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СИЛЬНІ СТОРОНИ 

 

1. Наявність активних студентських груп за інтересами, зокрема 

самоврядних студентських організацій (ТОСА, ПОСА, НТСАДНВ, СР). 

2. Людський капітал, висококваліфіковані викладачі. 

3. Визнані наукові школи і наукові традиції. 

4. Можливість розвитку та комерціалізації інноваційних технологій, 

зокрема технологій навчання. 

5. Можливості освоювати нові технології в освітні та науково-дослідні 

процеси. 

6. Навчання здобувачів вищої освіти на англійській мові. 

7. Наявність Концепції інноваційного розвитку університету з 

основними чинниками її реалізації. 

8. Наявність фундаменту матеріально-технічної бази університету та 

можливість її адаптації до сучасності. 

9. Нормативна база організації освітнього процесу. 

10. Широкий спектр  конкурентоспроможних спеціальностей. 

11. Наявність архітектурно-будівельного та  мистецького напрямку 

освіти. 

12. Простори неформальної освіти для розвитку студентських проектів. 

13. Інтеграція рейтингового оцінювання науково-педагогічних 

працівників до системи моніторингу діяльності навчальних структурних 

підрозділів. 

14. Тісні зв’язки з підприємствами та бізнесом, зокрема авіаційної галузі. 

15. Конкретизація з урахуванням особливостей діяльності окремих 

структурних підрозділів. 
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СЛАБКІ СТОРОНИ 

1. Не налагоджено систематичне залучення іноземних фахівців до участі 

у освітньому процесі та у науковій, науково-технічній діяльності університету. 

2. Обсяг інформації web-сайту НАУ на англійській мові недостатній для 

реалізації Стратегії інтернаціоналізації співробітництва в галузі освіти НАУ. 

3. Недостатній приток молодих перспективних науковців та науково-

педагогічних працівників. 

4. Низький рівень співпраці з іноземними партнерами у наукових 

дослідженнях. 

5. Недостатньо ефективна система взаємозв’язків з роботодавцями. 

6. Недостатня результативність функціонування внутрішньої системи 

дотримання принципів академічної доброчесності.  

7. Відсутність електронного документообігу університету. 

 

МОЖЛИВОСТІ 

1. Використання нішевого положення НАУ серед технічних ЗВО 

України. 

2. Відновлення наукового парку НАУ з метою комерціалізації власних 

розробок. 

3. Довгострокові перспективи розвитку світової аерокосмічної та 

суміжних галузей. 

4. Запровадження принципів та інструментів проектного управління. 

5. Запровадження програми розвитку Цифрового Університету. 

6. Інтеграція до світового освітнього, дослідницько-інноваційного 

простору. 

7. Міжнародні конкурси і програми підтримки освітньої, дослідницької, 

інноваційної діяльності, обмінів, стажувань тощо. 
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8. Підтримка і розширення зв’язків з підприємствами-роботодавцями. 

9. Поглиблення співпраці з міжнародними галузевими організаціями. 

10. Співпраця з міжнародними організаціями, установами та іноземними 

ЗВО. 

11. Розроблення прозорої системи матеріального заохочення викладачів 

та науковців НАУ, які публікують результати наукових досліджень у 

закордонних журналах, що цитуються у Scopus і мають імпакт-фактор.  

12. Активізація просвітницько-профорієнтаційної роботи з метою 

популяризації НАУ серед випускників шкіл/коледжів/технікумів, інших 

навчальних закладів України та світу. 

13. Розвиток на базі НАУ системи неперервної освіти - освіти впродовж 

усього життя людини (LLL). 

14. Використання «Міжнародної асоціації випускників НАУ» для 

покращення іміджу НАУ. 

ЗАГРОЗИ 

1. Брак галузевого замовлення на наукові розробки та підготовку 

фахівців. 

2. Висока конкуренція поміж ЗВО України за абітурієнтів. 

3. Відсутність державних інноваційно-економічних механізмів інтеграції 

науки, освіти, виробництва. 

4. Відсутність державної інноваційної стратегії в аерокосмічній галузі. 

5. Відсутність інвесторів та меценатів. 

6. Економічна необґрунтованість вартості навчання студента. 

7. Зниження вступних вимог до абітурієнтів. 

8. Можливість готувати бакалаврів у навчальних закладах ІІ-ІІІ рівнів 

акредитації. 
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9. Недостатня поінформованість закордонних університетів щодо 

можливої співпраці з НАУ. 

10. Нестабільна політико-економічна й військово-політична ситуація в 

країні. 

11. Низький рівень знань абітурієнтів. 

12. Падіння зацікавленості молоді до технічних спеціальностей. 

13. Погіршення іміджу НАУ. 

14. Поглиблення демографічної кризи та посилення міграційних процесів. 

15. Регуляторні бар'єри щодо утворення на базі ЗВО інноваційних 

структур. 

16. Слабка державна фінансова підтримка вищої освіти. 

17. Сприйняття НАУ локальними громадами, як загрози. 

18. Часті зміни у правилах прийому до ЗВО. 

19. Структурна перебудова українського та світового господарства, 

зростання вимог роботодавців до диверсифікації професійної підготовки, до 

суміщення фахівцем різнопланових спеціальностей. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБЛЕНО 

Робочою групою з розробки  

Стратегії розвитку університету  

та плану заходів її реалізації 

(наказ ректора від 13.11.2018 №533/од) 


