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ОФІЦІЙНО

Володимире Миколайовичу, Націо- 
нальний авіаційний університет від-
святкував 85-річчя з дня заснування. Які 
заходи були приурочені до цієї дати?

У рамках «Ювілейного тижня НАУ» з 
5 по 12 жовтня ми провели Міжнародну 
науково-практичну конференцію «Гло-
бальні виклики європейській безпеці. 
Роль громадських організацій у протидії 
екологічному, аерокосмічному і кібер-
тероризму» та VIII Всесвітній конгрес 
«Авіація у XXI столітті». Університет взяв 
участь у роботі Міжнародного авіакос-
мічного салону «Авіасвіт-XXI – 2018». 

Спільно з Національним музеєм іс-
торії України у Другій світовій війні пре-
зентовано експозицію фотовиставки 
«Філософія війни» Олександра Климен-
ка. У Центрі культури та мистецтв НАУ 
відбулось урочисте засідання з нагоди 
святкування 85-ї річниці університету, 
фінальним акордом якого став святко-
вий концерт.

На розширеному засіданні Вченої 

ради НАУ колектив університету приві-
тав з ювілеєм перший Президент Укра-
їни Леонід Кравчук. Відбулась урочиста 
посвята в почесні професори Націо-
нального авіаційного університету Луїша 
Фонсеки де Альмейди, регіонального 
директора Європейського/Північноат-
лантичного бюро ICAO, та Адріана Хосе 
Кабесаса Моралеса, директора нау-
ково-дослідної лабораторії з новітніх 
технологій Nano Control AB Королівства 
Швеції, випускника університету.

До речі, імена яких випускників на-
завжди викарбувані на сторінках істо-
рії Національного авіаційного універ-
ситету? І хто зараз своєю працею на 
науково-педагогічній ниві прослав-
ляє НАУ?

НАУ справді має ким пишатися. Серед 
наших випускників і працівників – відомі 
вчені та конструктори, військові та дер-
жавні діячі, організатори виробництва та 
педагоги, а саме – члени-кореспонденти 
Національної академії наук України: Ми-
кола Голего, Олександр Аксьонов, Віта-
лій Бабак; заслужений діяч науки й тех-
ніки України Павло Назаренко; професор 
Анатолій Кудрін; лауреат Державної пре-
мії професор Яків Пархомовський. Також 
гордістю університету є такі його випус-

кники: Володимир Чело-
мей – видатний учений 
у галузі авіації та космо-
навтики, академік, гене-
ральний конструктор ра-
кетно-космічних систем; 

Олумуіва Бенард Аліу – президент Ради 
Міжнародної організації цивільної авіа-
ції (ІСАО); Юрій Мірошніков – президент 
авіакомпанії «Міжнародні авіалінії Украї-
ни»; Олександр Донець – президент дер-
жавного підприємства «Антонов».

 Серед наших випускників і працівників – 
відомі вчені та конструктори, військові та 

державні діячі, організатори виробництва та пе-
дагоги.

ВОЛОДИМИР ІСАЄНКО:
«85 РОКІВ –
ЦЕ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК!» 

Україна – авіаційно-космічна держава, яка подарувала світу відомі літаки компанії «Антонов», потужні авіаційні 
двигуни та інноваційну ракетно-космічну техніку. Авіація та космонавтика є одними з найбільш наукоємних галу-
зей, які потребують безупинного науково-інноваційного пошуку сотень тисяч науковців, викладачів і спеціалістів.

Розвиток всесвітньої авіації неможливий без університетських освіти та науки, унікальним осередком яких є 
саме Національний авіаційний університет. Отож, провідна місія полягає в комплексному забезпеченні потреб 
авіаційної галузі як України, так і багатьох країн світу.

Звісно, в історії університету були різні сторінки, злети і падіння, але весь його шлях можна охарактеризувати 
однією фразою: невпинний рух уперед. Про історію і сьогодення університету – розмова з ректором Володими-
ром Ісаєнком.
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Скільки ж студентів сьогодні по-
тенційно мають шанс записати свої 
імена на скрижалі університетської 
історії?

Абсолютно кожен із двадцяти п’яти ти-
сяч, що здобувають освіту в Національно-
му авіаційному університеті. Це студенти 
з п’ятдесяти п’яти країн світу. А в майбут-
ньому – це фахівці з практично всіх авіа-
ційних напрямків. Цьогоріч Національний 
авіаційний університет увійшов до п’ятір-
ки найпопулярніших вищих навчальних 
закладів України за загальною кількістю 
поданих заяв, подарувавши шанс майже 
п’яти тисячам вступників, як ви сказали, 
записати свої імена на скрижалі універ-
ситетської історії. А загалом цього року 
тридцять тисяч абітурієнтів вказали НАУ 
як можливе місце навчання.

Згідно з прогнозом корпорації 
«Боїнг», у найближчі 20 років авіаком-
панії по всьому світу поповнять авіа-
парк на 38 тисяч повітряних суден. 
Звісно, зросте і потреба у кадрах. 
Чи може Національний авіаційний 
університет підготувати конкуренто-
спроможного фахівця для міжнарод-
ного ринку праці?

Безумовно. Університет здатен вико-
нувати міжнародні завдання щодо роз-
витку світової, регіональної та національ-
ної цивільної авіації. І маємо вже перші 
здобутки у цьому напрямку – освітню 

програму «Льотна експлуатація повітря-
них суден» спеціальності «Авіаційний 
транспорт» виокремлено в спеціаліза-
цію – «Льотна експлуатація повітряних 
суден». Створено Центр льотної підго-
товки на базі університету (м. Київ) та ві-
докремленого структурного підрозділу 
НАУ – льотної академії у Кропивницько-
му, де навчання проводиться відповідно 
до європейських програм. На наступні 
два роки державою виділено кошти для 
створення міжнародного центру підго-
товки пілотів.

Які шляхи міжнародної комунікації 
обирає НАУ?

Інформаційно-іміджевий індекс рей-
тингу університету у світовій системі 
міжнародної освіти для країн-членів ООН 
становить 28%. Однак НАУ не зупиняєть-
ся на досягнутому та впевнено розши-
рює свій сегмент на міжнародному ринку 
освіти. Активізуючи міжнародну діяль-
ність, збільшуючи кількість міжнародних 
контрактів, ми підвищуємо академічну 
репутацію у світі. Це, безперечно, сприяє 
залученню студентів-іноземців до нав-
чання в нашому університеті та розши-
ренню їхньої географії.

Серед перспективних напрямків 
міжнародного співробітництва варто 
виокремити розвиток партнерства з Ки-
тайською Народною Республікою. У 2017 
році ми підписали угоду про створення 
Україно-китайського аерокосмічного 
інституту  інноваційних технологій між 
НАУ та Місцевим органом влади провін-
ції Чжецзян (місто Ханчжоу). У 2018 р. у 
НАУ проведено Міжнародний культур-
но-освітній форум «Шовковий шлях 2018: 
Україна-Китай», у якому взяли участь 
очільники й представники 46 українських 
та 11 китайських закладів вищої освіти. 
Міцніють багаторічні зв’язки з десятками 
китайських вищих навчальних закладів 
Нінгбо, Чунсина, Тайджоу та інших.

Яких міжнародних та національних 
партнерів має університет зараз? Із 
ким плануєте налагодити співпрацю 
найближчим часом?

Розгалуженими є форми міжнародної 
співпраці з університетами Голландії та 
Франції, Південної Кореї та Китаю, США 
та Великої Британії, Румунії, Польщі та 
Швеції (загалом, 163 договори із закор-
донними партнерами). Також відновлені 
й поглиблені стосунки НАУ з провідними 

підприємствами й органі-
заціями щодо практичної 
підготовки студентів із 
подальшим працевлаш-
туванням, а саме: із дер-
жавним підприємством 
«Антонов» та державним 

концерном «Укроборонпром», міжна-
родними аеропортами «Бориспіль» і 
«Київ» (Жуляни), авіакомпанією МАУ, 
Державним космічним агентством, «За-
водом 410 цивільної авіації», «Одесавіа-
ремсервісом» і багатьма іншими.

Розробляючи концепцію іннова-
ційного розвитку НАУ, ми чітко визна-
чилися з перспективою співпраці на 
майбутнє й запланували посилити ін-
теграцію у світові авіатранспортні сис-
теми, Міжнародну організацію цивіль-

ної авіації (ІСАО), глобальні системи 
космічного моніторингу (GMES), гло-
бальну «систему систем» спостере-
ження за Землею (GEOSS), навігаційні 
супутникові системи (GNSS), міжна-
родні програми наземної та космічної 
діагностики тощо.

Розкажіть детальніше про спів- 
працю НАУ з Міжнародною організа-
цією цивільної авіації (ІСАО).

Важливим кроком на шляху зміцнення 
світового іміджу університету став офіцій-
ний візит в Україну в травні 2017 року прези-
дента Ради Міжнародної організації цивіль-
ної авіації (ІСАО), уже згаданого випускника 
НАУ Олумуіва Бенарда Аліу, та директо-
ра Європейського/Північноатлантичного 
бюро ІСАО Луїша Фонсеки де Альмейди.

Протягом 2017–2018 років спільно з 
ІСАО ми підписали угоду про управлінські 
послуги між Національним авіаційним 
університетом та Міжнародною органі-
зацією цивільної авіації; опрацювали пи-
тання перспективної співпраці з керівни-
ками департаменту технічної кооперації; 
досягнули домовленості про проведення 
процедури акредитації TrainAir Plus – тре-

нінг-центру на базі НАУ; 
підписали меморандум 
про стажування студентів 
та викладачів універси-
тету в ІСАО, а також узяли 

участь у Всесвітньому саміті «Нове по-
коління авіаційних спеціалістів» та Регіо-
нальній конференції авіаційної безпеки 
щодо вирішення спільних проблем шля-
хом впровадження Глобального плану 
авіаційної безпеки (GASeP).

Мабуть, важливим кроком для роз-
витку міжнародного співробітництва 
є створення Асоціації випускників На-
ціонального авіаційного університету. 
Які головні завдання ставить перед 
собою ця громадська організація?

Завдань дуже багато. Це і налагоджен-
ня зв’язків між випускниками та НАУ; і ор-
ганізація та проведення зустрічей випус-
кників; і підтримка громадських, наукових 
проектів та ініціатив студентів, допомога 
в працевлаштуванні; і проведення лекцій, 
семінарів, тренінгів, конференцій, круг-
лих столів за участю випускників НАУ; і 
підтримка стипендіальних конкурсів та 
грантів; і сприяння участі членів Асоціації 
в міжнародних освітніх програмах; і, без-
перечно, зміцнення партнерських сто-
сунків між членами Асоціації як у межах 
України, так і за кордоном.

Насамкінець, що хочете побажати 
працівникам, студентам та випускни-
кам НАУ на честь 85-го Дня народ-
ження університету?

85 років – це тільки по-
чаток! НАУ – одночасно 
досвідчений та молодий 
сучасний університет, який 
упевнено рухається впе-
ред і завжди готовий до 

співпраці. Диплом НАУ був і залишається 
візитною карткою якості та професійної 
майстерності й визнається конкуренто-
спроможним у багатьох країнах світу.

Ще раз вітаю всіх з 85-річчям Націо-
нального авіаційного університету! Не-
хай натхнення, ентузіазм і творчий запал 
ніколи не покидають ваші серця, а успіх 
супроводжує на кожному кроці, профе-
сійному й життєвому. 

НАУ не зупиняється на досягнутому та впев-
нено розширює свій сегмент на міжнарод-

ному ринку освіти. Активізуючи міжнародну діяль-
ність, збільшуючи кількість міжнародних контрактів, 
ми підвищуємо академічну репутацію у світі.
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Університет здатен виконувати міжнародні 
завдання щодо розвитку світової, регіо-

нальної та національної цивільної авіації.

Диплом НАУ був і залишається візитною 
карткою якості та професійної майстерно-

сті й визнається конкурентоспроможним у багатьох 
країнах світу.
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Щиро вітаю студентів, професор-
сько-викладацький склад, усіх пра-
цівників Національного авіаційного 
університету зі знаковою віхою в його 
історії – 85-річчям від дня заснування.

В аш заклад, який бере початок 
зі створення у 1933 році Київ-
ського авіаційного інституту 

на базі авіаційного факультету Київ-
ського машинобудівного інституту, за 
час своєї історії перетворився на по-
тужний навчально-науковий центр зі 
значними здобутками, відомими нау-
ковими школами, власними традиція-
ми та новою генерацією фахівців.

Зусиллями й стараннями кількох 
поколінь освітян та науковців за цей 
час було підготовлено понад 200 ти-
сяч спеціалістів, які сьогодні є візитною 
карткою Національного авіаційного 
університету в Україні та за кордоном. 
Випускники НАУ – це показник якості, 
це наша вітчизняна марка. Серед них 
чимало державних діячів, авторитетних 
учених, керівників авіаційних компаній, 
підприємств, організацій та установ, 
які забезпечують польоти повітряних 
суден, їх обслуговування та ремонт, пе-
ревезення пасажирів і вантажів.

Сьогодні Національний авіаційний 
університет – один із найпотужніших 
у світі авіаційних закладів вищої осві-
ти. Освітній процес забезпечує ви-
сококваліфікований науково-педа-
гогічний колектив, у складі якого – 15 
академіків та членів-кореспондентів 
Національної академії наук України, 
270 докторів наук, професорів і понад 
900 кандидатів наук, доцентів. Серед 
викладачів – 80 заслужених діячів на-
уки і техніки та лауреатів державних 
премій. Університет пишається уні-
кальною авіаційною базою з власним 
навчальним аеродромом, радіополі-
гоном та полігоном авіаційної назем-
ної техніки, тренажерами й аероди-
намічним комплексом з унікальною 
аеродинамічною трубою, яка внесе-

на до Державного реєстру наукових 
об’єктів, що становлять національне 
надбання.

Вагомий науковий потенціал, інно-
ваційні технології, новаторські проекти, 
які реалізовує університет, дають йому 
змогу крокувати в ногу з часом і утри-
мувати лідерські позиції серед вищих 
технічних навчальних закладів України.

Глибока вдячність викладачам і нау- 
ковцям університету за їх щоденну 
напружену творчу працю, турботу про 
молоде покоління, безмежне терпіння 
і віру у велике майбутнє української 
авіації.

Дорогі науковці! Переконаний, що 
ваш винятковий досвід і надалі спри-
ятиме розвитку української авіацій-
ної галузі і, зокрема, вітчизняного 
військово-промислового комплексу. 
Вірю, що наукові відкриття, які допо-
можуть Україні бути серед держав- 
лідерів науково-технічного прогресу, 
народжуватимуться саме у стінах ва-
шого університету.

Зичу всім міцного здоров’я, подаль-
шого динамічного розвитку та процві-
тання університету, нових здобутків і 
плідної діяльності на благо України.

З повагою,
Голова Верховної Ради України

АНДРІЙ ПАРУБІЙ

Шановний ректоре, професори, викладачі, студенти, пані та панове!
Сьогодні для мене велика честь і радість висловити найщиріші вітання 

з нагоди 85-річчя Національного авіаційного університету, нашої улюбле-
ної альма-матер.

Я глибоко шкодую, що не до-
лучився до вас сьогодні, 
щоб відзначити цю чудову 

подію і зустрітися з багатьма друзя-
ми, професорами та колегами, які 
варті того, щоб я приділив їм свій час.

НАУ визнаний у світі одним із най-
важливіших закладів вищої освіти в 
галузі авіації, який готує наступне по-
коління висококваліфікованих авіацій-
них фахівців, таких необхідних сьогод-
ні в глобальній цивільній авіації.

Протягом багатьох років НАУ тісно 
співпрацює з ІКАО для досягнення 
цієї мети, і завдяки нашому плідно-
му партнерству були випущені нові 
авіаційні фахівці з більш ніж 77 країн 
з усіх куточків світу. 

Ефективність і важливість нашого 
партнерства дали конкретні результа-
ти у 1996 році, коли разом ми відкрили 
в НАУ Європейський регіональний на-
вчальний центр ІКАО з авіаційної без-
пеки.

Ще одна значуща подія в наших 
відносинах відбулася у 2017 році, 
коли НАУ та ІКАО уклали угоду щодо 
проходження стажування авіаційних 

фахівців України в ІКАО, що дозволи-
ло їм брати участь у різних навчальних 
програмах і дослідженнях, присвяче-
них вдосконаленню авіаційної галузі.

Внесок НАУ був високо оцінений у 
реалізації всіх стратегічних завдань 
ІКАО, і випускники НАУ неоднора-
зово довели свою важливість для 
авіаційного сектора. Я дуже вдячний 
їм за їх високий рівень професіона-
лізму. Їхній внесок можна побачити у 
вирішенні різноманітних авіаційних 
викликів сьогодення. 

Я вірю, що нові випускники НАУ 
продовжать приносити невичерпну 
енергію та значні наукові досягнення 
в авіаційну галузь.

ІКАО високо цінує роль НАУ у до-
помозі авіації впоратися з сучасни-
ми проблемами, з огляду на прогноз 
збільшення обсягів польотів та необ-
хідність забезпечити достатню кіль-
кість авіаційних фахівців нового поко-
ління.

Історія цього університету завжди 
характеризувалася самовідданістю, 
рішучістю, значними досягненнями і 
справжньою любов’ю до авіації. Авіа-

ція пишається тим, що може розра-
ховувати на обраний вами курс, як 
одного з найбільш високо цінованих 
вищих авіаційних навчальних зак- 
ладів. І я бажаю вам тільки успіху, 
оскільки ви працюєте над продов-
женням цієї традиції на багато років 
уперед. З 85-річчям!

З відеопривітання
президента Ради ІКАО 

ОЛУМУІВА БЕНАРДА АЛІУ



№ 07 (14517) / 2018
aviator.nau.edu.ua 

АВІАТОР

5

НАУ
Від імені уряду та від себе особис- 

то вітаю з 85-річчям від часу засну-
вання Національного авіаційного уні-
верситету.

У далекому 1933 році на базі авіа-
ційного факультету Київського 
машинобудівного інституту був 

заснований Київський авіаційний інсти-
тут. Однак початок його історії сягає ще 
кінця XIX століття – авіаційних курсів, які 
діяли в м. Києві. За 85 років своєї історії 
університет пройшов шлях від авіацій-
ного факультету до потужного вищого 
навчального закладу, де навчається по-
над 50 тис. студентів, серед яких – 1200 
іноземних студентів із 77 країн світу.

Тисячі висококваліфікованих фахів-
ців, підготовлених в університеті, успіш-
но працюють у всіх сферах національної 
економіки, впроваджують у життя набуті 

знання, генерують сучасні науково-пе-
дагогічні та галузеві ідеї, використову-
ють світовий досвід. У добу незалежнос-
ті України колектив університету зумів 
зберегти багаторічні традиції, зміцнити 
матеріально-технічну базу, не розгубити 
кадровий потенціал та адаптуватися до 
нових інтелектуальних процесів.

Переконаний, що університет і далі 
йтиме магістральним шляхом роз-
витку, наполегливо впроваджувати-
ме сучасні наукові досягнення, новіт-
ні технології, інформаційні системи, 
формуватиме фахівців нової генерації, 
що забезпечить йому в майбутньому 
лідерські позиції серед провідних на-
вчальних закладів країни.

Зичу керівництву, науково-педагогіч-
ному колективу та студентству нових ва-
гомих здобутків, реалізації всіх починань, 
творчої наснаги та миру в нашій країні!

З повагою,
Прем’єр-міністр України

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН

Привітання вищих посадових осіб 
держави, наукових об’єднань, вітчизня-
них та зарубіжних університетів-парт-
нерів, колег та друзів з 85-річчям НАУ:

Луїш Фонсека де Альмейда – ди-
ректор Європейського/Північноатлан-
тичного бюро ІСАО;

Святіший Патріарх Київський і всієї 
Руси-України ФІЛАРЕТ;

Патон Борис Євгенович – прези-
дент Національної академії наук України;

Губерський Леонід Васильович – 
ректор Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка;

Кремень Василь Григорович – пре-
зидент Національної академії педагогіч-
них наук України;

Куліков Петро Мусійович – голова 
Ради ректорів Київського регіону, ректор 
Київського національного університету 
будівництва і архітектури;

Більчук Олександр Васильович – го-
лова Державної авіаційної служби України 
(випускник НАУ); 

Непоп Вячеслав Іванович – заступ-
ник голови КМДА, депутат Київської місь-
кої ради;

Липовенко Петро Іванович – прези-
дент Асоціації «Аеропорти України» ци-
вільної авіації (випускник НАУ);

Адріан Хосе Кабесас Моралес – 
директор науково-дослідної лаборато-
рії з новітніх технологій «NАNО Control 
AB», Королівство Швеція (випускник 
НАУ);

Андрієвський Дмитро Йосипович – 
народний депутат України;

Андрущенко Віктор Петрович – 
ректор Національного педагогічного уні-
верситету імені М. П. Драгоманова;

Бакір Ахмед Азіз Аль-Джаф – Над-
звичайний і Повноважний Посол Республі-
ки Ірак в Україні;

Бакіров Віль Савбанович – ректор 
Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна;

Барболет Адам – керівник комерцій-
ного відділу Уряду Канади, Посольство 
Канада Бісмарк Ескобар Веласкез – Асо-
ціація випускників латиноамериканських 
країн (випускник НАУ);

Валід Атіа – Єгипетське земляцтво 
в Україні;

Ван Бо – Президент компанії Ningbo 
Silk Road Science and Technology Exchange 
Services Co., Ltd., директор Центру транс-
феру досягнень науки та технологій у Китаї 
та Центральній та Східній Європі техноло-
гічного університету Нінбо (випускник НАУ);

Вей Лімін – директор Українсько-китай-
ського Центру розвитку культури та освіти;

Ганькевич Віктор Володимирович –  
гендиректор ДП «ЗАВОД 410 ЦА»; 

Грищенко Іван Михайлович – ректор 
Київського національного університету 
технологій та дизайну;

Даниленко Анатолій Степанович – 
ректор Білоцерківського національного 
аграрного університету;

Діало Ісса Саідо – президент Афри-
канської Ради в Україні, Віце-Консул Гвінеї;

Джордж Бертон – президент 
Canadore College;

Дмитриченко Микола Федорович – 
ректор Національного транспортного уні-
верситету;

Жу Зи Жон – директор ради універси-
тету Нанчан, Гонконг;

Кварацхелія Віталій – керівник авіа-
ційної безпеки «Пошта Грузії»;

Корежова Тетяна – університет Жиліна, 
Словаччина;

Крижанівський Євстахій Іванович – 
ректор Івано-Франківського національно-
го технічного університету нафти і газу;

Мазаракі Анатолій Антонович – ректор 
Київського національного торговельно-еко-
номічного університету;

Мезвришвили Гоча – генеральний ди-
ректор Агентства Цивільної авіації Грузії;

Мохаммад Фараджаллах – голов-
ний редактор видання «Щоденно про 
Україну в арабському світі»;

Надал Ерефеджі – голова Авіаційної 
адміністрації Міністерства транспорту 
Йорданії (випускник НАУ);

Нгуєн Ань Туан – Надзвичайний і По-
вноважний Посол Соціалістичної респу-
бліки В’єтнам;

Ніколаєнко Станіслав Миколайович – 
ректор Національного університету біоре-
сурсів і природокористування України;

Паоло Спеціалі – співробітник уні-
верситету SUPSI;

Пашко Павло Володимирович – 
ректор Університету державної фіскаль-
ної служби України;

Півняк Геннадій Григорович – рек-
тор Національного технічного універси-
тету «Дніпровська політехніка»;

Присяжний Володимир Ілліч – на-
чальник Національного центру управлін-
ня та випробувань космічних засобів;

Пянтковська-Степаняк Вєслава – 
проректор до справ управління і розвит-
ку Опольського університету;

Самат Ісламович Ордабаєв – Над-
звичайний і Повноважний Посол Республі-
ки Казахстан в Україні;

Самойленко Олександр Григоро-
вич – ректор Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя;

Сартанія Емзар –  старший спеціа-
ліст департаменту перевезень Агентства 
цивільної авіації Грузії (випускник НАУ).

вітаємо з ювілеєм!

Від імені колективу Національного 
авіаційного університету висловлюю 
щиру вдячність всім, хто привітав нас 
з 85-річчям.

Ректор Національного
авіаційного університету

 ВОЛОДИМИР ІСАЄНКО
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Урочистим відкриттям «Ювілейного тижня НАУ» 5 жовтня 2018 року 
в Центрі культури і мистецтв  розпочалося святкування 85-ї річниці 
університету.

Присутніх привітали ректор Володимир Ісаєнко, народний депу-
тат України Дмитро Андрієвський та заступник міністра освіти і науки 
України Юрій Рашкевич.

Д ержавними відзнаками наго-
роджено працівників універ-
ситету: Ігоря Жукова – орде-

ном «За заслуги» ІІІ ступеня; Аркадію 

Поліщуку – присвоєно почесне звання 
«Заслужений працівник освіти України»; 
Тетяну Білик – нагрудним знаком «Від-
мінник освіти»; Василя Макарова – по-

дякою Міністерства освіти і науки Украї-
ни.

Згодом у музеї НАУ відбулась уро-
чиста церемонія закладання «Капсу-
ли часу» з посланням майбутньому 
поколінню, яку відкриють на 100-річчя 
університету. Участь у церемонії взя-
ли ректор Володимир Ісаєнко, почесні 
гості та студенти – голови студентських 
рад всіх навчально-наукових інститутів 
та факультетів.

Того ж дня в університеті проходила 
Міжнародна науково-практична кон-
ференція «Глобальні виклики євро-
пейській безпеці. Роль громадських 
організацій у протидії екологічному, 
аерокосмічному і кібертероризму».

Н а конференції обговорювали 
питання  терористичних  за-
гроз європейській безпеці та 

способи інформування міжнародних 
інституцій і урядів країн про методи 
системної протидії їх проявам. Учасники 

зібрання – світові експерти з безпеки, 
науковці, політики й громадські діячі.

За результатами конференції було 
прийнято звернення, в якому, зокрема, 
говориться: «Ми, учасники конференції, 
переконані, що стрімкий розвиток гло-
балізованого інформаційного простору 
спричиняє загрози для суспільства у ви-
падку не розроблених своєчасно заходів 
безпеки новітніх технологій, які беруть на 
озброєння адепти міжнародного теро-
ризму. Сьогодні спостерігається сплеск 
розширення масштабів тероризму, різно-

манітності його форм і засобів реалізації 
на морі, на суші, у повітрі, в інформацій-
ному просторі. Особливу загрозу всьому 
живому становить погіршення екології, 
перенесення у космічний простір сфер 
збройної, інформаційної, радіоелектрон- 
ної боротьби та розвідки.

Вважаємо за необхідне невідкладно 
розпочати розроблення нової архітектури 
європейської системи безпеки, в якій най-
важливішим складником протидії теро-
ризму має стверджуватися активна пози-
ція громадських інститутів суспільства».

ВІДПОВІДАЄМО НА ВИКЛИКИ
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9 жовтня 2018 року на Міжна-
родному авіакосмічному салоні 
«Авіасвіт–ХХІ» відкрилась експо-
зиція Національного авіаційного 
університету.

Н а експозиції університет пред-
ставлений розробками На-
уково-виробничого центру 

безпілотної авіації «Віраж» та Науково- 
навчального центру «Аерокосмічний 
центр». На стенді продемонстровано  
широкий спектр  безпілотних літальних 

апаратів (військового та цивільного при-
значення), системи акустичного спо-
стереження «Трембіта», «Трембіта-М», 
«Трембіта-ММ», «Трембіта-В», систему 
виявлення та протидії БПЛА «АнтіЛЛа», 
багатоцільову автоматизовану систе-
му обробки інформації на базі штучного 
інтелекту, адаптивну антенну решітку 
глобальної навігаційної супутникової 
системи (GNSS) з програмно-апаратним 
комплексом управління БПЛА та експе-
риментальний зразок автоматизованої 
системи пошуку підозрілих об’єктів на 

основі відеоінформації з безпілотних 
авіаційних систем  повітряного судна.

Більшість із продемонстрованих на 
виставці моделей є експериментальни-
ми, хоча вже й пройшли випробування в 
умовах реальних бойових дій.

Стенд НАУ зацікавив багатьох. Особ- 
ливий інтерес він викликав у наших вій-
ськових та представників оборонної про-
мисловості. Позитивні відгуки на новітні 
розробки НАУ та наміри з боку потенцій-
них замовників про співпрацю з вишем 
дають всі надії на те, що у найближчі часи 
деякі з розробок університету перейдуть 
у площину промислового виробництва.

АВІАСАЛОН «АВІАСВІТ–ХХІ»

10 жовтня  відбувся Міжнарод-
ний форум випускників НАУ (КІІЦА, 
КМУЦА).

У роботі форуму взяли участь 
представники 17 країн світу 
(Беніну, Великобританії, Гвінеї, 

Грузії, Єгипту, Індії, Іраку, Китаю, Марок-
ко, Нікарагуа, Польщі, Судану, Туркме-

ністану, Туреччини, Угорщини, Швеції, 
Шрі-Ланки), які сьогодні займають до-
сить високі посади в урядах своїх країн.

Ідею ректора Володимира Ісаєнка про 
створення Асоціації випускників НАУ під-
тримали Луїш Фонсека де Альмейда, регі-
ональний директор ІКАО Європейського/
Північноатлантичного регіону, випускник 
НАУ Шандер Замора, заступник виконавчо-

го директора компанії «Lufthansa Technik»,  
випускник НАУ Надал Ерефеджі, Голо-
ва Авіаційної адміністрації Міністерства 
транспорту Йорданії, Надзвичайний і По-
вноважний Посол Республіки Ірак в Україні 
Бакір Ахмед Азіз Аль-Джаф та всі присутні. 

Почесним президентом Асоціації ви-
пускників обрали президента Ради ІКАО, 
випускника НАУ Олумуіва Бернарда Аліу.

З ШАНОЮ ДО ALMA MATER
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10 жовтня в Центрі культури та 
мистецтв відбулось Урочисте за-
сідання з нагоди святкування 85-ї 
річниці університету.

П очесною грамотою Верховної 
Ради України нагороджено 
Анатолія Михненка, завідувача 

кафедри публічного управління та адмі-
ністрування ННІНО.

Грамотою Міністерства освіти і науки 
України відзначено Олену Калініченко, 
начальника відділу по роботі зі студен-
тами; подяками Міністерства – Галину 
Єнчеву, вченого секретаря універси-
тету; Олексія Іванкевича, заступника 
директора з питань інформаційно-тех-
нічного забезпечення Науково-технічної 

бібліотеки; Вадима Токарева, провідно-
го наукового співробітника науково-до-
слідної частини НАУ.

Ректор Володимир Ісаєнко нагоро-
див відзнаками НАУ сумлінних праців-
ників університету, зокрема:

 Нагрудним знаком «Ветеран Націо-
нального авіаційного університету» – Ан-
тоніну Лавринович, технічного редактора 
І категорії редакційно-видавничого відді-
лу; Людмилу Старовойтову, провідного 
фахівця ННІІДС; Оксану Шостак, завіду-
вача кафедри іноземних мов і прикладної 
лінгвістики ННГМІ; Олену Яковицьку, тех-
ніка-наглядача господарського відділу;

 Нагрудним знаком «За сумлінну 
працю» – Євгенію Іванченко, професора 
кафедри безпеки інформаційних техно-

логій ННІІДС; Володимира Климчука, 
професора кафедри телекомунікаційних 
систем ННІАЕТ; Олену Ковтун, завідувача 
кафедри іноземної філології ННГМІ;

 Відзнакою «Подяка ректора» – Юрія 
Багрія, водія самохідних механізмів Авто-
центру НАУ; Світлану Вишновецьку, завід-
увача кафедри цивільного права і процесу 
ННЮІ; Євгенія Каплунського, слюса-
ря-сантехніка шостого розряду експлуата-
ційного відділу студентського містечка.

Фінальним акордом став святковий 
концерт. Перед співробітниками, сту-
дентами та гостями університету ви-
ступили: Злата Огнєвіч, Іво Бобул, Анна 
Добриднєва, гурт Lumier та хіп-хоп ви-
конавці Ярмак та Тоф.

VIII ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС «АВІАЦІЯ У XXI СТОЛІТТІ»

11 жовтня 2018 року проведе-
но VIII Всесвітній конгрес «Авіація 
у XXI столітті» – «Безпека в авіації 
та космічній технології». У роботі 
конгресу взяли участь науковці з 
21 країни світу. 

З аступник міністра МОН України 
Максим Стріха та перший ві-
це-президент НАН України Антон 

Наумовець побажали всім учасникам та 

гостям конгресу плідних дискусій, творчої 
наснаги та подальшого розвитку міжна-
родного наукового співробітництва.

З науковими доповідями на конгресі ви-
ступили: Євген Дихне, перший заступник 
генерального директора ДП МА «Борис- 
піль» з доповіддю «Виклики та проблеми 
кадрового забезпечення довгостроко-
вого розвитку авіаційної галузі в Україні» 
(Україна); Рамасубу Сандер, президент 
Індійської академії наук – «Наука та тех-

нологія підтримки довговічності літальних 
апаратів та авіаційних матеріалів» (Індія); 
Рой Дж. Гартфілд, професор Аерокосміч-
ного інституту Обернського університету – 
«Проектування перспективних авіаційних 
двигунів» (США).

УРОЧИСТОСТІ НА ЧЕСТЬ 85-РІЧЧЯ
aviator.nau.edu.ua ЮВІЛЕЙ
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12 жовтня в урочистому роз-
ширеному засіданні Вченої ради 
Національного авіаційного уні-
верситету взяв участь перший 
Президент України Леонід Крав-
чук. Леонід Макарович виголосив 
вітальну промову з нагоди 85-річ-
чя з дня заснування університету.

Г олова Наглядової ради Фонду 
розвитку журналістики імені 
Анатолія Москаленка Леонід 

Кравчук та ректор НАУ Володимир 
Ісаєнко вручили щорічну премію Фон-
ду фоторепортеру газети Верховної 
Ради «Голос України» Олександру 
Клименку за фотокнигу «Фронтовий 
альбом» та вагомий особистий внесок 
у розвиток вітчизняної журналістики.

Також на засіданні відбулася урочиста 
посвята в почесні професори НАУ Луїша 
Фонсеки де Альмейди, регіонального 
директора Європейського/Північноат-
лантичного бюро Міжнародної органі-
зації цивільної авіації ICAO, та Андріана 
Хосе Кабесаса Моралеса, директора 
науково-дослідної лабораторії з новітніх 
технологій Nano Control AB Королівства 
Швеції, випускник НАУ.

Ректор Володимир Ісаєнко та пер-
ший Президент України Леонід Крав-
чук нагородили до Дня захисника 
України відзнакою Президента України 
«За участь в антитерористичній опе-
рації» військовослужбовців кафедри 
військової підготовки НАУ: Олександра 
Бондаренка – старшого солдата, стар-

шого водія відділення забезпечення 
навчального процесу; Олександра 
Водчиця – полковника, начальника 
кафедри; Володимира Джумелю – ка-
пітана юстиції, помічника начальника 
кафедри з правової роботи; Сергія 
Іжика – полковника, заступника на-
чальника кафедри з морально-психо-
логічного забезпечення, начальника 
групи морально-психологічного за-
безпечення; Віктора Кульбашевсько-
го – майора, начальника навчального 

курсу; Богдана Назаренка – капітана, 
начальника групи (авіаційної техніки) 
навчально-лабораторного комплексу;  
Станіслава Петренка – капітана, начальни-
ка групи (технічних засобів служби пожеж-
ної безпеки) навчально-лабораторного 
комплексу;  Олега Тарасова – працівника 
Збройних Сил України, доцента; Петра 
Шпорта – сержанта, інструктора гру-
пи (технічних засобів служби пожежної 
безпеки) навчально-лабораторного 
комплексу.

aviator.nau.edu.ua НАУ

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ФОТОВИСТАВКА «ФІЛОСОФІЯ ВІЙНИ»
У продовж святкових заходів у Центрі культури та мистецтв про-

ходила експозиція фотовиставки «Філософія війни» Олексан-
дра Клименка, фоторепортера газети «Голос України», кава-

лера Ордена «За заслуги» 3 ступеня, заслуженого журналіста України.  
Виставку організовано спільно з Національним музеєм історії України у 
Другій світовій війні.
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19–21 жовтня 2018 року відбувся хакатон Space Apps Challenge – 
2018, який черговий раз зібрав провідних розробників, виробників і 
поціновувачів космічної галузі. НАУ, як співорганізатор хакатону, радо 
прийняв його учасників та долучився до події міжнародного рівня. 
Участь у роботі цьогорічного хакатону взяли 25 команд.

У країна втретє долучилася до 
цієї події світового масшта-
бу. Упродовж 48 годин учас-

ники хакатону з 72 країн світу пра-
цювали над реальними завданнями, 
вирішенням яких займаються фахівці 
космічного агентства. В Україні над 
цими завданнями працювали фахівці 
в шести містах – Вінниці, Дніпрі, Кро-
пивницькому, Львові, Одесі та Києві. 

Цьогорічними темами завдань кос-
мічного агентства стали:

 Can You Build a…: створіть інстру-
менти для відстеження міжнародних 
запусків, датчики для людей на Марсі, 
автономний апарат для аналізу пошко-
джень космічних кораблів від мікроме-
теороїдів або створіть свій власний 
проект.

 Help Others Discover the Earth: до-
поможіть іншим відкрити для себе 
Землю, створіть документальний ро-
лик, розробіть мапу Землі, використо-
вуючи супутникові дані. Або ж вико-
ристовуйте зображення NASA для 
створення витворів мистецтва. 

 Volcanoes, Icebergs and Asteroids 
(oh my): допоможіть рятувати життя – 
створіть способи боротьби або інфор-
мування людей про природні ката-
клізми, або ж застосування, яке 
допоможе відстежувати пожежі, чи 
розкажіть світові про астероїд Бенну. 

 What the World Needs Now is…: за 
допомогою аналітичних даних, спро-
буйте розказати людям більше про 
Землю або про те, як зміни у навко-

лишньому середовищі впливають на 
здоров’я людей і тварин.

 An Icy Glare: створіть квест, за до-
помогою якого інші зможуть дізнатися 
більше про зміни в полярних регіонах. 
Створіть додаток, який дає користува-
чеві змогу побачити, як кріосфера 
впливає на Землю. Створіть інстру-
мент для демонстрації змін у льодах 
Арктики та Антарктики для широкої 
аудиторії.

 A Universe of Beauty and Wonder: 
створіть план для виявлення та оцінки 
можливостей посадки для місячного 
ровера. Використовуйте VR для ство-
рення мапи місячних або марсіян-
ських поселень, створіть власний 
«Золотий диск», аби розказати іноп-
ла-нетним цивілізаціями про Землю. 
Або ж розробіть гру з використанням 
зображень Габбла.

21 жовтня 2018 року результати 
роботи команд оцінило журі київ-
ського заходу, яке обрало проекти 
Neuro (ульт- развукова діагностика 
пошкоджень космічних апаратів) та 
«Еней» (ровер для досліджень важ-
кодоступних місць), номінувавши їх 
на міжнародний конкурс. У номінації 
People’s Choice переміг проект Invisible 
Horizons.

Згодом глобальне журі за участю 
експертів NASA визначить перемож-
ців у спеціальних категоріях. Резуль-
тати хакатону – проекти та вихідні 
коди – будуть опубліковані NASA у від-
критому доступі.

ХАКАТОН «SPACE APPS 
CHALLENGE – 2018»

АВІАТОР

10



№ 07 (14517) / 2018
aviator.nau.edu.ua ВИВЧАЄМО ДОСВІД

АВІАТОР

11

Британська Рада впроваджує 
Програму розвитку лідерського 
потенціалу університетів України  
з 2016 по 2019 рр. у партнерстві 
з Інститутом вищої освіти Націо-
нальної академії педагогічних наук 
України та Фундацією лідерства 
для вищої освіти (Велика Брита-
нія), а також за підтримки Мініс-
терства освіти і науки України.

У Програмі беруть участь уні-
верситетські команди у складі 
7 осіб, які об’єдналися для ро-

боти над проектом інноваційних змін 
задля розвитку університету. Члени 
команди представляють усі ланки уні-
верситетської спільноти – управлінську 
(ректор/проректор і керівник(и) струк-
турних підрозділів), адміністративну, 
академічну та студентську. Кожен член 
команди відповідає за реалізацію пев-
ного напряму роботи над проектом змін, 
бере активну участь у діяльності коман-
ди і робить вагомий внесок в її успіх. 

Завдяки цій Програмі команда НАУ 
з 22 по 28 жовтня 2018 здійснила візит 
до  університету Аберіствіту (Велико-
британія), щоб вивчити досвід одного з 
найкращих британських університетів. 
Всі витрати, пов’язані з візитом, відшко-
довуються Британською радою. 

У складі команди: проректор Оксана 
Вовк, директор інституту Катерина Ба-
бікова, начальник відділу Оксана Білоус, 
професор Михайло Барановський, голова 
НТСАДМВ Ксенія Семенова, аспірант Ігор 
Кравчишин та студентка Анна Панасюк. 

Насичена семиденна програма роз-
витку лідерського потенціалу універси-
тетів містить усі напрямки, важливі для 
розбудови НАУ, зокрема: навчальний 
процес, наука, студентське самовря-
дування, система забезпечення якості, 
бізнес-інновації, питання кар’єри та 
працевлаштування, всебічна підтримка 
університету випускниками. 

У перший день візиту відбулася 
зустріч представників НАУ з прорек-
тором з міжнародних зв’язків Тімом 
Вудсом та директоркою міжнародно-
го офісу Рут Оуен Льюіс, які окресли 
основні напрямки спільної діяльності 
британського та українського універси-
тетів, серед яких: можливість наукового 
стажування й академічного обміну як 
здобувачів вищої освіти, так і науково- 
педагогічних працівників; можливість 
побудови ефективної співпраці зі стейк- 
холдерами, ґрунтуючись на досвіді універ-
ситету Аберіствіту. 

Разом з Рейчел Деві, начальником 
відділу співпраці з європейськими 

країнами, Кетрін Гріфітс, керівником 
напрямку співпраці із зовнішніми стей-
кхолдерами, Семом Віндовсом, ке-
рівником сектору співпраці з країнами 
Європейського Союзу, Памелою Хайт, 
керівником Erasmus+ делегація НАУ об-
говорила спільні проекти університетів.

23–25 жовтня 2018 року відбулися 
робочі зустрічі з керівниками кафедр 
комп’ютерних наук, міжнародної полі-
тики, психології, лабораторій робото-
техніки і програмного забезпечення, а 
також навчального підрозділу театру, 
кіно і телебачення. Програми навчан-
ня в університеті узгоджуються з ро-
ботодавцями з урахуванням останніх 
трендів галузі. Наприклад, кафедра 
комп’ютерних наук працює з Британ-
ським комп’ютерним товариством.

Також представники університету 
зустрілися з президентом студент-
ської унії. Студентське самоврядування 
університету Аберіствіту забезпечує 
функціонування 50 спортивних команд 
і більше 100 клубів за інтересами.

НАУ ВИВЧАЄ ДОСВІД НАЙКРАЩИХ БРИТАНСЬКИХ   
УНІВЕРСИТЕТІВ ПІД ЕГІДОЮ BRITISH COUNCIL
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Університет розпочав активну 
роботу з майбутніми абітурієнтами. 
Вже відбулися перші заходи, у яких 
взяли участь понад дві тисячі шко-
лярів.

11 жовтня 2018 року відбувся 
День відкритих дверей для 
вступників–2019 за учас-

тю представників навчально-наукових 
інститутів, факультетів, приймальної 
комісії, відокремлених структурних під-
розділів НАУ, ЦКМ та кафедри військо-
вої підготовки. Наші майбутні абітурієн-
ти та їхні батьки дізналися про історію 
університету, його структуру, напрями 
підготовки фахівців, результати вступ-
ної кампанії–2018, навчання на курсах 

підготовки до ЗНО, міжнародні про-
екти, перспективи навчання, практик і 
стажувань, можливостей працевлаш-
тування за обраним фахом. Присутнім 
розповіли, як підготуватися до вступу 
та ЗНО, відповіли на запитання щодо 
умов та особливостей навчання в НАУ, 
освітніх можливостей і додаткових пе-
реваг. 

Т ого ж дня відбулося свято «НАУ 
збирає друзів», під час якого вру-
чили університетські грамоти 

найуспішнішим студентам-першокурс-
никам університету, які вдало завершили 
підготовчий курс НАУ, отримали рейтин-
гові сертифікати ЗНО-2018 та є перемож-
цями у всеукраїнських учнівських олімпіад 
університету.

НАУ ЗБИРАЄ 
ДРУЗІВ

РОЗПОЧАЛАСЯ РОБОТА
ЗІ ВСТУПНИКАМИ – 2019
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23–25 жовтня 2018 року Націо- 
нальний авіаційний університет 
взяв участь у роботі Х Міжнародної 
виставки «Інноватика в сучасній 
освіті» та  VІІІ Міжнародної вистав-
ки освіти за кордоном WorldEdu.

Представники НАУ презенту-
вали відвідувачам: освітні про-
грами, проекти та можливості їх 
ефективної реалізації; багато-
річний власний досвід навчаль-
ної та наукової діяльності в сис-
темі вищої освіти; інновації з 
підвищення якості вищої освіти; 
надання якісних освітніх послуг; 
досвід міжнародної співпраці в 
реалізації спільних освітніх про-
ектів;  технології якісної підготов-
ки до ЗНО; перспективи навчання 
англійською мовою; навчання на 
кафедрі військової підготовки; ви-
давничу діяльність та науково-ме-
тодичний супровід навчального 
процесу.

У виставковому павільйоні уні-
верситет представляли співробіт-
ники та студенти Гуманітарного 
інституту, Інституту аеронавігації, 
електроніки та телекомунікацій; Ін-
ституту неперервної освіти, пред-
ставники Приймальної комісії, 
редакційно-видавничого відділу, 
НТБ, Коледжу інформаційних тех-
нологій та землевпорядкування, 
кафедри військової підготовки НАУ.

Приємним моментом першого 
дня роботи виставки стало наго-
родження Національного авіа-
ційного університету за конкурс-
ну роботу з тематичної номінації 
«Міжнародна співпраця як фактор 
сучасного розвитку закладу осві-
ти в умовах глобалізації та інтер-
націоналізації освіти» (керівник 
проекту – Наталія Муранова, ди-
ректор НН ІНО). Отримав почесні 
нагороди – золоту медаль та дип-
лом – Артур Гудманян, проректор 
з навчальної роботи НАУ.

Університет також відзначено 
дипломом за активну участь і пре-
зентацію інноваційних технологій 
навчання, а ректора Володимира 
Ісаєнка – подякою за активну ор-
ганізаторську роботу з упрова-
дження інноваційних технологій в 
освітню практику.

робота нау
на міжнародних 

виставках
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13 жовтня Навчально-науковий інститут неперервної освіти НАУ разом із 
Навчально-науковим інститутом аеронавігації, електроніки та телекомуні-
кацій взяли участь в освітньому форумі «Успішний одинадцятикласник», ор-
ганізованому Всеукраїнською компанією ZNOUA у Міжнародному виставко-
вому центрі. Участь НАУ стала можливою завдяки результатам проведеного 
соціологічного опитування випускників м. Києва та регіонів України, які ви-
брали НАУ як один з 15 кращих закладів вищої освіти. 

П ід час форуму неабияке за-
цікавлення у абітурієнтів 
викликала інформація про 

англомовний проект університету 
та можливість якісної підготовки до 
загальнодержавного ЗНО на підго-
товчому відділенні НАУ, участі у все-
українських учнівських олімпіадах та 

діяльність Асоціації обдарованої учнів-
ської молоді університету. 

Старшокласники отримали запро-
шення на освітні та профорієнтаційні 
проекти університету: дні відкритих 
дверей, пробне ЗНО, всеукраїнські 
олімпіади, цікаві майстер-класи та 
тренінгові програми.



№ 07 (14517) / 2018
aviator.nau.edu.ua 

ФЛЕШМОБ ДО 85-РІЧЧЯ

№ 07 (14517) / 2018

aviator.nau.edu.ua СТУДЕНТСЬКЕ

12 жовтня 2018 року 
біля літака АН-26 відбув-
ся флешмоб, присвячений 
святкуванню 85-річчя універ-
ситету. 

У флешмобі взяли участь 
ректор Володимир Ісаєнко, 
співробітники та найактив-
ніші студенти університету. 
Учасники утворили число 
85, піднімаючи вгору жовто- 
блакитні прапорці.
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КВЕСТ-МАРАФОН
RUN TO NAU

23 жовтня 2018 року відбувся культурно-розважальний захід – квест-             
марафон RUN TO NAU. У грі взяли участь 12 команд: Аерокосмічного інституту; 
Інституту аеропортів; Інституту аеронавігації, Інституту електроніки та теле-
комунікацій; Інституту екологічної безпеки; Інституту інформаційно-діагнос-
тичних систем; Гуманітарного інституту; Інституту міжнародних відносин; 
Юридичного інституту; кафедри військової підготовки; факультету транс- 
портних технологій; факультету економіки та бізнес-адміністрування.

К вест складався із культур-
но-просвітницьких, розва-
жальних та жартівливих ту-

рів. За результатами заходу призові 
місця посіли команди навчально-    
наукових інститутів: аерокосмічного, 
гуманітарного, інформаційно-діа- 
гностичних систем. За найкращу 
спортивну підготовку та спритність 
відзначена команда кафедри війсь- 
кової підготовки.

Усі учасники квесту отримали 
заохочувальні подарунки, а призе-
ри – флеш-накопичувачі, підставки 
з канцелярією та фірмові блокноти 
університету.

Студентська рада факультету еко-
номіки та бізнес-адміністрування  (СР 
ФЕБА) взяла участь у проведенні бла-
годійного форуму WoW Kids Forum IV 
для тисячі дітей-сиріт з усієї України. 
Тема цьогорічного форуму, що від-
бувся 20 жовтня у івент-холі «Почай-
на»: «Ти – архітектор свого власного 
життя: Стань кращою версією себе».

О сновна мета форуму – це ро-
зуміння свого призначення у 
сучасному світі для дітей, на-

віщо і як робити перші кроки для того, 
щоб стати успішним. Учасники мали 
створити платформу для нетворкінгу 
і підтримки один одного, показати па-

літру всіх ресурсів і можливостей для 
розвитку. 

Формат заходу передбачав виступи 
спікерів та мотивуючі лекції, ігри, май-
стер-класи, конкурси та тімбілдинги; 
роботу в міні-командах з менторами; 
презентації проектів кожної команди; 
нагородження лідерів та найактивні-
ших учасників. Для цього було залучено 
спікерів, тренерів з публічного висту-
пу, успішних підприємців, засновників 
фонду та кваліфікованих психологів.

Головним координатором волонте-
рів та відповідальною особою на WoW 
Kids Forum була Дженет Бердієва, го-
лова СР ФЕБА. Її перший заступник 
Павло Буй відповідав за логістику та 

мотивацію студентів, які хотіли до-
лучилися  до цього заходу. Людмила 
Лисенко, Тетяна Панчошна та Катери-
на Коваленко вчасно забезпечували 
всіх учасників форуму харчуванням, 
подарунками та іншими потребами. 
Загалом, у роботі заходу взяли участь 
більше 60 волонтерів, які формували 
безпеку та комфорт для всіх присутніх. 

Підготовка до форуму була трива-
лою та складною, проте злагоджена 
робота Студентської ради ФЕБА і при-
сутніх волонтерів гарантувала чудове 
проведення WoW Kids Forum. А резуль-
тати роботи, безперечно, варті того, 
коли доля хоча б однієї дитини змі-
ниться на краще.
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ВІТРИЛЬНІ ПЕРЕГОНИ
ЗА КУБОК НАУ

«ПІВДЕННА ВАРТА»
Національний авіаційний університет має власний 

яхт-клуб «Південний» – практично єдиний «вузівський» 
яхтовий клуб в Україні, який займається спортивною 
підготовкою студентської молоді на вітрильниках, орга-
нізацією та проведенням вітрильних перегонів.

В перше такі перегони було проведено у 1994 році, а у 1996 
році вітрильна регата «Південна варта» була офіційно внесе-
на до календаря змагань з вітрильного спорту серед крей-

серських яхт і стала завершальною в офіційному календарі вітрильних 
перегонів у столиці.

Цьогорічна XХІV Всеукраїнська вітрильна регата «Південна варта», 
присвячена 85-річчю НАУ, відбулася 13–14 жовтня на акваторії Канів-
ського водосховища, поблизу міста Українки. Відкриваючи перегони, 
ректор університету Володимир Ісаєнко, зокрема, зазначив, що  фізич-
на культура і спорт займають окрему яскраву сторінку в житті студентів 
НАУ. Він привітав учасників регати та побажав «сім футів під кілем».

Участь у змаганнях взяли 50 екіпажів крейсерсько-перегонових 
яхт з Києва, Вишгорода, Українки, Славутича, Переяслав-Хмельниць-
кого. Національний авіаційний університет представляли яхти «Фо-
кус», «Оса», «Полонез», «Еос» та «Ост», до складу команд яких входять 
викладачі, студенти та випускники університету.

В перший день змагань вітрильники подолали дистанцію довжи-
ною 12 морських миль (приблизно 20 км), що розпочалася біля міста 
Українки, вздовж берегів селищ Трипілля, Халеп’я до поворотного зна-
ку біля порту Трипілля і завершилася поблизу яхт-клубу «Південний».

Другого дня команди пройшли 4-мильну дистанцію, що утворила 
трикутник навколо островів поблизу міста Українки. Контрольний час 
перегонів спливав о 13-й годині, однак через слабкий вітер та періо-
дично повний штиль жодна яхта не вклалася в контрольний час. Пере-
гоновий комітет визначав переможців та призерів перегонів за резуль-
татами першого дня змагань. 

 ПЕРЕМОЖЦЕМ ТА ВОЛОДАРЕМ КУБКА НАУ став екіпаж 
яхти TАRDEX, 

 ВОЛОДАРЕМ КУБКА РЕКТОРА – студентський екіпаж яхти 
POLONEZ

 ВОЛОДАРЕМ КУБКА КАПІТАНА НЕМИРОВА став наймо-
лодший шкіпер перегонів Андрій Мазурок – яхта «Оса»

 ПРИЗ «СЕНЬОР», як найстарший учасник регати, отримав 
Леонід Машевський – яхта «Заря»

 ПРИЗ «ДЖУНІОР», як наймолодший учасник регати, –  отри-
мала Мирослава Бочарова – яхта «ПАПАЙ»

 ПРИЗ «ЛЕДІ» – жіночий екіпаж-учасник регати, Ірина Вой-
тенко – яхта «ЕЛЬФ»

 ПРИЗ «ЗА ВОЛЮ ДО ПЕРЕМОГИ» – екіпаж який останнім пе-
ретнув фінішну лінію, Руслан Данилюк – яхта «ВОЛЯ»

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ЧЕКАЄМО ЗУСТРІЧІ
НА НАСТУПНІЙ ЮВІЛЕЙНІЙ РЕГАТІ!


