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Перелік спеціальностей університе-
ту охоплює практично всі галузі освіти, 
як авіаційного так і неавіаційного про-
філю. В університеті навчаються май-
бутні пілоти, оператори безпілотних 
літальних апаратів, спеціалісти з назем-
ного обслуговування авіаційної техніки 
та авіаційних двигунів, диспетчери та ін-
женери управління повітряним рухом, 
спеціалісти з бортового обладнання та 
авіоніки, радіоелектроніки, дизайнери 
сучасних аеропортів, споруд та доріг, 
фахівці аеропортових служб, менедже-
ри з авіаційних перевезень та логісти-
ки, спеціалісти з кіберзахисту та діагно-
стики систем, екологи, економісти, 
юристи, психологи, медики та фахівці 
інших спеціальностей. Наш універси-
тет має єдиний у світі навчальний ан-
гар, навчальний аеродром   та полігон 
авіаційної наземної техніки, тренажерні 
комплекси, навчально-науковий аеро-
динамічний комплекс на базі дозвуко-
вої  аеродинамічної труби ТАД-2.

Основною конкурентною перева-
гою університету на світовому освіт-
ньому ринку є авіаційна складова. 
Більшість студентів іноземців обира-
ють, в першу чергу, авіаційні спеціаль-
ності. Перепідготовка та підвищення 
кваліфікації керівного складу цивільної 
авіації також є запорукою сприйняття 
університету, як всесвітньо відомого 
осередку авіаційної освіти.

Шановні друзі!
Запрошуємо вас на навчання до 

Національного авіаційного універси-
тету, в якому на сьогодні навчається 
понад 23 тисяч студентів, серед яких 
1352 іноземці з 55 країн світу.

Серед наших здобутків створен-
ня Міжнародного центру підготовки 
пілотів на базі НАУ для цивільної авіа-
ції України та ЄС. Заплановано інвесту-
вання коштів у придбання необхідного 
обладнання, зокрема, двох льотних 
тренажерів класу FNTPІІ, восьми літаків 
К-10, чотирьох літаків Cessna 172, вось-
ми літаків Tecnam P2008, чотирьох 
літаків Tecnam P2006, відновлення та 
модернізація наявних чотирьох літаків 
Л410 UVP-Е, капітального ремонту 
штучної злітно-посадкової смуги з об-
лаштуванням світлосигнальною систе-
мою аеродрому Льотної академії НАУ 
у Кропивницькому. Центр має повною 
мірою задовільнити потреби авіаком-
паній України, частково авіакомпаній 
ЄС та країн Африки і Середнього Сходу 
у висококваліфікованих пілотах.

На Форумі авіаційних універси-
тетів, що відбувся в рамках Другого 
Всесвітнього Саміту ІКАО  нами під-
писано Угоду про створення Міжна-
родної асоціації авіаційної та аеро-
космічної освіти (ALICANTO). Разом з 
НАУ Угоду підписали представники 
провідних авіаційних університетів 
з Австралії, Білорусі, Великобританії, 

ЗАПРОШУЄМО

Запрошуємо на навчання до На-
ціонального авіаційного універси-
тету за освітніми ступенями «Бака-
лавр», «Магістр» та науково-освітнім 
ступенем доктора філософії. Іноземні 
громадяни, які не розмовляють мо-
вою навчання (українська, російсь-
ка або англійська) зараховуються на 
підготовче відділення. За детальною 
інформацією та для отримання «За-
прошення на навчання»  просимо 
звертатись до Центру міжнародної 
освіти НАУ: deanfsf@nau.edu.ua.

до
Національного авіаційного університету

Венесуели, Грузії, Німеччини, Італії, Ка-
нади, Китаю, Південної Кореї, Півден-
но-Африканської республіки, Польщі, 
Росії, Румунії, Сінгапуру, Словаччини, 
США, Туреччини, Франції, Чехії.

Вперше університет представляє 
Україну в керівних та експертних ор-
ганах ІКАО: професора Галину Суслову 
обрано на 2 роки головою Ради дирек-
торів навчальних центрів Європейсько-
го/Північноатлантичного регіону з авіа-
ційної безпеки, професора Олександра 
Запорожця включено до комітету ІКАО 
з охорони навколишнього середовища. 

У наступні 20 років світова цивіль-
на авіація потребуватиме близько 
півмільйона пілотів, 100 тисяч дис-
петчерів повітряного руху, мільйона 
бортпровідників та понад півмільйона 
технічного персоналу обслуговуван-
ня літаків. Національний авіаційний 
університет активно розширює свій 
сегмент на міжнародному ринку освіти. 
Диплом НАУ був і залишається візит-
ною карткою якості та професійної май-
стерності та визнається конкурентос-
проможним у багатьох країнах світу.

Ректор  Володимир Ісаєнко



3ОФІЦІЙНО

05, 2019 АВІАТОР

О
Ф

І
Ц

І
Й

Н
О

О
Ф

І
Ц

І
Й

Н
О

AV I AT O R . N A U . E D U . U A

НAУ

Назва Інституту ІКАО НАУ 
пов'язана з Міжнародною 
організацією цивільної авіа-

ції (ІКАО), яка була створена у 1944 
році для забезпечення ефективного 
розвитку світової авіатранспортної 
системи та розробки основ регулю-
вання безпеки авіації.

Враховуючи високий міжнарод-
ний авторитет Національного авіа-
ційного університету, у 1996 році при 
університеті відкрито Європейський 
регіональний навчальний центр ІКАО 
з авіаційної безпеки. Позитивний 
досвід, накопичений центром, став 
основою відкриття у 2002 році при 
університеті Європейського регіо-
нального навчального центру ІКАО з 
підготовки державних інспекторів з 
безпеки польотів та льотної придат-
ності повітряних суден. Згодом було 
відкрито національні центри, що пра-
цюють за методологією ІКАО. Заняття 
в центрах проводяться сертифікова-
ними англійською і російською мова-
ми, які є офіційними мовами ІКАО.

Для забезпечення координації 
підготовки фахівців з безпеки авіації 
в 2003 році в Національному авіацій-
ному університеті створено Інститут 
ІКАО. Директором Інституту ІКАО НАУ 
призначено професора, експерта 
ІКАО Галину Суслову.

З 2003 року дев’ятнадцять тисяч 
працівників авіаційних адміністрацій, 
авіакомпаній, аеропортів, авіаційних 
підприємств, аероклубів та авіацій-
них навчальних закладів України і  
77 країн світу пройшли підготовку та 
перепідготовку в навчальних центрах 
Інституту ІКАО Національного авіацій-
ного університету. У 2018 році Сер-
тифікати міжнародного зразка отри-
мали понад 1400 авіаційних фахівців  
із 34 країн світу.

Навчальні центри Інсти-
туту ІКАО реалізують методо-
логію ІКАО, використовуючи 
Стандарти і Рекомендовані 
практики. Навчання слухачів 
здійснюється за модульною 
системою російською та англій-
ською мовами як в Україні, так 
і в інших країнах світу. Заняття 
проводять висококваліфіко-
вані інструктори, сертифіковані 
ІКАО, досвідчені експерти.

ДІЯЛЬНІС ТЬ 

Навчальний центр з авіаційної ан-
глійської мови проводить навчання і 
тестування льотного складу, а також 
підготовку рейтерів і екзаменаторів з 
авіаційної англійської мови.

І Н С Т И Т У Т У

Окрім навчальних курсів, Інститут 
надає послуги перекладу з англійсь-
кої на російську мову офіційних доку-
ментів ІКАО.

 Інститут ІКАО є сертифікованим 
членом Мережі навчальних закладів 
Європейської Конференції Цивільної 
Авіації. Завдяки ініціативі Інституту 
ІКАО НАУ навчальні заклади вклю-
чено у стратегічні елементи безпеки 
авіації. Таким чином можна говорити 
про трьохстороннє співробітництво: 
Міжнародна організація цивільної 
авіації – Навчальні заклади – Авіацій-
на індустрія.

Контакти: 
+380 44 406 72 19
+380 44 457 69 12 
www.eduicao.in.ua  
e-mail: eduicao@nau.edu.ua

ІКAO 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІКАО З АВІАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ

НАЦІОНАЛЬНІ 
НАВЧАЛЬНІ ЦЕНТРИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІКАО З ПІДГОТОВКИ 

ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКТОРІВ З БЕЗПЕКИ 
ПОЛЬОТІВ ТА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ 

ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНИЙ 

ЦЕНТР 
«AVIATION 
ENGLISH»

ЦЕНТР 
ПІДГОТОВКИ З 

БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ

ІНСТИТУТ ІКАО

Підготовка спеціалістів
для авіації

на основі SARPs

ІНДУСТРІЯНАВЧАЛЬНІ
ЗАКЛАДИ

ICAO Розробляє
SARPs

Реалізує безпечний і
впорядкований розвиток

авіації
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Святкування 56-ої річниці 
створення «Організації Аф-
риканської Єдності» органі-

зоване громадською організацією 
«Африканська Рада в Україні», вже 
традиційно відбулося в НАУ.

У святкуванні взяли участь по-
важні гості: Тимчасовий повірений 
у справах Південно-Африканської 
Республіки в Україні Мджолі Номон-
ді, Надзвичайний та Повноважний 
Посол Республіки Судан в Україні 
Мохамед Ейза Ісмаїл Дахаб, Почес-
ний консул Гвінейської Республіки 

На Міжнародному форумі випуск-
ників Національного авіаційного 
університету у жовтні минулого року 
представники 17 країн світу (Беніну,  
Великобританії, Гвінеї, Грузії, Єгипту, 
Індії, Іраку, Китаю, Марокко, Нікарагуа, 
Польщі, Судану, Туркменістану, Туреч-
чини, Угорщини, Швеції, Шрі-Ланки) 
створили Асоціацію випускників НАУ. 
Почесним президентом Асоціації об-
рано президента Ради Міжнародної 
організації цивільної авіації (ІСАО), 
випускника нашого університету  
Олумуіва Бенарда Аліу.

«Кожен день виконуючи свої 
обов’язки, я залучений до міжнародної 
співпраці, яка є символом міжнародно-
го транспортного прогресу. І можу ще 
раз підтвердити, що Національний авіа-
ційний університет відіграв найваж-
ливішу  роль у формуванні моїх цінно-
стей і дав мені безліч важливих уроків, 

в Україні Рамін Мансуріян, Перший 
секретар Посольства  Королівства 
Марокко в Україні Абден Крим Уай-
ли, Аташе з питань наукового та 
університетського співробітництва 
посольства Франції в Україні Ріголле 
Сільвен, голова ефіопської грома-
ди в Україні Ійргу Дежене Гамбаре, 
Представник Управління Верховно-
го Комісара з питань Біженців ООН 
в Україні Матеу Пабло, Тимчасовий 
повірений у справах Федератив-
ної Республіки Нігерія в Україні 
Мартин Сенком Адаму, секретар  
ГО «Африканська Рада» Теодорина 
Камис-Ваврик та інші.

Вітаючи гостей, проректор з між-
народного співробітництва і освіти 
Олександр Запорожець, зазначив, 
що «тисячі представників Африкан-
ського континенту здобули освіту в 
НАУ. Багато з них обіймають високі 
посади в авіаційній галузі по всьому 
світу. На сьогодні в університеті на-
вчається понад 300 представників 

АСОЦІАЦІЯ
ВИПУСКНИКІВ Н A У 

Африканського континенту і ми ро-
зраховуємо на суттєве збільшення 
їхньої кількості». 

Президент ГО «Африканської 
Ради в Україні» Іссау Садіо Діало 
розповів про історію становлення 
організації та перспективи розвитку 
співпраці України та країн Африки 
в освітній галузі, зокрема з Націо-
нальним авіаційним університетом. 

Гідним завершенням святкувань 
став концерт, на якому з  танцюваль-
ними номероми виступили молодь 
Демократичної Республіки Конго, 
ансамбль «Березаночка» і Тумаіні, 
заспівали Ксенія Ельтухи і Балакоста 
Армандо.

«АФРИКАНСЬКА 
ЄДНІСТЬ»
ОБ’ЄДНУЄ

ДРУЗІВ
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Урочисте святкування Дня Ла-
тинської Америки відбулось 
в Національному авіаційному 

університеті за підтримки Громадсь-
кої організації «Латиноамериканська  
Асоціація».

Участь в заході взяли високопо-
важні гості: Почесний Консул Болівії в 
Україні Владімір Хосе Тордойа Рохас, 
Особливий Аташе з економічних і тор-
гових питань Республіки Перу в Україні 
Хуан Олівас Корнехо, президент Гро-
мадської організації «Латиноамери-
канська Асоціація» Бісмарк Ескобар 
Хавієр, президент Кубинського земля-
цтва в Україні Рейналдо Пауєл.

Гостей привітав ректор Володи-
мир Ісаєнко, який, зокрема, зазначив 

ДЕНЬ 
ЛАТИНСЬКОЇ 
АМЕРИКИ

Н A У 

які вплинули на мій успіх. Я завжди буду 
гордий служити цьому навчальному 
закладу як самий натхненний посол 
і представник, звеличуючи його до-
сягнення і привносячи свою частку в 
розвиток знань, науки, практики і мис-
тецтва цивільної авіації» – зазначив  
Почесний президент Асоціації.

про необхідність розширення нау-
кових та освітніх зв’язків із країнами 
Латинської Америки. Під час свого 
виступу Хуан Олівас Корнехо, випуск-
ник Київського інституту інженерів 
цивільної авіації, запропонував від-
новити відносини між міністерствами 
освіти двох країн: України та Перу і 
підписати угоду про співпрацю.

За значний особистий внесок у ро-
звиток міжнародного співробітництва 
НАУ Хуан Олівас Корнехо нагородже-
ний медаллю «Національний авіацій-
ний університет».

Гідним завершенням святкувань 
став концерт, на якому з  танцюваль-
ними номерами виступили представ-
ники шкіл сальси, кумбії та зумби. 
Прозвучали відомі латиноамерикан-
ські музичні твори, зокрема, пісні 
реггетон. Також відбувся ярмарок 
сувенірів та латиноамериканських 
страв.

в
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ФАКУЛЬТЕТ АЕРОНАВІГАЦІЇ,
ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ  

ian.nau.edu.ua

Автоматизація та комп’ютерно- 
інтегровані технології (+)

•  Комп’ютеризовані системи управ-
ління та автоматика *

• Комп’ютерно-інтегровані техно-
логічні процеси та виробництва *

• Інформаційні технології та інже-
нерія авіаційних комп’ютерних cис-
тем (н)

Мікро- та наносистемна техніка (+)
•  Мікро- та наноелектроніка *
• Програмно-апаратні засоби крип- 

тографічного захисту безпілотних  
аерокосмічних комплексів

• Робототехніка та комп’ютерна 
наносистемотехніка

Телекомунікації та радіотехніка (+)
• Комп’ютеризовані радіоелектрон-

ні засоби забезпечення безпеки
•  Комп’ютерно-інтегровані радіо- 

інформаційні системи та технології
• Телекомунікаційні системи та  

мережі *
• Програмно-апаратні технології 

захисту інформації в телекомуніка-
ціях (н)

Авіоніка (+)
• Комплекси пілотажно-навігацій- 

ного обладнання *
• Комп’ютерний дизайн авіоніки*(н)
• Логістично-інформаційне забезпе-

чення експлуатації повітряних суден

Авіаційний транспорт
(272.01 Авіаційний транспорт) (+)
• Безпілотні авіаційні комплекси (н)
• Обслуговування повітряного руху *
• Системи аеронавігаційного обслу-

говування *

Електроніка (+)
• Електронні технології інтернету 

речей (н)
• Електронні системи *
• Електронні прилади та пристрої (+) 
• Комп’ютеризовані засоби моніто-

рингу використання частотного  
ресурсу

Інформаційні системи та технології
• Інформаційні технології в аерокос-

мічних системах управління

ФАК УЛЬТЕТ АРХІТЕК Т УРИ,
БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ 

iap.nau.edu.ua

Дизайн 
•  Дизайн

Архітектура та містобудування
•  Дизайн архітектурного середовища

Будівництво 
та цивільна інженерія (+)

• Промислове і цивільне будів- 
ництво * (в)

• Автомобільні дороги і аеродроми (в)

ФАКУЛЬТЕТ  ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

ies.nau.edu.ua

Екологія (+) 
• Екологія та охорона навколиш- 

нього середовища *

Хімічні технології та інженерія (+)
• Хімічні технології палива та  

вуглецевих матеріалів
• Хімічні технології високомолеку-

лярних сполук
• Хімічні технології альтернатив-

них енергоресурсів (н)

Біотехнології та біоінженерія (+)
•  Фармацевтична біотехнологія *
• Екологічна біотехнологія та біо- 

енергетика

Біомедична інженерія (+)
•  Біомедична інженерія

Телекомунікації та радіотехніка (+)
• Біотехнічні та медичні апарати і 

системи

Геодезія та землеустрій (+)
•  Землеустрій та кадастр
•  Геоінформаційні системи і технології

Цивільна безпека (+)
• Цивільний захист (в)
• Захист об’єктів критичної інфра-

структури

ІНСТИТУТ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  

ino.nau.edu.ua

Публічне управління 
та адміністрування  

• Публічне управління та адмініс- 
трування

АЕРОКОСМІЧНИЙ
ФАК УЛЬТЕТ 

aki.nau.edu.ua

Прикладна фізика 
та наноматеріали (+)

•   Прикладна фізика

Авіаційна та ракетно-
космічна техніка (+)

•   Літаки і вертольоти
•   Обладнання повітряних суден *
• Композиційні матеріали і кон-

струкції (н)

Електроенергетика, електро- 
техніка та електромеханіка (+)

•  Енергетичний менеджмент
• Електричні системи електроспо-

живання
•  Світлотехніка і джерела світла
•  Комп'ютеризовані системи управ-

ління виробництвом і розподілом 
електроенергії

Енергетичне
машинобудування (+)

• Газотурбінні установки і компре-
сорні станції *

• Проектування механотронних 
систем установок альтернативних 
джерел енергії (н)

• Двигуни та енергетичні установ-
ки літальних апаратів (н)

• Автомобільні газонаповнювальні 
компресорні станції (н)

Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані 

технології (+)
• Автоматика та автоматизація 

на транспорті *
• Комп’ютерно-інтегровані техно-

логії та системи керування на авіа-
ційному транспорті

Метрологія та інформаційно- 
вимірювальна техніка (+)

• Інформаційні вимірювальні системи

Авіаційний транспорт
(272.01 Авіаційний транспорт) (+)
• Технічне обслуговування та  

ремонт повітряних суден і авіа- 
двигунів *

• Технології робіт та технологічне 
обладнання аеропортів * (в)

• Інженерія авіаційних конструкцій 
(н)

Авіаційний транспорт
(272.02 Льотна експлуатація 

повітряних суден)
• Льотна експлуатація повітря-

них суден
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ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРБЕЗПЕКИ, 
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТА ПРОГРАМНОЇ 

ІНЖЕНЕРІЇ 
icit.nau.edu.ua

Прикладна математика
•  Прикладна математика
•  Прикладне програмне забезпечення (н)

Інженерія програмного 
забезпечення

•  Інженерія програмного забезпечення *

Комп’ютерні науки
• Інформаційні управляючі системи 

та технології
• Інформаційні технології проекту-

вання

Комп’ютерна інженерія
•  Комп’ютерні системи та мережі *
•  Системне програмування

Кібербезпека
• Безпека інформаційних і комуніка-

ційних систем
• Управління інформаційною безпекою (н)
• Системи та технології кібербез- 

пеки * (н)
• Системи технічного захисту інфор-

мації, автоматизація її обробки
• Кібернетичні системи відеоспосте-

реження та контролю доступом (н)
•  Аудит кібербезпеки (н)

Інформаційні системи 
та технології

•  Інформаційні системи та технології

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ 
ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

feba.nau.edu.ua

Економіка 
•  Економічна кібернетика
•  Міжнародна економіка
•  Економіка підприємства
•  Цифрова економіка
•   Економіка авіаційного транспорту

Облік і оподаткування
• Облік і аудит

Фінанси, банківська справа
та страхування 

• Фінанси і кредит

Маркетинг
• Маркетинг *
• Електронний маркетинг (н)

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність 

•  Підприємницька діяльність в авіації
• Митна та біржова справа (н)
•  Підприємництво та бізнес-тех-

нології (н)

ФАКУЛЬТЕТ 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  

imv.nau.edu.ua

Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії  
•  Міжнародна інформація
•  Міжнародні відносини (н)

Туризм 
•  Туризмознавство

Міжнародні економічні відносини
•  Міжнародні економічні відносини
•  Міжнародний бізнес

Журналістика 
•  Журналістика
•  Реклама і зв'язки з громадськістю

Міжнародне право 
•  Міжнародне право

Видавництво та поліграфія (+) 
• Технології електронних мульти-

медійних видань

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
law.nau.edu.ua

Право  
•    Правознавство *
• Правове забезпечення митної 

діяльності

Правоохоронна діяльність
• Правоохоронна діяльність

ФАК УЛЬТЕТ ТРАНСПОРТ У, 
МЕНЕД ЖМЕНТ У І ЛОГІС ТИКИ 

ftt.nau.edu.ua

Менеджмент 
• Менеджмент організацій і ад-

міністрування (за видами економіч-
ної діяльності)

• Логістика *
• Авіаційна логістика
• Менеджмент зовнішньоекономіч-

ної діяльності *

Транспортні технології
(275.04 Транспортні технології

(на повітряному транспорті)) (+)
• Організація перевезень і управлін-

ня на транспорті (повітряному) * (в)
• Організація авіаційних робіт і  

послуг
•  Автоматика та автоматизація 

авіаційних робіт і послуг (н)
• Мультимодальний транспорт і 

логістика * (н)
• Транспортні системи (на повітря-

ному транспорті)

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ 
ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

gmi.nau.edu.ua

Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа 

• Документознавство та інформа-
ційна діяльність

Соціальна робота 
•  Соціальна робота

Соціологія 
•  Соціологія
• Соціологічна експертиза соціаль-

но-політичних процесів (н)

Філологія 
(035.041 Германські мови

та літератури (переклад включно))
• Германські мови та літератури 

(переклад включно)

Психологія
•  Психологія
•  Практична психологія
•  Психологія бізнесу

Політологія
• Політологія

– за спеціалізаціями, що позначені (*), підготовка може проводитися українською та англійською мовами
– спеціалізації, що позначені (н) – неакредитовані
– за спеціалізаціями, що позначені (в), проводиться підготовка як цивільних, так і військових фахівців
– спеціальності, яким надається особлива підтримка (+)

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 8 
(+380)44 406-70-38, (+380)44 497-41-05;  pk@nau.edu.ua;  www.nau.edu.ua

НАБОРУ
НА НАВЧАННЯ  
         СТУПЕНЯ
         «БАКАЛАВР»
(ДЕННОЇ ФОРМИ 
НАВЧАННЯ)
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Два дипломи ІІ ступеня та  колективну 
грамоту на Міжнародному конкурсі-
проекті «Тарас Шевченко єднає народи» 

отримали слухачі підготовчого відділення Центру 
міжнародної освіти Інституту міжнародного 
співробітництва та освіти (ЦМО ІМСО). Організувала 
та провела конкурс у великій актовій залі Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
народна артистка України Галина Яблонська. 

Разом з куратором, доцентом кафедри 
філологічних та природничих дисциплін ЦМО 
ІМСО Наталією Флегонтовою у конкурсі взяли 
участь Роберт Ансумана (Ліберія),  Манал Бухтитч 
(Марокко), Мовмен Мотареф (Марокко), Розеро 
Уртрадо Алексіса Патрісіо (Еквадор), Хакім Самадов 
(Азербайджан), Шива Фаллах Задех (Іран), Бенедікт 
Осітадіма (Нігерія), Ван Цзунсян (Китай), Чой Гюран 
(Корея), Бариш Олмесек (Туреччина), Берк Батур 
(Туреччина).

 
Слухачі підготовчого відділення університету 

відвідали Національний музей Тараса Шевченка у 
Каневі, поклали квіти до пам’ятника Кобзареві на 
Тарасовій горі. А також  виступили перед глядачами 
разом з відомими українськими культурними 
діячами: народною артисткою України Галиною 
Яблонською, заслуженим артистом України 
Олесем Харченком, заслуженим артистом України 
Іваном Орлюком, професійними та аматорськими 
колективами.

Згодом Галина Яблонська запросила наших 
переможців на свій спектакль до Національного 
академічного драматичного театру імені Івана 
Франка. Після спектаклю хлопці та дівчата з 
Марокко, Нігерії, Ліберії, Еквадору, Конго, Китаю 
отримали можливість продекламувати українською 
та рідною мовами вірші та виконати пісні на слова 
Тараса Шевченка. 
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