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Презентація  Інституту ІКАО 
Національного Авіаційного 
Університету

Інститут ІКАО (НАУ)

Назва інституту пов’язана з Міжнародною
організацією цивільної авіації (ІСАО), яка була
створена в 1944р. з метою забезпечення
ефективного розвитку світової авіатранспортної
системи, а також для розробки основ регулювання
безпеки авіації.



,

2

У далекому 1988 році почалося проведення перших семінарів та робочих 
зустрічей під егідою Міжнародної організації цивільної авіації.

З 1992 року участь університету в програмах ІСАО з навчання фахівців, 
перепідготовки військових пілотів, розробки та перекладу матеріалів ІКАО. 

У 1996 р. та 2002 роках – відкриття Європейських регіональних навчальних 
центрів ІКАО; у 2006 році – організація національних навчальних центрів з 

управління безпекою авіації та авіаційної англійської мови.

2011 рік знаменується включенням інституту ІКАО до Європейської мережі 
навчальних закладів, сертифікованих Європейською конференцією цивільної 

авіації.

2012 рік – початок проведення курсів з підготовки операторів спеціальних 
технічних засобів контролю на безпеку.

2016 рік – початок проведення семінарів та курсів спільно з Airbus та Boing

Хронологія розвитку Інституту ІКАО

Інститут ІКАО є сертифікованим членом мережі навчальних закладів 
Європейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА).
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О підготовка та перепідготовка авіаційних фахівців по
напрямках – авіаційна безпека, безпека авіації
(польотів) та авіаційна англійська мова. Переклад
офіційних курсів під егідою ІКАО, а також
документів Міжнародної організації цивільної
авіації, таких як Керівництва ІКАО, Додатки до
конвенції про цивільну авіацію, листи та презентації
з засідань Асамблеї ІКАО та Ради ІКАО, та інші
документи за узгодженням із штаб-квартирою.
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Структура Інституту ІКАО

Інститут 
ІКАО

Європейський регіональний 
навчальний центр ІКАО з 

авіаційної безпеки

Національні 
навчальні центри

Навчально-
методичний центр 
“Aviation English”

Центр підготовки з 
безпеки авіації

Європейський регіональний 
навчальний центр ІКАО з 

підготовки державних 
інспекторів з безпеки польотів 

та льотної придатності ПС

Регіональні центри

• Враховуючи високий міжнародний авторитет Національного

авіаційного університету, в 1996 році при університеті був

відкритий Європейський регіональний навчальний центр ІКАО з

авіаційної безпеки.

• У 2002 році при Національному авіаційному університеті було

відкрито Європейський регіональний навчальний центр ІКАО з

підготовки державних інспекторів з безпеки польотів та льотної

придатності повітряних суден.

• З метою забезпечення координації підготовки фахівців з безпеки

авіації в Україні та у Європейському регіоні в 2003 році в

Національному авіаційному університеті створено Інститут

ІКАО.
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Національні центри
• І вже не вперше у 2021 році Державною авіаційною службою

України був виданий сертифікат, який засвідчує що Європейський
регіональний навчальний центр ІКАО з авіаційної безпеки
Інституту ІКАО задовольняє вимогам законодавства України, що
регламентує здійснення підготовки персоналу з авіаційної безпеки.

• Інститут ІКАО постійно підтримує програми навчання ІКАО з
підготовки авіаційного персоналу. Фахівцями центрів вже були
перекладені матеріали курсів ІКАО «Національні інспектори» та
«Підготовка фахівців, що займаються безпекою вантажів і
пошти», а зараз на завершальній стадії переклад «Семінару з
систем сертифікації авіаційної безпеки (ASCS)».

Навчально-методичний центр 
«Aviation English»

• Інститут ІКАО займається розробкою і проведенням
курсів з авіаційної англійської мови для викладачів, для
рейтерів- екзаменаторів з авіаційної англійської мови,
перепідготовку для рейтерів-екзаменаторів, розробкою і
проведенням курсів Англійської мови (до 3 рівня, 4
рівня рейтингової шкали ІСАО) для членів льотних
екіпажів, персоналу управління повітряним рухом,
співробітників авіаційних адміністрацій, а також
здійснює переклади документів та курсів ІКАО.
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Технічне забезпечення
В Інституті ІКАО є необхідні аудиторії та

технічне забезпечення в повній
відповідності з методологією ІСАО.

• Мультимедійні аудиторії обладнані
програмним забезпеченням, яке
використовується для практичних занять і
роботи з документами.

• Навчальний пункт догляду для
відпрацювання навичок операторів пунктів
догляду.

Технічне забезпечення

Заняття в ангарі - навчальний ангар
НАУ використовується для практичних
занять, таких, як:

• Патрулювання та охорона літаків на
стоянці;

• Безпека літака на стоянці;

• Контроль на безпеку: зовнішня і
внутрішня перевірка повітряного судна;

• Дії у відповідь при виникненні
надзвичайних ситуацій.

Навчальний ангар використовується також
для моделювання дій персоналу щодо
забезпечення безпеки в контрольованих
зонах аеропорту.
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Співпраця з МА «Київ» (Жуляни) 
ім. І.Сікорського

Відпрацювання практичних навичок
слухачів з авіаційної безпеки в процесі
проведення навчальних інспекторських
перевірок (у рамках проведення курсу під
егідою ІКАО «Підготовка державних
інспекторів в сфері авіаційної
безпеки»).

Система управління якістю

• В Інституті ІКАО створена, розроблена і
впроваджена система управління якістю з метою
безперервного підвищення ефективності його
діяльності відповідно до нормативно-правових
актів, міжнародних стандартів та найкращої
виробничої практики.
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Система забезпечення якості 
навчання

Ця система призначена для підтримки рівня та якості 
навчання. Вона включає:

стратегію навчання; 

розробку курсу;

планування і оцінку роботи інструктора; 

навчальні посібники;

технічне забезпечення;

управління фінансовою діяльністю.

Зміни вносяться на регулярній основі для забезпечення
нових версій навчальних курсів з урахуванням стандартів
ІКАО.

Інструкторський склад

В Інституті ІКАО працюють інструктори, сертифіковані
ІКАО, які проводять підготовку за Стандартами та
Рекомендованою практикою ІКАО. Кожні два роки
проводиться ре-сертифікація, що підтверджує високий
рівень їх компетенції.

Крім того, до проведення занять залучаються експерти
авіаційної галузі, державні інспектори, пілоти та творчий
потенціал НАУ з практичним досвідом роботи у сфері
безпеки авіації.
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Офіційна система оцінювання 
інструкторів – вимога ІКАО

 Кількість проведених занять

 Аналіз опитування слухачів про курс

 Відкрите заняття з подальшим аналізом

 Навчання за місцем роботи (інструктори проводять, як 
мінімум, два цикли навчання на робочому місці) 

 Участь у міжнародних конференціях, семінарах, workshop

 Участь в обговоренні результатів навчання з 
представниками авіаційної влади та підприємств

 Аналіз відповідності з системою регулювання

 Обізнаність у питаннях технічного прогресу

Залучення експертів

Одним із основних умов цілеспрямованого проведення
навчального процесу є залучення досвідчених експертів :

• освітньої сфери
• авіакосмічної сфери
• молодих вчених
• спеціалістів

які мають незалежний інноваційний погляд для втілення
змін і досягнень результативності
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Співпраця з авіаційними 
Адміністраціями 
Інститут ІКАО працює в тісному контакті з авіаційними

адміністраціями багатьох країн (Азербайджан, Грузія, Литва,
Казахстан, Латвія, Киргизстан, Білорусь, Болгарія, Сербія,
Чорногорія, Вірменія та ін.) щодо регіоналізації міжнародних
навчальних програм і визнання національних програм підготовки
авіаційних фахівців на базі впровадження передового досвіду.

Візит Президента Ради ІКАО 
Доктора Олумуіва Бенарда Аліу

Президент Ради ІКАО Доктор Олумуіва
Бенарда Аліу 24 травня 2017 року НАУ відвідав
Університет та Інститут ІКАО.

Під час цього візиту пану Олумуіва Бенарду
Аліу було вручено звання почесного доктора
наук.
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Cемінар ICAO з авіаційної безпеки

З 20 по 22 вересня 2017 року в залі Вченої ради НАУ пройшов
п’ятий регіональний семінар/практикум з авіаційної безпеки,
організований Європейським/Північно-атлантичним бюро ICAO,
під керівництвом представників з ICAO – Корнелії Людорф
(офіцер безпеки Европейського/Північно-атлантичного бюро
ICAO) та Магалі Троадек (Директор навчального центру ІКАО з
авіаційної безпеки (Франція).

Навчання військовослужбовців 
Національної гвардії України

Інститут ІКАО з 2018р. і по теперішній час на базі Інституту
ІКАО та у навчальному ангарі НАУ проводяться практичні заняття
для військовослужбовців Національної гвардії України, які беруть
участь в перевезенні пасажирів особливої категорії авіаційним
транспортом.
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Онлайн-семінар ICAO

05 листопада 2020р. в рамках серії вебінарів ICAO TV на тему
COVID-19 провідними міжнародними експертами були
представлені оновлення інформації про різні способи підтримки
ІКАО та спільноти цивільної авіації під час пандемічної кризи.
Інструктори Інституту ІКАО також взяли активну учать у ньому та
додали актуальну інформацію до навчальних курсів.

2021 рік - Рік культури безпеки 

З урахуванням пандемії COVID-19, яка сильно вплинула на
авіацію в 2020 році, Рада ІКАО вирішила продовжити «Рік
культури безпеки» до 2021 року.

Культура безпеки - це сукупність норм, переконань, цінностей,
установок та припущень, які притаманні повсякденній діяльності
організації та відображаються діями та поведінкою всіх суб'єктів
та персоналу в організації. Безпека повинна бути відповідальністю
кожного - з нуля.
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Співпраця з ДАСУ
Успіхи Інституту ІКАО були б неможливі без тісної творчої співпраці з

Державною авіаційною службою України. Інструктори Інституту

ІКАО брали активну участь у розробці стандартизованих навчальних

програм за 5 напрямками:

•  НКАБ/Первинна підготовка «Первинна підготовка з основ

авіаційної безпеки»;

•  НКАБ/Базовий «Базова підготовка персоналу служби

авіаційної безпеки»;

•  НКАБ/Керівники АБ «Підготовка керівників з управління

авіаційною безпекою»;

•  НКАБ/Персонал служби ПП «Персонал служби пасажирських

перевезень»;

•  НКАБ/Контроль на безпеку «Контроль на безпеку пасажирів та

багажу».

Підготовка фахівців
З 2003 року близько 20,5 тисяч працівників авіаційних

адміністрацій, авіаційних підприємств, аероклубів і авіаційних
навчальних закладів України та 77 країн світу пройшли підготовку
та перепідготовку в навчальних центрах Інституту ІКАО.
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Підготовка фахівців

В зв'язку з пандемією Covid-19 у 2021 і станом на 01.07.2022 рр..
сертифікати міжнародного зразка отримали понад 1 304 авіаційних
фахівців з 9 країн світу.

Підготовка фахівців 
з 2019 р. по 01.07.2022 р.

Порівняльна характеристика кількості слухачів, які пройшли
навчання в Інституті ІКАО:
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Підготовка іноземних фахівців

* Всього 203 слухача пройшли курси у 
2021 році

* Всього 50 слухачів пройшли курси у 
2020 році

Наше кредо

ПІДГОТОВКА ВІДПОВІДАЄ 

СУЧАСНИМ ВИМОГАМ
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Наші контакти
Адреса:
просп. Любомира Гузара, 1, корп. 8а, офіс 206
м. Київ, 03058, Україна

Приймальня:
+ 38 (044) 406-72-19

Адміністратор курсу:
+38 (044) 457-69-12

Відділ по роботі з договорами:
+38 (044) 406-77-08
Напишіть нам з будь-яким питанням або запитом
• eduicao@nau.edu.ua
• icao.nau@gmail.com
• http://icao.nau.edu.ua


