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Стратегічною метою Національного авіаційного університету є вихід на 

позиції лідерства в освітньо-професійній сфері і увійти у 1000 найкращих 

закладів вищої освіти світу. 

Політика університету в сфері якості базується на засадах 

міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та Стандартів та рекомендацій щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти і спрямована на 

гарантоване забезпечення вимог та очікувань всіх груп стейкхолдерів з 

застосуванням методів зворотного зв'язку. 

Основними принципами Політики університету в сфері якості є: 

• Відповідність європейським і національним стандартам якості 

вищої освіти; 

• Максимальне задоволення вимог та очікувань стейкхолдерів; 

• Автономія університету, яка відповідає за забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

• Горизонтальне лідерство та персональна відповідальність 

керівників усіх рівнів; 

• Системний та процесний підхід; 

• Професіоналізм, компетентність та вмотивованість працівників; 

• Постійний моніторинг системи забезпечення якості процесів 

університету; 

• Студоцентроване навчання; 

• Відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості; 

• Прозорість, об’єктивність та логічність процесів прийняття рішень; 

• Академічна доброчесність. 

Реалізація Політики університету в сфері якості здійснюється 

шляхом: 

• Розроблення стратегії забезпечення; 

• Організації системи забезпечення; 

• Перегляду освітніх програм з визначеною періодичністю та 

постійним моніторингом; 

• Формування системи відповідальності всіх структурних підрозділів 

та співробітників за забезпечення якості; 

• Залучення здобувачів та зовнішніх стейкхолдерів до забезпечення 

якості; 

• Щорічного оцінювання здобувачів, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах; 
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• Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

• Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою; 

• Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

• Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

• Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату; 

• Втілення політики в сфері якості, її щорічного моніторингу та 

перегляду. 

Працівники Національного авіаційного університету є компетентними 

фахівцями в освітній та наукової діяльності, які особистою працею та 

здобутками забезпечують гідне місце університету на глобальному ринку 

освітніх послуг. 

Національний авіаційний університет приділяє особливу увагу ролі 

здобувачів у процесах забезпечення якості при розробці та реалізації освітніх 

програм, а також виконанні науково-технічних досліджень та науково-

дослідних робіт. 

Керівництво університету є лідером в реалізації Політики в сфері якості і 

зобов'язується здійснювати необхідне організаційне, науково-методичне та 

матеріально-технічне забезпечення і підтримку діяльності колективу 

університету, спрямовану на реалізацію його педагогічного, наукового та 

творчого потенціалу. 
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