілотних літальних апаратів власної розробки, 
240 бортових систем комплексно 
використовуються у навчальному процесі НАУ. 
Інфраструктура університету та рівень його 
наукового пошуку дозволяє забезпечити світовий 
рівень підготовки авіаційних кадрів. 
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ДОСЛІДНИЦЬКЕ ТА НАВЧАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ



Науково-технічна 
бібліотека нараховує 

близько 3 мільйонів книг.
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА НАУ



Згідно з рейтингом CNN Державний музей авіації України посідає 
10 місце в світі. 20

ДЕРЖАВНИЙ МУЗЕЙ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ



Інноваційним підґрунтям міжнародних освітніх 
послуг університету є розвиток та комплексне 
використання у навчальному процесі результатів 
наукових досліджень згідно зі стратегічними 
напрямами розвитку НАУ: 

• авіаційно – космічні технології;
• інформаційні технології;
• екобіотехнології;
• енергозберігаючі технології;
• матеріалознавство.

Розвиток науки в НАУ забезпечується за рахунок 
широкого залучення до наукового пошуку 
докторантів, аспірантів та студентів.
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НАУКОВО - ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА



Розвинуто співробітництво між 
університетом та наступними провідними 
підприємствами і організаціями щодо 
практичної підготовка студентів з подальшим 
працевлаштуванням:
 

• ДП «Антонов», 
• «Укроборонпром», 
• МА «Бориспіль», 
• МА «Київ» (Жуляни), 
• авіакомпанія МАУ, 
• Державне космічне агентство,
• 410 Завод Цивільної Авіації
• Одесавіаремсервіс
• підприємства державної та комунальної 

власності, приватний сектор тощо. 2222 22
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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