
1999 Розпочато набір студентів на навчання англійською мовою на факультетах

літальних апаратів та аеропортів

2002 Створено Інститут новітніх технологій у НАУ для координування освітнім

процесом англійською мовою

2003 Створено Інститут Міжнародної організації цивільної авіації (IСAO) в НАУ,

що забезпечило підвищення якості авіаційної англійської мови під час

викладання

2007 Створено Координаційний центр англомовної освіти в НАУ для координування

освітнім процесом англійською мовою з навчальними підрозділами

університету

2016 Інститут новітніх технологій нагороджено дипломом лауреата конкурсу 1+го

ступеня в номінації за «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови  в

навчальних закладах» Національною Академією педагогічних наук України

та МОН України;  дипломом 1+го ступеня за активну участь в інноваційній

освітній діяльності на VIII міжнародному форумі «Інноватика в сучасній

освіті» Національною Академією педагогічних наук України та МОН

України

2017 Нагороджено НАУ дипломом і золотою медаллю в номінації «Партнерство

як стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів»

Національною Академією  педагогічних наук України та МОН України

2018 Створено Центр мовної сертифікації та англомовної освіти в складі

Інституту новітніх технологій та лідерства
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Іноземна мова в поєднанні з якісною фаховою

підготовкою — це запорука життєвого успіху

Національний авіаційний університет незмінно залишаєть�
ся лідером з високою інноваційною освітою та постійним пра�
гненням досконалості, повсякчас здійснюючи якісні перетво�
рення, спрямовані на підготовку фахівців нової генерації,
здатних ефективно працювати в умовах мультинаціонального
глобального середовища. Спираючись на багаторічні традиції
і фундаментальні цінності, Університет завжди демонстрував
рівень освіти, відповідний світовим стандартам. Підтвер�
дженням цьому — запровадження в освітній процес альтерна�
тивного навчання фахових дисциплін англійською мовою як
оптимального поєднання вітчизняних освітніх традицій
та зарубіжних інноваційних технологій.

Зусиллями провідних науковців та викладачів Університету
програма «Вища освіта іноземною мовою» сприяє підготовці
фахівців міжнародного рівня, підвищує можливості вільного
доступу до найновіших інноваційних розробок, міжнародної
академічної мобільності і наукових стажувань у провідних уні�
верситетах світу, відкриває широкі перспективи працевлаш�
тування після закінчення університету, забезпечує високу
професійну кваліфікацію та конкурентоспроможність випу�
скників на міжнародному та національному ринку праці.

Напрям успішно діє з 1999 р., з моменту створення двох
англомовних груп студентів, упевнено набираючи дедалі біль�
шого оберту упродовж двох десятиліть. Становлення та зро�
стання проекту органічно пов'язані зі створенням та функціо�
нуванням Інституту новітніх технологій та його правонаступни�
ків. Нині — це Інститут новітніх технологій та лідерства, на який
покладається функція організації навчального процесу інозем�
ною мовою. Вагомим стимулом розвитку системи англомовної

освіти слугувала й активна та плідна співпраця Університету з
Міжнародною організацією цивільної авіації, створення окре�
мого Інституту ІСАО, що значно посилило потребу у викладан�
ні авіаційних дисциплін англійською мовою.

Значущість цього починання, стабільний попит і подальші
перспективи демонструє аналіз динаміки розвитку програми.
У десятки разів зросла кількість студентів, які навчаються іно�
земною мовою, в рази — чисельність висококваліфікованих
викладачів, які забезпечують освітній процес. У геометричній
прогресії зростає кількість навчально�методичної літератури
англійською мовою, що загалом дає змогу проводити підго�
товку майбутніх фахівців на високому методичному та квалі�
фікаційному рівні. Та безперечно — визнання та нагороджен�
ня студентів за здобуті перемоги в інтелектуальних конкурсах
і наукових конференціях, відзначення викладачів державними
нагородами та преміями, працевлаштування випускників уні�
верситету до провідних міжнародних і престижних вітчизня�
них фірм та організацій.

Переконаний, що професіоналізм і самовіддана праця
колективу Університету допоможе й надалі відкривати перед
молоддю широкі горизонти, передавати знання та неоцінен�
ний практичний досвід наступним поколінням висококваліфі�
кованих фахівців, отже, сприяти рівноправному входженню
Національного авіаційного університету до європейського
простору вищої освіти.

Шановні студенти й випускники, аспіранти і докторанти,
науковці та викладачі, усі співробітники Університету, прий�
міть найщиріші вітання з нагоди важливої події — двадцятої
річниці реалізації програми «Вища освіта іноземною мовою».
Бажаю всім жаги до нових звершень, творчої наснаги та ваго�
мих досягнень, суспільного визнання й успіхів у реалізації
планів на майбутнє.
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Володимир ІСАЄНКО
Ректор
Доктор біологічних наук, професор, 

кандидат технічних наук, академік Академії наук 

Вищої школи України, заслужений працівник

освіти України
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Розвиток, підтримка та організація напряму
«Вища освіта іноземною мовою» є одним із пріо�
ритетів діяльності Інституту новітніх технологій та
лідерства (ІНТЛ).

Сьогодні ІНТЛ є освітнім, науковим, просвіт�
ницьким та адміністративним структурним
підрозділом Національного авіаційного універси�
тету.

ІНТЛ упродовж багатьох років тісно співпрацює з
галузевими підприємствами, установами та організаціями
(ДП «Антонов», ПАТ НТК «Електронприлад», ДАХК «Артем»,
ДП «Завод 410 Цивільної авіації», ПАТ «Київський завод
“Радар”», ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
Міжнародний аеропорт «Київ (Жуляни)» та ін.), Інститутами
Національної академії наук України, університетами та
науковими установами інших держав.

НАША МЕТА — РОЗВИТОК ТВОРЧОГО
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ
УЧЕНИХ 

Пріоритетні напрями діяльності:
інноваційне управління науковими дослідженнями на
різних ступенях освітнього процесу;
організація освітньо�наукової діяльності студентів,
аспірантів, молодих учених;
організація освітнього процесу іноземними мовами
(наразі – англійською);
упровадження методології розвитку лідерського
потенціалу серед студентів та працівників університету;
взаємовигідна та ефективна співпраця зі стейк�
холдерами;
створення умов для проведення наукових розробок у
сфері інноваційного підприємництва;
удосконалення системи трансферу технологій.

Катерина БАБІКОВА

Директор 

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЛІДЕРСТВА
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СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ 
НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЛІДЕРСТВА

ІНСТИТУТ
НОВІТНІХ

ТЕХНОЛОГІЙ
ТА ЛІДЕРСТВА

ЦЕНТР
ОРГАНІЗАЦІЇ

ОСВІТНЬО�НАУКОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ

ТА МОЛОДИХ 
УЧЕНИХ

ЦЕНТР 
МОВНОЇ 

СЕРТИФІКАЦІЇ
ТА АНГЛОМОВНОЇ

ОСВІТИ

ЦЕНТР
ТРАНСФЕРУ
ТЕХНОЛОГІЙ

СЕКТОР 
АКАДЕМІЧНОЇ
МОБІЛЬНОСТІ

СЕКТОР 
ВЗАЄМОДІЇ
ЗІ СТЕЙК�

ХОЛДЕРАМИ

ЦЕНТР
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО

РОЗВИТКУ
ТА ЛІДЕРСТВА 
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ВИЩА ОСВІТА ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ (АНГЛІЙСЬКОЮ) 
ВІД ІДЕЇ ДО УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ

Одним із ключових чинників виходу Університету на конкурентоспроможний рівень є здатність організовувати освітній процес мовами
інтернаціонального спілкування.

Головною метою забезпечення освітнього процесу іноземними мовами в Університеті є впровадження інновацій у сфері підготовки
висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей, проведення спільних міжнародних наукових досліджень, сприяння академічній
мобільності студентів та викладачів, активна участь у міжнародних освітніх та наукових проектах. 

Від досягнення успіхів у цьому аспекті залежатиме позиціонуватися Університету в системі надання освітніх послуг. Тому, створення умов
для навчання студентів НАУ мовами ІСAO і, перш за все, англійською мовою — надзвичайно актуальне завдання.

Становленню та розвитку освітнього процесу англійською мовою в Університеті, в першу чергу, сприяв багаторічний досвід навчання
іноземних студентів, адже ще за радянських часів університет (Київський інститут інженерів цивільної авіації /1953–1988/, Київський
міжнародний університет цивільної авіації /1988–1998/) зарекомендував себе як провідний навчальний заклад світового рівня в авіаційній галузі. 

А почалось усе з ідеї, яку втілили у 1999 р. зі створенням двох англомовних груп на Факультеті літальних апаратів, нині Аерокосмічний
факультет та Факультеті аеропортів, нині Факультет архітектури, будівництва та дизайну.

Великий внесок у розвиток англомовної освіти в Університеті зробили колишні ректори В. П. Бабак, М. С. Кулик,

професори Г. А. Суслова, В. О. Касьянов, А. А. Тунік, О. М. Акмалдінова, Ю. В. Верюжський, Ф. Й. Яновський, колишні

директори Інституту новітніх технологій О. К. Юдін (2009–2012), М. О. Сидоров (2013–2015), В. М. Казак (2015–2018).

Не менш важлива роль у забезпеченні організації та науково=методичного супроводу викладання англійською мовою

належить координаторам факультетів, а саме: В. М. Першакову, І. І. Гвоздецькому, Т. А. Олешко, М. П. Мухіній, Т.

В. Дудар, Ю. А. Авер’яновій, В. Ю. Іванніковій. 

В структурі Інституту новітніх технологій та лідерства у 2018 році було створено Центр мовної сертифікації та англомовної освіти.
Метою Центру є організація та координація освітнього процесу іноземними мовами (мовами ICAO), забезпечення умов для інноваційного

прориву в сфері підготовки висококваліфікованих та конкурентно�спроможних здобувачів вищої освіти.
Основні завдання діяльності Центру: розвиток та реалізація напряму «Вища освіта іноземними мовами» (мовами ІСАО).



7АНГЛОМОВНА ОСВІТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

НАУКОВО�ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Уже двадцять років у НАУ успішно реалізується підготовка здобувачів вищої освіти англійською мовою. 
Саме тому Університет сьогодні займає топові позиції в національних рейтингах закладів вищої освіти. 
Здійснення підготовки здобувачів вищої освіти англійською мовою має безперечні переваги, оскільки надає можливість:

Ефективність освітньої підготовки англійською мовою залежить, передусім, від рівня мовної компетенції науково�педагогічного персоналу.
В Університеті навчальний процес англійською мовою забезпечують 312 висококваліфікованих викладачів, серед яких 49 професорів
та 168 доцентів.
Викладачі мають сертифікати, що підтверджують рівень знання англійської мови (ІСАО, IELTS, TOEFL, CEO, НАУ).
За час реалізації освітнього процесу англійською мовою науково�педагогічним персоналом Університету було підготовлено та видано майже
1000 підручників, монографій та навчально�методичної літератури англійською мовою. 
Викладачі НАУ мають змогу безперервно підвищувати рівень своїх знань завдяки курсам, які запроваджені в ІНТЛ спільно з Інститутом ICAO
та кафедрою іноземних мов за фахом.

постійного удосконалення мовних навичок, практики
спілкування;
оволодіння авіаційною англійською мовою;
стажування в провідних західноєвропейських навчальних
закладах за програмами обміну студентами в рамках
академічної мобільності;

надбання глибоких знань у галузі фахової англійської
термінології;
прослуховування лекцій відомих викладачів і науковців із
провідних навчальних закладів світу;
підвищення конкурентоспроможності випускників НАУ на
сучасному ринку праці.

Зустріч випускників

англомовнох групи

АКІ з нагоди

25%річчя закінчення

Університету
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СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

В англомовних групах нині навчаються майже 1600 студентів, які опановують кваліфікацію за 22 ліцензованими спеціальностями.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Навчальний рік 2019/2020

1. Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно�космічна техніка»
2. Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп'ютерно� інтегровані

технології»
3. Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»
Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів
4. Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування»
5. Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»
6. Спеціальність: 123 «Комп'ютерна інженерія»
7. Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп'ютерно�інтегровані

технології»
8. Спеціальність: 153 «Мікро� та наносистемна техніка»
9. Спеціальність: 171 «Електроніка»
10. Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
11. Спеціальність: 173 «Авіоніка»

12. Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»
Обслуговування повітряного руху

Системи аеронавігаційного обслуговування
13. Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
14. Спеціальність: 125 «Кібербезпека»
15. Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп'ютерно�інтегровані

технології»
16. Спеціальність: 101 «Екологія»
17. Спеціальність: 162 «Біотехнологія та біоінженерія»
18. Спеціальність: 081 «Право» 
19. Спеціальність: 275 «Транспортні технології (на повітряному

транспорті)»
20. Спеціальність: 073 «Менеджмент»
21. Спеціальність: 075 «Маркетинг»
22. Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування»
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ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО�НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ІНТЛ

Мета діяльності центру — я створення сприятливих умов для оволодіння здобувачами вищої освіти загальнонауковими компетентностями,
спрямованими на формування системного наукового світогляду, здобуття ними глибинних знань зі спеціальності проведення досліджень,
розвитку творчого наукового мислення і реалізації інтелектуальних здібностей студентів, їх готовності до активної науково�дослідної роботи.

Основні завдання діяльності Центру:

формування та розвиток мотивації студентів до науково�
дослідницької діяльності, сприяння їх інтеграції у наукове
середовище, оволодіння студентами універсальних навичок
дослідника;
здійснення організаційного, науково�методичного та інформа�
ційного супроводу процесу діяльності студентських наукових
груп;
удосконалення науково�пошукової роботи студентів у
позанавчальний час з використанням нових підходів та
організаційних форм;

участь, організація та проведення науково�комунікативних захо�
дів різного формату з презентації наукових досягнень студент�
ської молоді;
забезпечення освітньої підготовки здобувачів вищої освіти сту�
пеня доктора філософії;
організація та координація роботи з викладання для аспірантів
фахових та міждисциплінарних курсів з основ методології наукових
досліджень, педагогічних інновацій, управління проектами тощо;
ініціювання та впровадження новацій у процеси освітньої підго�
товки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, підви�
щення якості освітніх послуг.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Організація освітньої підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня

доктора філософії

Організація різних форм наукової
творчості та пошукової діяльності
студентів у позанавчальний час
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ТРАНСФЕР
ТЕХНОЛОГІЙ

Мета діяльності Центру полягає у створенні сприятливого середовища для суб’єктів інноваційної діяльності та трансферу
технологій в Університеті.

ЦЕНТР ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЛ
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Основні завдання діяльності Центру:

розвиток інноваційної інфраструктури Університету;
створення програм підтримки наукоємних стартап�проектів
та налагодження симбіозу освіта�наука�бізнес; 
створення організаційних, економічних та правових умов
для виведення інноваційних проектів – науковців, винахідників,
аспірантів, студентів на національний та міжнародні ринки;

взаємодія з органами влади, бізнес�структурами, науковими
установами, громадськістю у сфері трансферу технологій;
налагодження взаємовигідної співпраці Університету з внутріш�
німи та зовнішніми стейкхолдерами;
організація та проведення різнопланових заходів щодо порядку
проходження етапів від власника інноваційної розробки до
створення інноваційного виробництва;
формування підприємницького мислення, навичок та компетенцій.

Проведення технологічного аудиту 
на умовах конфіденційності

Оцінка комерційної привабливості
потенційної технології

Пошук інвесторів 
та потенційних партнерів

Проведення маркетингових
досліджень

Оформлення прав власності
на об'єкти інтелектуальної власності

Вибір оптимальних форм
трансферу технологій

Супроводження заснування
спіноф технологічних фірм

Ліцензійна робота та обрання
оптимального виду ліцензії

Юридичний супровід договорів
трансферу технологій

Визначення оптимальних часток
у статутному капіталі

Розробка концепції просування
продуктів на ринок та брендінг

Навчальні семінари та тренінги
з трансферу технологій

ОФІС ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
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СЕКТОР АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Сектор функціонує як координаційна та консультативна структура, що займається питаннями академічної мобільності учасників освітньо�
го процесу в Університеті. Основні завдання діяльності Сектору:

Партнери НАУ в рамках академічної мобільності

організація презентацій грантових, стипендіальних та інших
програм та заходів, які спрямовані на розширення академічної
мобільності в Університеті;
здійснення активного фандрайзингу — пошук та анонсування
грантів, надання допомоги (інформативної) студентам і
викладачам у написанні заявок на гранти;

інтеграція навчання за кордоном з навчальними планами вищої
освіти та інфраструктурою ЗВО;
документальне забезпечення академічної мобільності;
створення мережі міжуніверситетських консультаційних центрів;
розвиток наукової співпраці та міжнародного стратегічного
партнерства, створення стратегічних освітніх альянсів.
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ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЛІДЕРСТВА 

Метою діяльності Центру є розроблення та впровадження в Університеті системи менеджменту знань та підвищення якості освітньо�
наукового процесу, методології розвитку лідерського потенціалу та надання широкого спектра послуг для реалізації вказаної методології.

Основні завдання діяльності Центру:

організація інтерактивних систематичних заходів для сприяння
особистісному розвитку студентів та викладачів, подальшого
набуття ними soft skills («м’яких» навичок) через організацію їх
спільної діяльності та групової роботи;
проведення науково�популярних заходів на актуальні теми
розвитку вітчизняної вищої освіти, дискусій щодо впровадження
освітніх змін та інновацій;
організація майстер�класів з метою конструювання та
поширення сучасних педагогічних та тренерських практик через
презентацію кращими викладачами Університету власного
передового досвіду;

викладання англійської мови студентам у гнучкій ігровій формі
(базовий розмовний рівень);
розбудова лідерського потенціалу Університету через розвиток
лідерських навичок у студентів та науково�педагогічних
працівників шляхом проведення літніх шкіл і короткотермінових
семінарів тощо;
розвиток комунікативних компетентностей студентів, аспірантів,
співробітників Університету; 
застосування інтерактивних методів навчання, технологій
групової роботи та спільної діяльності з метою підвищення
педагогічної та професійної майстерності викладачів.
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Аерокосмічний факультет — один із
перших факультетів, на яких розпо�
чиналося викладання усіх дисциплін
англійською мовою. Одним із фун�
даторів проекту був завідувач кафе�
дри теоретичної механіки, нині
заслужений професор В. О. Касья�
нов. У 1998 р. на факультеті було

створено групу науково�педагогічних праців�
ників, які розпочали розробку методичного
забезпечення навчального процесу англійсь�
кою мовою. Серед них викладачі факультету:
професор Г. А. Суслова, доценти Л. А. Журав�
льова, І. С. Горбунов, Л. Г. Волянська,
І. І. Гвоздецький, В. С. Бутько, Н. Л. Козлова,
Н. В. Ладогубець та ін.
У вересні 1999 р. на факультеті було набра�
но першу англомовну групу з 16 студентів
за спеціальністю «Виробництво, технічне
обслуговування та ремонт повітряних суден
і авіадвигунів».

Збереження та відновлення льотної придатності авіаційної техніки, підготовка
пoвітряних суден до польоту, контроль технічного стану систем та агрегатів,
виконання регламентних і профілактичних робіт, оцінювання ефективності
льотної експлуатації, впровадження прогресивних методів технічного обслу�
говування авіаційної техніки, інженерне забезпечення безаварійних польотів
повітряних суден.

Замовники: авіакомпанії та авіаційні підрозділи Міністерства транспорту і
інфраструктури України, конструкторські бюро, науково�дослідні установи та
навчальні заклади авіаційного спрямування, авіаремонтні заводи та експлу�
атаційні авіаційні підприємства аеропортів України та інших країн.

АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Студентів першої в НАУ «пілотної» англомовної групи Механічного факультету

сердечно привітали з отриманням дипломів бакалавра і сертифікатів

про навчання англійською мовою радник ректора з міжнародних питань

професор Г. А. Суслова, один із фундаторів англомовного навчання професор

В. О. Касьянов і адміністратор МФ з англомовного навчання доцент

І. І. Гвоздецький (червень 2003 р.)

Галузь знань:

27 «Транспорт»

Спеціальність: 

272 «Авіаційний транспорт» 

Освітньо�професійна
програма:
«Технічне обслуговування
та ремонт повітряних суден
і авіадвигунів»
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Олександр Манько — випускник першої «пілотної» англомовної

групи АКІ 2006 р. — нині директор з підтримання льотної

придатності повітряних суден типу MD%80 та Boeing%737

авіакомпанії «Конкорд Аеротехнік»

Андрій Артющенко — випускник першої «пілотної» англомовної

групи АКІ 2006 р. — нині провідний інженер британської

організації з технічного обслуговування «Monarch Aircraft

Engineering», яка базується в аеропорту «Жуляни

Галузь знань:
27 «Транспорт»

Спеціальність:
272 «Авіаційний 
транспорт»

Освітньо�професійна
програма: 
«Технології робіт
та технологічне 
обладнання аеропортів» 

Експлуатація сучасної автотранспортної техніки, спеціальних машин і облад�
нання, призначеного для автоматизації і механізації технологічних процесів
наземного забезпечення польотів повітряних суден, аналіз процесів у транс�
портних системах аеропортів, планування взаємодії різних видів транспорту,
раціональне використання рухомого складу, оцінювання продуктивності

транспортних засобів, собівартості перевезень, ефективності використання енергоресур�
сів, контроль якості паливно�мастильних матеріалів та організація забезпечення ними авіа�
підприємств.

Замовники: служби і відділи аеропортів (головного механіка, спеціального
транспорту, перонної механізації), холдингові компанії, що забезпечують
діяльність аеропортів на правах концесіонерів, спеціалізовані підрозділи в
науково�дослідних та проектних організаціях, які займаються дослідженням,

розробленням, упровадженням та експлуатацією транспортних засобів та засобів контро�
лю авіаційних паливно�мастильних матеріалів.



16 АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Перший випуск магістрів за спеціальністю «Технології

та технологічне обладнання аеропортів» з деканом ФЛА

проф. Ігнатовичем С. Р. і заступником декана доцентом

Сидоренком О. Ю. Лютий 2006 р.

Усі вони нині працюють за фахом і стали справжніми

професіоналами своєї справи

Студенти англомовної групи АО%302 на практичному

занятті з дисципліни «Аварійно%рятувальне обладнання

повітряних суден». 

Тут усе важливо: і одяг, і взуття, але головне — увага і

взаємна підтримка

Галузь знань: 
13 «Механічна інженерія»

Спеціальність: 
134 «Авіаційна та ракетно�
космічна техніка» 

Освітньо�професійна
програма: 
«Обладнання
повітряних суден» 

Сучасні комп’ютеризовані технології проектування, випробування і виробниц�
тво виробів авіаційної та ракетної (космічної) техніки, у тому числі систем
обладнання літаків, вертольотів, космічних літальних апаратів.
Спеціальність було відкрито на замовлення Державного підприємства «Анто�
нов», на якому студенти проходять практичну і частково теоретичну підготов�
ку, починаючи з другого курсу і аж до дипломного проектування.

Замовники: підприємства авіабудівної галузі, зокрема конструкторські
бюро, авіазаводи, дослідницькі організації та інші підприємства промисло�
вості України та інших країн.



17АНГЛОМОВНА ОСВІТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Студенти англомовної групи АО%402

Андрій Компанець та Олександр Бойко

здобули дипломи III ступеня

у Всеукраїнському конкурсі

студентських наукових робіт

зі спеціальності «Авіація та ракетно%

космічна техніка» (2018 )

Галузь знань:
14 «Електрична
інженерія»

Спеціальність:
142 «Енергетичне
машинобудування» 

Освітньо�професійна
програма:
«Газотурбінні установки
і компресорні станції»

Сучасні технології проектування, будівництва, монтажу, експлуатації, діагно�
стування та ремонту вітчизняних та міжнародних газотранспортних мереж та
їх елементів: енергетичних комплексів, компресорних станцій магістральних
газопроводів, газорозподільних станцій та пунктів, газотурбінних установок і
їх систем, газоперекачувальних агрегатів, очищувальних та теплообмінних

пристроїв, систем технологічного обладнання у газотранспортних системах. Проведення
дослідницьких робіт з розроблення і впровадження енергозберігаючих технологій при
транспортуванні та зберіганні газу, нових технологій стиснення та скраплення газу.

Замовники: компанія «Укртрансгаз», управління Автогаз, Техдіагаз, лінійно�
виробничі управління магістральних газопроводів, автомобільні газонапов�
нювальні компресорні станції, науково�дослідні та проектні організації газо�
транспортної галузі України.

Щасливі і задоволені, бо разом з дипломом бакалавра отримали сертифікат про

навчання англійською мовою



18 ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

Факультет належить до двох перших факультетів,
на яких 20 років тому в університеті розпочиналося
викладання усіх дисциплін англійською мовою.
У вересні 1999 р. на факультеті було набрано першу
«пілотну» групу з дев’яти студентів, які навчалися за
спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»,
які навчалися англійською мовою. Одним із фундато�
рів англомовного проекту був завідувач кафедри
комп’ютерних технологій будівництва доктор техніч�
них наук, професор Ю. В. Верюжський. Велику роль

у впровадженні англомовної освіти на факультеті аеропортів
відіграли також професори В. М. Першаков, Б. М. Лисицин,
С. В. Мостовий, О. Т. Башта, доценти В. С. Горбатов,
С. В. Королюк, О. В. Джурик, ст. викладач С. І. Чурюмов та ін. 
У червні 2004 р. відбувся перший випуск інженерів�будівель�
ників, які підготували дипломні роботи та проекти англійсь�
кою мовою. Три випускники продовжили навчання в аспіран�
турі і почали працювати асистентами та викладачами на
кафедрах ФАП. Це стало запорукою подальшого поповнення
кафедр факультету науково�педагогічними кадрами. Англо�
мовний проект приваблює також іноземних студентів із країн
Ближнього Сходу, Африки, Південно�Східної Азії, Латинської
Америки.

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

Вручення студентам нагрудних знаків за відмінні успіхи в навчанні

та активну участь у громадському житті НАУ

Випуск англомовних спеціалістів та магістрів з напряму

«Будівництво»: Дао Тханг, А. О. Білик, А. С. Феш, Є. Ю. Гребенюк,

професор В. М. Першаков, В. Ю. Гирич, Д. В. Скалова, А. С. Захаров

(2007). Стали канд. техн. наук НАУ В. Ю. Гирич, А. О. Білик (2009)



19АНГЛОМОВНА ОСВІТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Об’єктами професійної діяльності фахівця є сучасні системи
автоматизованого проектування будівельних об’єктів. Студенти отримують
якісну комп’ютерну підготовку та знання сучасних комп’ютерних програмних
комплексів: «ЛІРА�САПР», «МОНОМАХ», «САПФІР», «АutoCAD», «ArchiCAD»,
«Allplan».

Замовники: «УкрНДІ�проектстальконструкція», «Аеропроект», «УкрЦивіль�
промбуд», аеропорти «Бориспіль», «Київ» та ін.

Галузь знань: 
19 «Архітектура
та будівництво»

Спеціальність: 
192 «Будівництво
та цивільна інженерія»

Освітньо�професійна
програма: 
«Промислове і цивільне
будівництво»



20 ФАКУЛЬТЕТ АЕРОНАВІГАЦІЇ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Викладання англійською мовою на факультеті розпочато з 2000 р. У витоків англомовного навчання на факультеті стояли такі
видатні особистості, як: професор А. А. Тунік та професор Ф. Й. Яновський, які мають досвід викладання в закордонних
університетах, є знаними світовими науковцями та були запорукою успішності проекту англомовного навчання.
Викладачі факультету, задіяні в забезпеченні освітнього процесу англійською мовою, відзначені державними нагородами
та преміями, зокрема завідувач кафедри електроніки д�р техн. наук, професор, лауреат Державної премії України, академік АН
прикладної радіоелектроніки, Міжнародної академії навігації та управління рухом, Транспортної академії України та Академії
електромагнетизму (Кембридж, Массачусетс, США), IEEE Fellow Ф. Й. Яновський. Завідувач кафедри професор
В. М. Синєглазов є лауреатом Державної премії України в галузі науки та техніки. 

ФАКУЛЬТЕТ АЕРОНАВІГАЦІЇ, ЕЛЕКТРОНІКИ
ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Cучасні комп’ютеризовані технології управління комп’ютерно�інтегрованими
процесами з підвищеним рівнем автоматизації; розроблення, дослідження та
випробування складних комп’ютерно�інтегрованих технологічних комплексів;
сучасні системи автоматизованого проектування технологічних об’єктів.

Замовники: відділи та служби компаній і підприємств у всіх галузях
промисловості, банки і фірми (посади керівників інформаційних проектів),
аналітичні групи у будь�якій країні світу.

Галузь знань: 
15 «Автоматизація
та приладобудування»

Спеціальність: 
151 «Автоматизація
та комп’ютерно�
інтегровані технології»

Освітньо�професійна
програма: «Комп’ютерно�
інтегровані технологічні
процеси на виробництві»

Премією Президента України

для молодих учених за роботу

«Перспективна інтегрована

навігація безпілотних

авіаційних систем»

нагороджено координатора

проекту, професора

М. П. Мухіну та випускницю

С. І. Ільницьку, яка навчалась

англійською мовою за цією

спеціальністю. 
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Випускники працюють генеральни�
ми директорами фірм і компаній,
головними інженерами і конструк�
торами наукоємної техніки, керівни�

ками і провідними спеціалістами аналітичних
підрозділів митниці, банків і фірм, силових струк�
тур, системними аналітиками і системними інже�
нерами, інженерами дослідниками тощо. 

Сфера професійної діяльності: дизайн, дослідження, розроблення,
виробництво, обслуговування і ремонт, а також атестація та
сертифікація мікро� та наносистемної техніки, електронних
пристроїв і систем, зокрема біомедичних і програмного
забезпечення до них. 

Замовники: державні і приватні підприємства, у всіх сферах
бізнесу, компанії з маркетингу, виробництва, ремонту і продажу
електронної та комп’ютерної техніки, науково�дослідні установи
і навчальні закладах.

Галузь знань: 
15 «Автоматизація
та приладобудування»

Спеціальність: 
153 «Мікро� та наносистемна
техніка»

Освітньо�професійна програма: 
«Фізична та біомедична
електроніка»

Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 
151 «Автоматизація та комп’ютерно�
інтегровані технології»

Освітньо�професійна програма: 
«Системи управління і автоматики літальних апаратів»

Після відкритої лекції

«Outstanding Advances

in Phased%Arrays and

Radar», яку читав

Dr. Eli Brookner

(Raytheon, USA),

the IEEE AESS

Distinguished Lecturer



22 ФАКУЛЬТЕТ АЕРОНАВІГАЦІЇ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Розроблення, виробництво, сервісне обслуговування і
реалізація електронної та комп’ютерної техніки і комп’ютерних
мереж, створення програмного забезпечення для електронних
систем, комп’ютерний аналіз і моделювання, атестація та

сертифікація електронних пристроїв і систем різноманітного призначення,
зокрема комп’ютеризованих систем автомобільної та авіаційної
електроніки, охоронної електронної техніки, систем керування, локальних і
глобальних комп’ютерних мереж, систем збирання та передавання даних,
систем криптографічного захисту інформації, відображення інформації.

Галузь знань: 
17 «Електроніка та телекомунікації»

Спеціальність: 
171 «Електроніка»

Освітньо�професійна програма:
«Електронні системи» 

Об’єктами професійної діяльності фахів�
ця є сучасні технології розроблення та
експлуатації систем радіозв’язку, радіо�
локації, радіонавігації, охоронних і дог�

лядових систем. Особливу увагу приділяють вивчен�
ню методів та алгоритмів цифрового оброблення сиг�
налів у різних радіоелектронних системах, їх програ�
муванню та комп’ютерному моделюванню.

Галузь знань:
17 «Електроніка та телекомунікації»

Спеціальність:
172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Освітньо�професійна програма: 
«Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»

Перший випуск

магістрів спеціальності

«Системи

аеронавігаційного

обслуговування»

з проф. Ф. Й. Яновським 

та доц. Ю. А. Авер’яновою

(2007 р.)
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Програмування, дизайн «розумних» пристроїв, розроблення інтерфейсів для
користувачів, тестування апаратно�програмних комплексів, архітектура програмного
забезпечення. Випускники також зможуть займатися розробленням, виробництвом,
сервісним обслуговуванням і реалізацією мікроелектронної та комп’ютерної техніки і

комп’ютерних мереж, створенням програмного забезпечення для електронних систем, у тому числі
авіаційних, комп’ютерним аналізом і моделюванням, атестацією та сертифікацією електронних
пристроїв і систем різноманітного призначення, наприклад, «розумної» охоронної електронної
техніки, систем керування, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, систем збирання та
передавання даних, систем криптографічного захисту і відображення інформації тощо.

Замовники: ТОВ «Телеоптик», компанія «Мелексис», підприємства «Антонов»,
«Арсенал», «Радар», «Укрспецтехніка», Міністерство інфраструктури, «Украерорух»,
фірми з надання послуг зв’язку, ремонту комп’ютерної техніки, локальних
комп’ютерних мереж, обслуговування, продажу і ремонту автомобілів тощо.

Галузь знань:
17 «Електроніка
та телекомунікації»

Спеціальність:
171 «Електроніка»

Освітньо�
професійна
програма:
«Електронні
технології 
Інтернету 
речей»
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Навчаючись за освітньо�професійною програмою «Телекомунікаційні системи
та мережі», студенти отримують знання у сфері проектування, експлуатації,
модернізації та програмування інформаційно�телекомунікаційних систем.
Головний аеропорт країни ДП МА «Бориспіль» є навчальним полігоном кафедри. 

Замовники: служби телекомунікацій майже всіх аеропортів країни і великої кіль�
кості закордонних. У процесі навчання студенти та співробітники активно спів�
працюють та проводять спільні тренінги з підприємствами ІТ�галузі та оператора�
ми мобільного зв’язку, а також працюють у провідних лабораторіях світу, зокре�

ма: Bell Labs, Symantec та ін. Також співпрацюємо з АНТК ім. О. К. Антонова, «Украерорух»,
ДССЗЗІ, СБУ, «Київстар», «Лайфсел», «Водафон» тощо.

Галузь знань: 
17 «Електроніка
та телекомунікації»

Спеціальність: 
172 «Телекомунікації
та радіотехніка»

Освітньо�професійна
програма:
«Телекомунікаційні
системи та мережі»



25АНГЛОМОВНА ОСВІТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Об’єктами професійної діяльності фахівця
є системи керування, комунікації, навіга�
ції, відображення інформації та управління
різними пристроями – від складних

(радіолокаційні, пілотажно�навігаційні комплекси тощо)
до найпростіших (освітлювальне обладнання, елементи
енергозабезпечення).

Галузь знань:
17 «Електроніка та телекомунікації»

Спеціальність:
173 «Авіоніка»

Спеціалізація: 
«Комплекси пілотажно�навігаційного обладнання»

Відкрита лекція

«Radar Measurement

of Precipitation from

Space» професора

Тошіо Ігучі

з Національного

інституту

інформаційних

і телекомунікаційних

технологій, Токіо,

Японія. (IEEE GRSS

Distinguished lecturer)

Студенти

факультету

беруть участь

у засіданні секції

міжнародної

конференції з

мікрохвильових

технологій,

радіолокації

та дистанційного

зондування



26 ФАКУЛЬТЕТ АЕРОНАВІГАЦІЇ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Проектування та виробництво програмно�апаратних систем та комплексів, що
складають авіоніку повітряного судна з використанням сучасних інформаційних
технологій та програмних засобів автоматизованого дизайну складних систем.

Майбутні фахівці можуть працювати інженерами�програмістами; інженерами з
інформаційних технологій; контролерами роботів; інженерами робототехніки;
інженерами�конструкторами та на інших посадах, що передбачають комп’ютер�
ний дизайн та виробництво систем передавання та оброблення інформації,
радіоелектронних комплексів різних типів, роботизованих систем та спеціалізова�

ного програмного забезпечення для сучасних високотехнологічних програмно�апаратних ком�
плексів у таких прикладних галузях, як: «авіація і космонавтика», «озброєння і військова техні�
ка», «енергетика і транспорт», «сільське господарство», «медицина» тощо.

Галузь знань: 
17 «Електроніка
та телекомунікації»

Спеціальність: 
173 «Авіоніка»

Освітньо�професійна
програма: 
«Комп'ютерний
дизайн авіоніки»

Студенти та

викладачі кафедри

авіоніки під час

екскурсії

по технічній базі

авіакомпанії

Lufthansa 

(Гамбург,

Німеччина)



27АНГЛОМОВНА ОСВІТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Фахівці набувають знання та практичні навички з теорії та практики
організації та керування повітряного руху. Вивчають побудову сучасних
аеронавігаційних систем, новітні концепції організації повітряного руху,
гнучке використання повітряного простору, процедури обслуговування

повітряного руху, а також. освоюють принципи побудови та застосування систем
організації потоків повітряного руху та керування пропускною спроможністю
системи ОПР.

Галузь знань: 27 «Транспорт»

Спеціальність: 
272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо�професійна програма: 
«Обслуговування повітряного руху»

Фахівці набувають знання та практичні навички з теорії та практики
побудови та застосування новітніх радіоелектронних та перспективних
супутникових систем зв'язку, навігації та спостереження, від цілісності
та якості якої значною мірою залежить безпека руху.

Проектно�дослідницька діяльність дає змогу створювати, досліджувати та
експлуатувати новітні системи супутникової навігації, так як GLONASS, GPS,
GALLILEO, COMPASS, EGNOS.

Галузь знань: 27 «Транспорт»

Спеціальність:
272 «Авіаційний транспорт»

Освітньо�професійна програма: 
«Системи аеронавігаційного
обслуговування»

Засідання секцій

«Організація

повітряного руху»

та «Аеронавігація

та безпілотні

авіаційні

комплекси» 



28 ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРБЕЗПЕКИ, КОМП'ЮТЕРНОЇ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

Викладання англійською мовою на факультеті розпочато з 2000 р. Для студентів, які планують пов’язати своє життя з роботою
на комп’ютері, вільне володіння англійською мовою, особливо технічною, є особливо важливим. 
Фундаторами англомовного навчання на факультеті були професор М. О. Сидоров, доцент кафедри інженерії програмного
забезпечення Є. І. Романов. З�поміж перших викладачів, які проводили заняття англійською мовою, були доцент кафедри вищої
математики Є. О. Шквар, асистент кафедри вищої математики Л. І. Грішина, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж
Н. Б. Фоміна. 

ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРБЕЗПЕКИ, КОМП'ЮТЕРНОЇ
ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

Другий випуск спеціалістів та магістрів

за спеціальністю «Програмне забезпечення

автоматизованих систем» (березень 2007 р.)



29АНГЛОМОВНА ОСВІТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Проектування, створення, супроводження і використання програмного
забезпечення. Студенти вивчають технології розроблення програм у
контексті різних мов програмування, виходячи з інженерних задач,
засвоюючи методи та засоби аналізу, проектування, конструювання та
супроводження програмних систем та комплексів. 

Прикладні галузі інжинірінгу програмного забезпечення: інтелекту�
альні системи; Web�додатки і технології; Інтернет речей; розроблен�
ня ігрових програм; мобільні додатки; розроблення роботизованих
систем; програмування мікроконтролерів та мікрокомп’ютерів тощо.

Галузь знань:
12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 121 «Інженерія
програмного забезпечення»

Освітньо�професійна програма: 
«Інженерія програмного
забезпечення»

Семінар в англомовній

групі «Застосування

математичних методів

у різних галузях народного

господарства»



30 ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРБЕЗПЕКИ, КОМП'ЮТЕРНОЇ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

Об’єктами професійної діяльності фахівця є програмне та технічне забезпечення
комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів.
Студенти вивчають такі спеціальні дисципліни: мікропроцесорні системи, мережі ЕОМ,
системи штучного інтелекту, мережеорієнтовані комп’ютерні технології, експлуатація

комп’ютерних систем та мереж, високопродуктивні обчислювальні системи, інтелектуальні системи.
Під час навчання студенти вивчають ІT�технології, основи побудови та адміністрування
комп’ютерних мереж та корпоративних баз даних, розроблення та адміністрування Web�вузлів
(HTML, CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGI, XML, MySQL), Internet�технології, високопродуктивні
комп’ютерні системи.

Випускники успішно працюють у наукових, освітніх, проектно�конструкторських,
фінансових та інших закладах, установах та підприємствах.

Галузь знань:
12 «Інформаційні
технології»

Спеціальність:
123 «Комп’ютерна
інженерія»

Освітньо�
професійна
програма:
«Комп’ютерні
системи та мережі»

Семінар в англомовній

групі «Застосування

математичних

методів у різних

галузях народного

господарства»



31АНГЛОМОВНА ОСВІТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Процеси захисту інформації у всіх її видах. Студенти опановують
сучасні інформаційні технології, що дають змогу досконало вивчити
конструкцію та принципи функціонування сучасних комп’ютерів та
операційних систем, організовувати електронний документообіг,
адмініструвати комп’ютерні мережі, проектувати комплексні системи
захисту інформації тощо.

Замовники: державні комітети, служби та міністерства,
авіапідприємства, банківські та інші державні і недержавні установи.
Крім того, кращі випускники можуть продовжити навчання в
аспірантурі.

Галузь знань:
12 «Інформаційні технології»

Спеціальність:
125 «Кібербезпека»

Освітньо�професійна
програма: 
«Системи та технології
кібербезпеки»

Зустріч викладачів та студентів із професором Петером Екселем з Великої Британії (у центрі) (2014)



32 ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ  ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

Навчання англійською мовою за
напрямом «Екологія» розпочато в
1999–2000 навчальному році за
ініціативи першого завідувача
кафедри екології професора
В. М. Ісаєнка. З самого початку
англомовний проект підтриму�
вали і зробили вагомий внесок

у його розвиток професори В. І. Токарєв
та О. І. Запорожець. 
За напрямом «Біотехнологія» англомовне
навчання було розпочато у 2006 р. зусилля�
ми першого завідувача кафедри біотехнології
професора Л. В. Кислої та за сприяння
тодішнього декана факультету охорони
довкілля та завідувача кафедри екології
В. М. Ісаєнка.

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ,
ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Перший випуск магістрів за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього

середовища» з викладачами (серед них – засновник кафедри екології проф. В. М.

Ісаєнко та перший керівник дипломних робіт проф. О. І. Запорожець). Лютий 2006 р.

У процесі навчання студенти�екологи мають можливість поглиблено вивчати
комп’ютерні технології, іноземні мови, навчатися за програмою «Подвійний диплом»,
проводити спільні наукові дослідження, а також навчатися у літніх мовних школах
Університету Ополє (Польща), Жешувського технологічного університету (Польща).

Випускники�екологи можуть працювати в органах Державної екологічної інспекції,
природоохоронних організаціях, у державних органах управління, контролю та
нагляду, в екологічних структурах на підприємствах, лабораторіях, науково�дослідних
установах, вищих навчальних закладах і підприємствах авіаційної галузі, а також у

численних приватних вітчизняних та закордонних компаніях, що займаються різноманітними
питаннями захисту навколишнього природного середовища. 

Галузь знань:
10 «Природничі
науки»

Спеціальність:
101 «Екологія»

Освітньо�професійна
програма:
«Екологія та охорона
навколишнього
середовища»



33АНГЛОМОВНА ОСВІТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Початок співпраці з екологічних питань із китайськими

колегами. В офісі декана факультету охорони довкілля

В. М. Ісаєнка. Червень 2005 р.

Бугера Маргарита – випускниця англомовної групи ФЕБ 2009

р. – нині керівник сектору академічної мобільності Інституту

новітніх технологій та лідерства в Національному авіаційному

університеті

Ковач Валерія – випускниця англомовної групи ФЕБ 2011 р.,

канд. техн. наук, старш. наук. співроб. Державної установи

«Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»,

координатор проектів Pure Earth /Blacksmith Institute, Нью

Йорк, США в Україні

Конференція «Політ» — 2008. Секція «Екологічні науки»
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35АНГЛОМОВНА ОСВІТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Фахівці з кваліфікації фармацевтичної біотех�
нології займаються одержанням біологічно
активних речовин, таких як: білки, ферменти,
інсулін, інтерферон, гормони росту, аміноки�

слоти, органічні кислоти, вітаміни, антибіотики та різні біо�
препарати за допомогою живих організмів (клітини мікро�
організмів, тварин та рослин) для потреб різних галузей
промисловості.

Галузь знань: 16 «Хімічна та біоінженерія»

Спеціальність:
162 «Біотехнології та біоінженерія»

Освітньо�професійна програма:
«Фармацевтична біотехнологія»

Заняття

в сучасній лабораторії

біоекобезпеки



36 ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛОГІСТИКИФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛОГІСТИКИ

Уперше викладання англійською мовою на факультеті розпочато у 2008 р. за спеціальністю «Транспортні технології (на
повітряному транспорті)». У вересні 2014 р. розпочато навчання англійською мовою за другою спеціальністю «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності», у 2015 р. — підготовку англійською мовою бакалаврів і спеціалістів, а у 2016 р. й магістрів
– за третьою спеціальністю «Логістика». З 2018 р. до навчання англійською мовою долучилася четверта освітньо�професійна
програма – «Мультимодальний транспорт і логістика».
Одними з перших англомовне навчання на факультеті почали такі вчені, як: професор Г. М. Юн, професор В. О. Новак
та доцент М. Ю. Григорак, які є відомими світовими науковцями та були запорукою успішності проекту англомовного навчання.

Викладачі, залучені до освіти англійською мовою за спеціальністю «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», та
студенти цих англомовних груп беруть активну участь у різноманітних програмах академічних стажувань за кордоном, таких як:
ErasmusMundus, Erasmus+, Fulbright та інших, у роботі міжнародної літньої школи в Корейському аерокосмічному університеті,
представляють свої наукові доробки на Міжнародних конференціях за кордоном.

Об’єктами професійної діяльності фахівця є управління процесами
перевезення пасажирів, вантажів та пошти в авіакомпаніях, аеропортах,
агентствах із продажу перевезень, транспортно�експедиційних компаніях,
туристичних компаніях, хендлінгових компаніях; діяльність у сфері

транспортних технологій, взаємодії різних видів транспорту. У процесі навчання студенти
мають можливість поглиблено вивчати комп’ютерні технології, іноземні мови, проводити
спільні наукові дослідження з вузами�партнерами, а також навчатися у міжнародних літніх
мовних школах (Корейський аерокосмічний університет (Південна Корея).

Випускники можуть працювати у відділах та службах українських
та закордонних авіакомпаній та аеропортів, агентствах із продажу
авіаперевезень, транспортно�експедиційних та туристичних компаніях
у будь�якій країні світу. Багато випускників працюють закордонними

представниками українських авіакомпаній в Амстердамі, Римі, Афінах, Токіо, Бангкоку,
Куала�Лумпурі, Нью�Йорку, Пекіні, Мілані та інших містах.

Галузь знань: 
27 «Транспорт»

Спеціальність:
275 «Транспортні технології
(на повітряному транспорті)»

Освітньо�професійна програма: 
«Організація перевезень
і управління на транспорті
(повітряному)»

Освітньо�професійна
програма: 
«Мультимодальний
транспорт і логістика»

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТУ,
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛОГІСТИКИ



37АНГЛОМОВНА ОСВІТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Зокрема, у 2014 р. координатор проекту англомовної освіти ФТМЛ доцент В. Ю. Іваннікова перебувала на стажуванні у
Дублінському інституті технологій як стипендіат програми міжнародних академічних обмінів Erasmus Mundus EWENT.
Представники іноземних університетів читають лекції для студентів англомовних груп за даною спеціальністю. Зокрема, у
вересні 2015 р. відбулася серія гостьових лекцій провідного спеціаліста в галузі авіації Дублінського інституту технологій
Ейдана Руні.

Процеси виведення підприємства на зарубіжні ринки, встановлення
контактів та організації взаємодії з представниками різних країн з
урахуванням тонкощів управління зовнішньоекономічною діяльністю,
національних та психологічних особливостей, специфіки ділової культури, а

також процес розроблення та реалізації зовнішньоекономічної стратегії підприємств
різних форм власності, укладання та реалізації міжнародних контрактів, організації
міжнародних виставок, аукціонів і конференцій.

Випускники можуть працювати на національних підприємствах–суб’єктах
зовнішньоекономічної діяльності, у закордонних фірмах, установах,
спільних підприємствах та їхніх філіях в Україні.

Галузь знань:
07 «Управління
та адміністрування» 

Спеціальність:
073 «Менеджмент»

Освітньо�професійна
програма: 
«Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності»

Студенти

англомовних груп

у Корейському

аерокосмічному

університеті

беруть участь

у роботі

Міжнародної

літньої школи

(червень%липень,

2014 р.)
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Студенти англомовних груп кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств є активними учасниками
міжнародної програми подвійного диплому згідно з Угодою між Національним авіаційним університетом та Технічним
університетом «Лодзька Політехніка». Щорічно п’ять студентів англомовних груп кафедри беруть участь у програмах обміну
студентами і проходять виробничу практику на підприємствах Польщі.
Викладачі беруть активну участь у міжнародних конференціях та програмах міжнародної мобільності, у тому числі Еrasmus+,
проходять стажування у провідних вітчизняних і закордонних компаніях. У період 2015–2018 рр. професори В. О. Новак,
О. В. Ільєнко, О. М. Кириленко, К. М. Разумова, доценти Л. Л. Литвиненко, Е. І. Данілова, В. В. Передерій та В. М. Білявський
пройшли стажування в Технічному університеті «Лодзька Політехніка» (Польща), про що отримали відповідні сертифікати.

Галузь знань: 
07 «Управління
та адміністрування» 

Спеціальність: 
073 «Менеджмент»

Освітньо�професійна
програма: 
«Логістика»

Процеси планування, виконання та контролю усіх видів діяльності, пов’язаної
з рухом і розміщенням товарів і/або людей у різних економічних системах
(на підприємствах, об’єктах інфраструктури, в ланцюгах поставок).

Випускники починають свою кар’єру з посади фахівця відділу логістики
виробничого чи торговельного підприємства і займаються управлінням
закупівлями або збутом продукції, транспортуванням чи складуванням товарів. 

Лекції проф.

Ейдані Руні

(Ірландія)

для студентів

англомовних груп

(вересень, 2015 р.)
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Студенти англомовних груп кафедри логістики є учасниками двох міжнародних програм подвійного диплому:
1. «Міжнародна авіаційна логістика (Internationalaviationlogistics)» за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр», яка здійснюється
з повним циклом навчання англійською мовою спільно з Міжнародним університетом логістики і транспорту у Вроцлаві (Польща).
2. Магістерська освітня програма «Управління ланцюгами постачання (Supply Chain Management)» з Білостокським технологічним
університетом (Польща) щодо підготовки координаторів (менеджерів) з управління експортно�імпортними ланцюгами
постачання з урахуванням трендів глобальної логістики та міжнародного поділу праці. Випускники цієї програми матимуть змогу
отримати два дипломи (український та польський), а також вищий диплом ФІАТА (Міжнародної асоціації експедиторських та
логістичних компаній) міжнародного зразка.

Вручення

сертифікатів,

що підтверджують

знання польської

мови, студентам

англомовних груп

освітньо%професійної

програми

«Менеджмент

зовнішньоекономічної

діяльності»

(квітень 2015 р.)

А. М. Чисер –

завідувач кафедри

медіакомунікацій

інституту соціальних

наук університету

Дунайварош (Угорщина),

читає лекцію студентам

1%го курсу англомовної

групи, що навчаються за

освітньо%професійною

програмою «Логістика»
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Викладання англійською мовою на факультеті розпочато з листопада 2018 р. 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ
ТА БІЗНЕС�АДМІНІСТРУВАННЯ 

Галузь знань:
07 «Управління
та адміністрування»

Спеціальність:
075 «Маркетинг»

Освітньо�
професійна
програма:
«Маркетинг»

Проведення маркетингових досліджень ринків, вивчення і формування споживчого
попиту на продукцію, організація служби маркетингу на підприємстві, управління всіма
видами маркетингу, а також товарною, ціновою, збутовою політикою і розподілом
продукції, проведення маркетингового аудиту.

Усебічному опануванню професії також сприяє отримання практичних навичок управління
маркетинговою діяльністю на підприємстві за рахунок запланованих тренінгів, кейсів, інтерактивних
ігор, майстер�класів, які проводяться під керівництвом фахових маркетологів.

Випускники мають змогу обіймати посади з управління маркетинговими функціями в
компаніях різних напрямів діяльності, що працюють на вітчизняних та зарубіжних рин�
ках. Посади, які може обіймати випускник�маркетолог: директор з маркетингу; керів�
ник рекламної агенції, відділу маркетингу, підрозділу матеріально�технічного забезпе�

чення; Арт�директор; Product�менеджер; Brand�менеджер; менеджер зі збуту; Event�менеджер; ана�
літик з дослідження ринків; копірайтер; мерчандайзер.
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Викладання англійською мовою на факультеті розпочато з вересня 2017 р. 
На факультеті запроваджено майстер�класи провідних українських і зарубіжних правознавців.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Галузь знань:
08 «Право»

Cпеціальність:
081 «Право»

Освітньо�
професійна
програма:
«Правознавство»

Для проведення ділових ігор на факультеті організовано і належним чином обладнано
аудиторію — Зала судових засідань, а також функціонує навчально�наукова
криміналістична лабораторія, укомплектована унікальною технікою, стендами та
наочними посібниками. Зала судових засідань облаштована аудіо� і відеотехнікою, за

допомогою якої студенти факультету закріплюють теоретичні знання, здобувають практичні навички
роботи судових органів та вивчають процес розгляду справ у судах України та за кордоном.

Випускники мають можливість працювати в органах правосуддя, установах юстиції,
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, Антимонопольному комітеті
України, органах Національної поліції, прокуратури, Державної фіскальної служби
України, митних органах, підприємствах, установах, організаціях, які здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність та надавати посередницькі послуги в митній сфері тощо.



42 ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Ефективність англомовної освіти залежить, в першу чергу, від рівня мовної компетенції професорсько�викладацького складу.
З року започаткування Проекту англомовної освіти силами кафедри іноземних мов за фахом на чолі із проф. Акмалдіновою
О.М. були створені та успішно функціонують впродовж вже 20 років курси підвищення кваліфікації з англійської мови
професійного спрямування для викладачів загальноосвітніх та спеціальних дисциплін. На першому етапі  заняття для
викладачів проводилися впродовж двох років (4 семестри) за 200�годинною програмою. Зараз програма курсу підвищення
кваліфікації викладачів передбачає 144 години практичних занять (2 семестри ). Передбачено інтенсивний курс англійської
мови проф. спрямування в обсязі 72 годин. 
На факультеті працює висококваліфікований колектив, серед яких — 25 докторів наук і професорів, 180 доцентів і кандидатів

наук. До складу факультету входить 12 кафедр, із них 7 — випускові, 3 навчально�наукові та 9 навчальних лабораторії, комп'ютерні класи,
лінгафонні кабінети, спортивний комплекс тощо. 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ
ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
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The effectiveness of English�language education depends, first of all, on the level of language competence of the teaching staff. Since
the beginning of the project of English�language education by Department of Foreign Languages for Specific Purposes, headed by
Alexandra Akmaldinova, PhD in Philology, Professor, the professional development courses for teachers of general and specialized
disciplines have been established and have been successfully operating for over 20 years. At the first stage, classes for lecturers were
conducted for two years (4 semesters) for 200�hour curriculum. Currently, the curriculum for the teachers training is 144 hours of
practical lessons (2 semesters). The intensive course of professionally oriented English language course is planned for 72 hours.
The faculty has the highly�qualified team, among them 25 doctors of sciences and professors, 180 associate professors and

candidates of sciences. The faculty consists of 12 departments, of which 7 are graduates, 3 educational and scientific laboratories, computer
classes, lingua�phone rooms.

FACULTY OF LINGUISTICS AND 
SOCIAL COMMUNICATIONS
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Education in English at the Faculty has been started in September 2017. 
The faculty introduces master classes of leading Ukrainian and foreign lawyers.

FACULTY OF LAW

Field of Study: 
08 Law 

Cпеціальність: 
081 Law 

Educational and
Professional
Program:
"Jurisprudence"

The educational process is equipped with modern technical means. For conducting business
games at the faculty, the Courtroom hall was organized and well�equipped. The Educational�
Research Forensic Laboratory is equipped with the unique technique, stands and visual aids.
The courtroom is equipped with audio and video equipment, with the help of which students

of the faculty consolidate their theoretical knowledge, acquire practical skills in the judiciary and study the
process of legal cases' consideration in courts of Ukraine and abroad.

Graduates of the faculty have the opportunity to work in courts, justice agencies, executive and
local self�government bodies, the Antimonopoly Committee of Ukraine, the bodies of the
National Police, the Prosecutor's Office, the State Fiscal Service of Ukraine, customs
authorities, enterprises, public institutions, organizations that carry out foreign economic
activity and provide intermediary services in the customs sphere, etc.
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Education in English at the Faculty has been started in November 2018 on speciality "Marketing". 

FACULTY OF ECONOMICS AND 
BUSINESS ADMINISTRATION 

Field of Study:
07"Management and
Administration"

Speciality: 
075 "Marketing" 

Educational and
Professional
Program:  
Marketing

Specialist's objects of professional activity are conducting of marketing researches of
markets, studying and forming of consumer demand for products, organization of marketing
services at an enterprise, management of all types of marketing, as well as commodity, price,
marketing policy and distribution of products, marketing audit.

The comprehensive mastering of the profession is done due to the practical skills in managing marketing
activities at the enterprise through planned trainings, case studies, interactive games, master classes held
under the guidance of professional marketers.

Graduates may hold positions in management of marketing functions at companies of
different fields of activity, which work on the domestic and foreign markets. Positions, which
can be occupied by the marketing graduate are as follows: marketing director, manager of
advertising agency, marketing department, logistics department, art director, product

manager, brand manager, sales manager, event manager, market research analyst, copywriter,
merchandiser.
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Students of English language groups of the Department of Logistics are participants in two international programs of the Double Diploma:
1. "International aviation logistics" for educational degrees "Bachelor" and "Master", which are carried out with full cycle of studying in
English in conjunction with the International University of Logistics and Transport in Wroclaw (Poland).
2. Master educational program "Supply Chain Management" with Bialystok University of Technology (Poland) for the preparation of
coordinators (managers) for managing export�import supply chains taking into account the trends of global logistics and international
division of labor. Graduates of this program will be able to obtain two diplomas (Ukrainian and Polish), as well as an international diploma
of International Federation of Freight Forwarders Associations.

Awarding students of

the English�speaking

groups of the

educational and

professional program

"Management of

Foreign Economic

Activity" with

certificates proving

knowledge of Polish

language (April 2015)

Anna�Maria Ciser, Head of

the Department of Media

Communication at the

Institute of Social Sciences

from the University of

Dunawaras, Hungary who

introduced a series of

lectures in international

relations and partnership in

the European Union,

modern trends in the labour

market



Academic staff involved in the provision of the educational and professional program "Management of Foreign Economic Activity" in
English takes an active part in international conferences and international mobility programs, including Erasmus+, is trained in leading
domestic and foreign companies. 
During 2015�2018, prof. Novak V.O., prof. Ilienko O.V., prof. Kyrylenko O.M., prof. Razumova K.M., assoc. prof. Lytvynenko L.L.,
assoc. prof. Danilova E.I., assoc. prof. Perederii V.V. and assoc. prof. Bilyavsky V.М. got an internship at the Lodz University of
Technology (Republic of Poland), for which they received certificates.

38FACULTY OF TRANSPORT, MANAGEMENT AND LOGISTICS ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛОГІСТИКИ

Field of Study: 
07 "Management and
Administration" 

Speciality: 
073 "Management"

Educational and
Professional Program:  
Logistics

Specialist's objects of professional activity are planning, implementing and controlling
of all processes related to the movement and placement of goods and / or people in
different economic systems ( enterprises, infrastructure sites, and supply chains).

Upon graduation, future logistics professionals mainly begin their careers at the
position of a junior specialist in the department of logistics in a manufacture or
trading enterprise and are involved in the processes of goods' purchases or sales,
transportation or warehousing.

Lectures of Aidan

Rooney (Ireland)

for the students of

English�study

groups (September,

2015).
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In particular, in 2014, the coordinator of the Education in English at the FTML, Assistant Professor Ivannikova V.Yu. provided teaching
and received training at the Dublin Institute of Technology as the beneficiary of scholarship for staff mobility, awarded by the Erasmus
Mundus EWENT program. Representatives of foreign Universities deliver lectures for students of English�speaking groups on this
specialty. For instance, in September 2015, leading aviation expert from the Dublin Institute of Technology Aidan Rooney has delivered
a series of guest lectures. 

Specialist's objects of professional activity are processes of the company's
entering into foreign markets, establishment of contacts and organization of
interaction with representatives of different countries, taking into account the
intricacies of foreign economic activity management, national and psychological

peculiarities, the specifics of business culture, as well as the process of development and
implementation of the foreign economic strategy of enterprises of various ownership forms,
conclusion and implementation of international contracts, organization of international
exhibitions, auctions and conferences.

Upon graduation, future specialists may work at national enterprises�subjects of
foreign economic activity, in foreign firms, institutions, joint ventures and their
affiliates in Ukraine. 

Field of Study:
07 "Management and
Administration" 

Speciality:
073"Management"

Educational and
Professional Program:  
"Management of Foreign
Economic Activity"

Студенти

англомовних груп

уКорейському

аерокосмічному

університеті

беруть участь

уроботі

Міжнародної

літньої школи

(червень�липень,

2014 р.)
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Firstly, education in English at the Faculty has been started in 2008 on speciality "Air Transport Technologies". In September 2014,
education in English has been started on the second speciality "Management of Foreign Economic Activity". In 2015, training of
Bachelors and Specialists in English, and in 2016 training of Masters has been started on the third specialty "Logistics". Since 2018,
the fourth educational and professional program "Multimodal Transport and Logistics" has been joined to the education in English.
The founders of education in English at the faculty were such scholars as prof. Yun G.M., prof. Novak V.O and Associate Professor
Grygorak M.Yu., who are well�known world scientists and were the key to the success of the education in English project.

Students of the English�speaking groups of the Management of Foreign Economic Activity of Enterprises Department are active
participants of the international Double degree program in accordance with the Agreement between the National Aviation University and
the Lodz University of Technology. Annually, 5 students of English�speaking groups of the Department take part in Student Exchange
Programs and have on�the�job training in Polish enterprises.

Specialist's objects of professional activity are management of the processes of
passengers, cargo and mail transportation at airlines, airports, transportation sale
agencies, forwarding companies, travel agencies, handling companies; activity in
the field of transport technologies, interaction of different modes of transport.

Teachers, involved in education in English on the speciality "Air Transport Technologies", and
students of these English�speaking groups take an active part in various programs of
international academic mobility, such as Erasmus Mundus, Erasmus +, Fulbright, etc. as well
as participate in the International Summer Program at the Korea Aerospace University, present
their scientific papers at international conferences abroad. 

Upon graduation, future specialists may work at the departments and services
of Ukrainian and foreign airlines and airports, air transportation sale agencies,
forwarding and travel companies in any country of the world. Many graduates
are employed as foreign representatives of Ukrainian airlines in Amsterdam,

Rome, Athens, Tokyo, Bangkok, Kuala Lumpur, New York, Beijing, Milan and other cities.

Field of Study: 
27"Transport"

Speciality: 
275"Air Transport
Technologies" 

Educational and Professional
Program:  
Air Transportation Management

Educational and Professional
Program:  
Multimodal Transport and
Logistics

FACULTY OF TRANSPORT,
MANAGEMENT AND LOGISTICS
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Specialists in pharmaceutical biotechnology are
engaged in the production of biologically active
substances such as proteins, enzymes, insulin,
interferon, growth hormones, amino acids,

organic acids, vitamins, antibiotics and various biological
products with the help of living organisms (microorganisms,
animals and plants) for the needs of different industries. 

Field of Study: 
16 "Chemical and Bioengineering"

Speciality: 
162"Biotechnologies and Bioengineering"

Educational and Professional Program:
«Pharmaceutical Biotechnology»

Classes at the Laboratory of

bioecosafety 



34FACULTY OF ENVIRONMENTAL SAFETY, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
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Start cooperation on environmental issues with Chinese colleagues.

In the office of Dean of the Faculty of Environmental Protection

Isaienko V.M. June 2005

Buhera Marharyta — graduated in 2009, a current head of an

Academic mobility sector at the Institute of Innovative Technologies

andLeadership, NAU

Kovach Valeria � graduated in 2011, got her PhD in Eng. Sc. and

currently works for the Academy of Sciences of Ukraine and

coordinates projects Pure Earth /Blacksmith Institute, New York,

USA in Ukraine

Conference "Polit", section "Environmental Sciences" with

participation of students from China, April 2006 
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Education in English on "Ecology"
was started in 1999�2000 on the
initiative of the first head of the
Ecology Department, professor
Isaienko V.M. From the beginning
professors Tokarev V.I. and
Zaporozhets O.I. supported and
greatly contributed to the

development of the English�language project.
On "Biotechnology" English�language training
was started in 2006 by the efforts of the first
head of the biotechnology department of
professor Kysla  L.V. and with the assistance of
the then dean of the Faculty of Environmental
Protection and Head of the Ecology
Department, Isaienko V.M.

FACULTY OF ENVIRONMENTAL SAFETY,
ENGINEERING AND TECHNOLOGIES 

The masters graduate on the specialty "Ecology and Environmental Protection" with teachers

(among them � the founder of the Ecology Department, Professor Isaienko V.M. and the first

supervisor of master thesis, professor Zaporozhets O.I.). February 2006 

The students life is full of opportunities: to study computer technologies, foreign languages,
or to take a "Double Diplomas" program, or to go to summer language schools (University of
Opole (Poland), Rzeszow Technological University (Poland ).

After graduation, environmentalists can work in corresponding Governmental Bodies, in
environmental departments at enterprises, laboratories, research institutions, higher
educational institutions and enterprises of different industries. And also at numerous private
domestic and international companies dealing with the environment.

Field of Study: 
10 "Natural Sciences"

Speciality: 
101 "Environmental
Studies"

Educational and
Professional Program:
«Ecology and
Environmental
Protection»
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The objects of professional activity of a specialist are processes of
protection of information in all its types.
During the study, the student acquires modern information technologies
that will allow him to know the design and principles of functioning of

modern computers and operating systems, organize electronic document management,
administer computer networks, design complex systems of information security, etc.

Customer: State Committees, Services and Ministries, air companies,
banking and other govermental and non�govermental institutions. 

Field of Study: 
12 "Information Technologies"

Speciality: 
125 "Cybersecurity"

Educational and Professional
Program:  
"Cybersecurity systems and
technologies"

Meeting with Professor Peter Excell (UK) (2014)
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The objects of professional activity of a specialist are the software and technical providing of
computer systems, networks and their components.
Students study special subjects: microprocessor systems, computer networks, artificial
intelligence systems, network oriented computer technologies, operating of computer

systems and networks, high speed computer systems, intelligence systems, etc.
During the course students learn IT�technologies, fundamentals of computer networks and corporate
databases administration and design, development and administration of Web�sites (HTML, CSS, Flash,
JavaScript, PHP, CGI, Perl, XML, MySQL), Internet technologies, high�speed computer systems.

Graduates work successfully in research, design, technological, educational, financial
banking, information and other institutions, agencies and enterprises.

Field of Study: 
12 "Information
Technologies"

Speciality:
123"Computer
Engineering"

Educational and
Professional
Program:  
"Computer Systems
and Networks"

Seminar

"Application of

Mathematical

Methods in Different

Fields of the

National Economy"
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The objects of professional activity of a specialist are the creation,
maintenance and use of software. Students study programs development
technologies in the context of different programming languages, based on
engineering tasks, learning methods and tools of analysis, design,
construction and maintenance of software systems and complexes. 

Professional profile of graduates covers the following applied fields of
software engineering: intellectual systems; Web�based applications and
technologies; Internet of Things; development of game programs;
software testing; mobile applications; development of robotic systems;
programming microcontrollers and microcomputers; software design, etc.

Field of Study: 
12 "Information Technologies"

Speciality: 
121 " Software Engineering "

Educational and Professional
Program:  
"Software Engineering"

Seminar "Application of

Mathematical Methods in

Different Fields of the

National Economy"
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Teaching English at the Faculty started in 2000. For students who plan to link their lives with work on the computer, fluency in English
is very important. The founders of English language study at the faculty were Professor M.O. Sydorov, associate professor of the
software engineering department Ye.I. Romanov. Among the first teachers who conducted English classes were Associate Professor of
the Department of Higher Mathematics Ye. O. Shkvar, Assistant Professor of the Department of Higher Mathematics L. I. Grishyna,
associated professor lecturer of the Department of Applied Informatics N. B. Fomina.

FACULTY OF CYBERSECURITY, 
COMPUTER ENGINEERING AND SOFTWARE

Second graduation of specialists

andmastersonspecialty "Software 

Engineering" (March 2007)
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Specialists receive knowledge and practical skills in the
theory and practice of organization and management
of air traffic. They study the construction of modern air
navigation systems, the newest concepts of air traffic

management, the flexible use of airspace, and the procedures for
servicing air traffic. Mastering the principles of building and using flow
control systems and controlling the throughput of an ATS system.

Field of Study: 27 "Transport Services"

Speciality: 
272 "Aviation Transport"

Educational and Professional Program: 
"Air Traffic Service"

Specialists receive knowledge and practical skills in the theory
and practice of constructing and using the latest radio�
electronic and advanced satellite communication systems,
navigation and surveillance, the integrity and quality of which

the traffic safety largely depends on. Design and development activities
enable the creation, research and exploitation of the latest satellite navigation
systems such as: GLONASS, GPS, GALILEO, COMPASS, EGNOS.

Field of Study: 27 "Transport Services"

Speciality:272 "Aviation Transport"

Educational and Professional Program:  
"Systems of Air Navigation Service"

Sessions "Air Traffic

Organization" and

"Air Navigation and

Unmanned Aviation

Complexes"
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The objects of professional activity of a specialist are design and producing software
and hardware systems and complexes which are the avionics of aircraft using modern
information technology and software tools for the automated design of complex
systems.

Upon graduation, future specialists may work as program engineers; information
technology engineers; robot operators; robotics engineers; engineers�designers, and
in other positions, which provide for computer design and production of data
transmission and processing systems, radio�electronic complexes of various types,
robotized systems and specialized software for modern high�tech software and

hardware complexes in applied branches: aviation and astronautics, weaponry and military
equipment, energy and transport, agriculture, medicine, etc.

Field of Study: 
17 "Electronics and
Telecommunications"

Speciality: 
173 "Аvionics"

Educational and
Professional Program:  
"Computer design of
avionics"

Students and

Professors of

Avionics Department

in a tour to the

technical base of

Lufthansa company

(Hamburg,

Germany)
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The objects of professional activity of a
specialist are the systems of management,
communication, navigation, information
indication and management of various

devices — from complex (radar, flight and navigation
complexes, etc.) to the simplest (lighting equipment,
elements of energy supply).

Field of Study:
17 "Electronics and Telecommunications"

Speciality:
173 "Аvionics"

Спеціалізація: 
"Flight Instruments and Navigation Systems"

Demonstration Lecture

"Radar Measurement of

Precipitation from

Space" delivered by

Prof. Toshio Iguchi,

National Institute of

Information and

Communications

Technology, Tokyo,

Japan (IEEE GRSS

Distinguished lecturer)

Faculty students take

part in session of

International

Conference on

Microwave, Radar

and Remote Sensing
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Areas of professional activity: design, operation, modernization and programming of
information and telecommunication systems.
During the education students and lectures cooperate actively and organize joint
trainings with IT Companies and mobile communication operators. The main airport of
the State Enterprise "Boryspil" is the training base of the Department.

Graduates work in the telecommunications services of almost all airports in the country
and a large number of foreign airports. In the learning process, students and staff
actively co�operate and conduct joint trainings with IT companies and mobile
operators, and also work in leading laboratories around the world, including Bell Labs,

Symantec, etc. We are cooperating with company "Antonov", Ukraerorukh, SSSZI, SBU, Kyivstar,
Lifecell, Vodafon, etc.

Field of Study: 
17 "Electronics and
Telecommunications"

Speciality: 
172 "Telecommunications
and Radio Engineering"

Educational and
Professional Program:
"Telecommunication
Systems and Networks"
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Areas of professional activity: programming, smart devices design, user interface
development, testing of hardware and software complexes. Graduates can apply their
knowledge for development, design, production and service of microelectronic and
computer equipment and computer networks as well as electronic system software

development including aviation, computer analysis and simulation, certification of electronic devices and
systems for different applications as smart security electronic equipment, control systems, local and global
computer networks, data acquisition and transmission systems, cryptographic information security
systems, information display.

The graduates of the Department are interested by Teleoptics Ltd., company Melexis,
companies "Antonov", "Arsenal", "Radar", "Ukrspettstekhnika", Ministry of Infrastructure,
Ukraerorukh, telecommunication services firms, repair of computer equipment, local
computers' networking, maintenance, sales and repair of cars, etc.

Field of Study:
17 "Electronics and
Telecommunications"

Speciality:
171 "Electronics"

Educational and
Professional
Program:  
«IoT Electronic
Technology»
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Areas of professional activity: development, design, production
and service of electronic and computer equipment and computer
networks; electronic system software development, computer
analysis and simulation, certification of electronic devices and

systems for different applications including computerized systems of automobile
and aviation electronics, security equipment, control systems, local and global
computer networks, data acquisition and transmission systems, cryptographic
information security systems, information display.

Field of Study: 
17 "Electronics and
Telecommunications"

Speciality: 
171 "Electronics"

Educational and Professional Program:
"Electronic Systems"

Areas of professional activity: repair and
maintenance of radar and radio navigation
ensuring of air traffic, as well as in repair,
operation and maintenance of both ground

radio communications airports and air radio
communications. An important place is given to studying
methods and algorithms of digital signal processing in
various radio�electronic systems, their programming and
computer simulation. 

Field of Study:
17 "Electronics and Telecommunications"

Speciality:
172 "Telecommunications and Radio Engineering"

Educational and Professional Program:  
"Radioelectronic Devices, Systems and Complexes"

First English master's

graduates of "Systems of Air

Navigation Service" (2007)
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Educational and Professional Program:
Graduates work as general directors
of companies and firms, chief
engineers and designers of high

technology, executives and leading specialists of
analytical units of the customs, banks and firms,
security agencies, system analysts and system
engineers, engineers, researchers, and others.

Area of professional activity: design, study, development,
production and service, certification of micro� and nano�system
equipment, electronic biomedical systems and corresponding
software.

Graduates can work in public and private enterprises, in all areas
of business, marketing, production, repair and sales of electronic
and computer technology, in research institutions and
educational institutions.

Field of Study: 
15 "Automation and instrumentation"

Speciality: 
153 "Micro� and Nano�System
Technology"

Educational and 
Professional Program:  
"Physical and Biomedical Electronics"

Field of Study: 15"Automation and instrumentation"

Speciality: 
151"Automation and Computer�integrated Technologies"

Educational and Professional Program:  
"Computer�aided Control Systems and Automatics"

Dr. Eli Brookner

(Raytheon, USA), the

IEEE AESS

Distinguished Lecturer

with scientists,

researchers and Ph.D

Students after open

lecture "Outstanding

Advances in Phased�

Arrays and Radar"
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Teaching English at the Faculty began in 2000. The origins of English studies at the Faculty were such outstanding personalities as prof.
Tunik A.A. and prof. Yanovsky F.Y., who have experience in teaching at foreign universities, are well�known world scholars and were the
key to the success of English�language learning project.
Teachers of the faculty, involved in providing the educational process in English, are awarded with state awards and prizes, in particular,
the head of the Department of Electronics F.Y. Yanovsky, Doctor of Technical Sciences, professor, laureate of the State Prize of Ukraine,
academician of the Academy of Applied Radio Electronics, International Academy of Navigation and Traffic Management, Transport
Academy of Ukraine and the Academy of Electromagnetism (Cambridge, Mass., USA), IEEE Fellow; Head of Department, prof.
Sineglazov V.M. is the laureate of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology. 

FACULTY OF AIR NAVIGATION, ELECTRONICS AND
TELECOMMUNICATIONS 

The objects of professional activity of a specialist are modern computerized
technologies of management of computer�integrated processes with
increased level of automation; development, research and testing of
complicated computer�integrated technological complexes; modern
systems of computer�aided design of technological objects.

Upon graduation from the University, future specialists can work in the
departments and services of companies and enterprises in all industries,
banks and firms as information project managers, as part of analytical
groups in any country of the world, thanks to approval of our diploma by
international organizations.

Field of Study: 
15"Automation and
instrumentation"

Speciality: 
151"Automation and
Computer�integrated
Technologies"

Educational and Professional
Program:  "Computer�
Integrated Technological
Processes of Production"

The President's of Ukraine

Award for Young Scientists for

the work "Perspective Integrated

Navigation of Unmanned

Aviation Systems" was awarded

to the coordinator of the project

of English language education

prof. Mukhina M.P. and a

graduate student Ilynitskaya

S.I., who studied English in this

specialty.
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The objects of professional activity of a specialist are computer aided
design of construction projects. Students receive high�quality computer training
and knowledge of modern computer software systems: "LIRA�CAD",
"MONOMAX", "SAPPHIR", "AutoCAD", "ArchiCAD", "Allplan".

Graduates are employed in prestigious companies and organizations: Open
Joint�Stock Company V. Shimanovsky Ukrainian Research and Design Institute of
Steel construction, AEROPROJECT, UkrCivilprobud, AirportsBorispol, Kyiv and
others.

Field of Study: 
19 "Architecture and
CivilEngineering"

Speciality: 
192 "Building and
CivilEngineering"

Educational and Professional
Program:  
"Industrial and
CivilConstruction"
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The Faculty of the Airports was the first among two
departments where 20 years ago (in 1999) in NAU
teaching of all disciplines began in English. In September
1999, the first "pilot" group from nine students of the
specialty "Industrial and Civil Engineering" was formed at
the faculty. One of the founders of the English� project in
NAU was the head of the Department of Computer
Technologies of Construction, Doctor of Technical
Sciences, Professor Yu. V. Veryuzhsky. Such professors
as: Yu.V. Veryuzhsky, V. M. Pershakov, B. M. Lysycyn, S.

V. Mostovyj, O. T. Bashta; associate professors V. S. Gorbatov, S.
V. Korolyuk, O. V. Dzhuryk; senior lecturer S. I. Churyumov and
others played the important role in the introduction of English�
education at the Faculty of the Airports. 
In June 2004, the first group of civil engineers graduated.
Students prepared diploma works and projects in English. Of
these students, three graduates remained to study in graduate
school and began working as assistants and teachers in the FA
departments, which became the key to further replenishing the
departments of the faculty with scientific and pedagogical
personnel. The English�project also attracts foreign students from
the countries of the Middle East, Africa, South�East Asia, Latin
America.

FACULTY OF ARCHITECTURE, 
CIVIL ENGINEERING AND DESIGN

Awarding students for excellent achievements in education and active

participation in social life of NAU

The first English specialists and master's graduates of "Civil Engineering"

direction: Dao Txang, A. Bilyk, A. Fesh, Ye. Grebenyuk, professor

V.Pershakov, V. Gyrych, D. V. Skalova, A. S. Zakharov (2007).

V.Gyrych and A. Bilyk became PhD of technical science in NAU (2009).
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Students of the English�study group AO�

402 Andriy Kompanets and Alexander

Boyko have received the 3rd degree

diplomas in the All�Ukrainian competition

of student's scientific papers in the field of

Aviation and Space�Missile Engineering

(2018).

Field of Study:
14 "Electrical engineering"

Speciality:
142 "Power Machinery" 

Educational and
Professional Program: 
"Gas Turbine Plants and
Compressor Stations"

Specialist profile: modern technologies of design, construction, installation,
operation, diagnostics and repair of domestic and international gas transportation
networks and their components: power complexes, compressor stations of main
gas pipelines, gas distribution stations and points, gas turbine plants and their
systems, gas pumping units, purifying and heat exchangers devices, systems of

technological equipment in gas transportation systems. Conducting research work on the
development and implementation of energy saving technologies in the transportation and
storage of gas, new technologies of compression and liquefaction of gas.

Customers: Ukrtransgaz Company, Avtogaz department, Line Production
Management of Main Gas Pipelines, Automobile Gas Refueling Compressor
Stations, Research and Design Organizations of the Ukrainian Gas Transportation
Industry.

Happy and satisfied, because with a bachelor's degree they have received a certificate about

education in English .
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The first English�study group of masters of the specialty "Technologies and

Technological Equipment of Airports" with the Dean of the FLA Prof.

Sergey Ignatovich and deputy dean assistant professor Oleksandr

Sidorenko ( February 2006)

All of them are currently working on a specialty and became real

professionals of their business.

Students of the English�study group AO�302 on practical

lessons in the discipline "Emergency and rescue equipment of

aircraft". Everything is important here: and clothes and shoes,

but the most important � attention and mutual support.

Field of Study: 
13 "Mechanical engineering"

Speciality: 
134"Aviation and Aerospace
Technologies"

Educational and Professional
Program:  
"Aircraft Equipment"

Specialist profile: modern computerized technologies of designing, testing and
production of aviation and missile (space) equipment, including systems of
aircraft, helicopters, space aircraft.
The specialty was opened at the request of the State Enterprise "Antonov", where
students undergo practical training and partly theoretical training, from the second
year to graduation design.

Customers: After graduating, specialists are employed at the enterprises of the
aviation industry, in particular in design bureaus, aircraft factories, research
organizations and other industrial enterprises of Ukraine and other countries.
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Alexander Manko is a graduate of the first "pilot" English�language

group AKI in 2006.Now he is Director of Department of aircraft

MD�80 and Boeing 737airworthiness of Airlines "Concord

Aerotechnik"

Andriy Artyushchenko is a graduate of the first "pilot" English�

language group AKI in 2006. Currently he is the leading engineer at

the British maintenance organization "Monarch Aircraft

Engineering", based in the Zhuliany airport

Field of Study: 
27 "Transport"

Speciality: 
272 "Aviation Transport"

Educational and Professional
Program:  
"Airport Technologies and
Technological Equipments" 

Specialist profile: operation of modern automobile vehicles, special machines and
equipment, intended for automation and mechanization of technological
processes of ground support of aircraft flights, analysis of processes in airport
systems transport, planning of interactions of different types of transport, rational
use of rolling stock, estimation of vehicle productivity, cost price transportation,

energy efficiency, quality control of fuel and lubricants, and organization of acquisition process
of these materials for airlines.

Customers: Departments and service subdivisions of airports (main mechanics,
special transport, platform and cargo mechanization), holding companies that
provide airports with concessionaire rights, specialized subdivisions of research
and design organizations involved in the research, development, implementation

and operation of vehicles and means of aviation fuel and lubricants control.
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Aerospace faculty was among the first,
where the teaching of all disciplines in
English began. One of the founders of
the Project was the Head of the
Theoretical Mechanics Department,
nowadays the Honored Professor of
NAU V.O. Kasyanov In 1998, a group
of scientific and pedagogical workers

was created at the faculty, which began to
develop methodological provision of the
educational process in English. Among them were
teachers of the faculty: professor G.A.Suslova
and associate professors L.А.Zhuravleva,
I.S.Gorbunov, L.G. Volyansky, I.I. Gvozdetsky,
V.S. Butko, N.L. Kozlova, N.V. Ladogubets and
others.
In September 1999, the first "pilot" group of 16
students of the specialty "Production,
Maintenance and Repair of Aircraft and Aviation
Engines" was organized in the Faculty. They were
taught in English.

Specialist profile: maintenance and restoration of airworthiness of aviation
equipment, preparation of aircraft for flight, control of technical condition of
systems and assemblies, performance of scheduled and preventive works,
estimation of efficiency of flight operation, introduction of advanced methods of
maintenance of aviation engineering, engineering provision of accident�free flights
of aircraft.

Customers: airline companies and aviation subdivisions of the Ministry of
Transport of Ukraine, design bureaus, research institutes and educational
establishments of aviation direction, aircraft repair factories and operating
aviation enterprises of airports of Ukraine and other countries.

AEROSPACE FACULTY

The students of the first "pilot" English�study group of the Mechanical Faculty were

warmly congratulated with obtaining bachelor's diplomas and certificates about studying

in English, the rector`s adviser on international issue, professor G. A. Suslova, one of the

founders of Project of teaching in English, professor V. A. Kasyanov and Mechanical

faculty coordinator of the Project associate professor I. I. Gvozdetsky (June 2003)

Field of Study:

27 "Transport"

Speciality: 

272 "Aviation Transport" 

Educational and Professional
Program:
"Maintenance and 
Repair of Aircraft and
AircraftEngines"
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CENTER FOR ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND LEADERSHIP 

The mission of the Center is to develop and implement knowledge management system, to improve educational and research processes in NAU,
to promote leadership potential development methods and activities.

Key objectives:

organizing regular interactive events to enhance teachers and
students' personal development, soft skills through team work and
collaboration;
organizing workshops on urgent problems of the national higher
education development, reforms and innovations;
encouraging best performing University lecturers and researchers to
give master classes and share their best teaching techniques and
training practices;

teaching Elementary English (A1) to NAU students by role�play activity;
building up University leadership potential through boosting
leadership competencies students and academic staff gain at
summer schools, seminars, etc; 
developing communication skills of University students, post�
graduates and academic staff;
implementing interactive teaching, group work and collaborative
learning techniques to master teachers' professional and
pedagogical skills. 
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ACADEMIC MOBILITY SECTOR

The sector coordinates and provides advisory academic mobility services to the parties involved in the University's educational process.
Key objectives:

OUR ACADEMIC MOBILITY PARTNERS 

presenting grant, scholarship and other programs and events to
promote academic mobility in the University; 
supporting active fundraising — grant hunting and announcements,
grant application assistance for both students and academic staff;
providing documentation support for academic mobility;

integrating higher education curriculum and infrastructure to study
abroad;
networking in inter�university counseling centers;
encouraging scientific cooperation and international strategic
partnership, creating strategic educational alliances. 
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Key objectives:

developing University's innovative infrastructure;
developing science�based startup programs and maintaining
education�science�business symbiosis; 
creating organizational, economic and legal conditions for the
innovative projects designed by researchers, inventors, post�graduates
and students in order to enter national and international markets; 

enhancing technology transfer collaboration with government
agencies, businesses, educational institutions and general
public;
establishing mutually beneficial cooperation between the University
and internal/external stakeholders;
taking multifaceted measures for innovative developer�to�
manufacturer R&D promotion;
developing entrepreneurial mindset, skills and competencies.

TECHNOLOGY AUDIT 
CONFIDENTIALLY 

POTENTIAL TECHNOLOGY
COMMERCIAL ATTRACTIVENESS
EVALUATION 

INVESTORS AND POTENTIAL
PARTNERS SEARCH

MARKETING RESEARCH 

COPYRIGHT REGISTRATION AND
CERTIFICATION

OPTIMAL TECHNOLOGY TRANSFER
METHODS SELECTION 

SPIN�OFF TECHNOLOGY MONITORING 

LICENSING 

LEGAL TECHNOLOGY TRANSFER
CONTRACTS SUPPORT 

OPTIMAL EQUITY STAKE VALUATION

MARKETING AND 
BRANDING OF THE PRODUCT

WORKSHOPS AND
TRAININGSONTRANSFER

TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE
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TECHNOLOGY
TRANSFER 

The mission of the Center is to create favorable innovative technology transfer environment in the University. 

TECHNOLOGY TRANSFER CENTRE
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CENTER FOR STUDENTS AND 
YOUNG SCIENTISTS' RESEARCH AND EDUCATION 

Major activities � creating favorable conditions for higher education degree seeking applicants to acquire comprehensive competences, improve
their scientific outlook, gain profound professional�oriented and research�based knowledge, develop their creative scientific thinking, demonstrate
intellectual capacities and actively engage in research and developments. 

Key objectives: 

motivating students to research activities through encouraging their
integration in scientific environment and mastering universal
researcher skills;
providing organizational, methodological, and informational support
for students' research groups; 
improving students' extra�curriculum research activity with the use
of new approaches and organizational forms; 

participating in organizing and holding a variety of scientific and com�
municative events to present the achievements of young scientists; 
ensuring PhD applicants training in 22 specialities; 
organizing and coordinating specialized and interdisciplinary post�
graduate courses on fundamentals of research methodology, peda�
gogical innovations, project management, etc.; 
initiating and implementing innovations in PhD training processes,
as well as improving educational services quality. 

MAJOR ACTIVITIES

Organization of 
PhD applicants training 

Organization of students' various
extra�curriculum creative and

research activities
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EDUCATION IN ENGLISH SPECIALITIES

Today, almost 1,600 students are gaining qualifications in 22 licensed specialities in English project groups. 

THE LIST OF THE UNIVERSITY PROGRAMS TAUGHT IN ENGLISH

2019/2020 Academic year

1.Speciality: 134 "Aviation and Aerospace Technologies"
2.Speciality: 151 "Automation and Computer�integrated Technologies"
3.Speciality: 272 "Aviation Transport"
Maintenance and Repair of Aircraft and Aircraft Engines

Airports Technologies of Works and Technological Equipment
4.Speciality: 142 "Power Machinery"
5.Speciality: 121 "Software Engineering"
6.Speciality: 123 "Computer Engineering"
7.Speciality: 151 "Automation and Computer�integrated

Technologies"
8.Seciality: 153 "Micro�and nano system engineering"
9.Speciality: 171 "Electronics"
10.Speciality: 172 "Telecommunications and Radio Engineering"
11.Speciality: 173 "Аvionics"

12.Speciality: 272 "Aviation Transport"
Air traffic Service

Systems of Air Navigation Service
13.Speciality: 192 "Building and civil engineering"
14.Speciality: 125 "Cybersecurity" 
15.Speciality: 151 "Automation and Сomputer�integrated

Technologies"
16.Speciality: 101 " Environmental Studies"
17.Speciality: 162 "Biotechnology and Bioengineering"
18.Speciality: 081 "Right"
19.Speciality: 275 "Air Transport technologies"
20.Speciality: 073 "Management"
21.Speciality: 075 "Marketing"
22.Speciality: 191 " Architecture and Urban Development"
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ADVANTAGES OF EDUCATION IN ENGLISH

ACADEMIC STAFF

It has been for 20 years already that higher education degree seeking applicants have been successfully trained in English at our University. And now,
the University holds top positions in national higher education institution ratings.
Higher education in English has unquestionable advantages as it enables:

The efficiency of education in English depends primarily on the level of academic staff language competence. 
The educational process in English at the University is carried out by 312 highly qualified lecturers, with 49 professors and 168 associate professors
among them. The lecturers hold the certificates confirming their English language competence (ІСАО, IELTS, TOEFL, CEO, National Aviation
University).
More than 1,000 textbooks, manuals, monographs, and method guides have been published by NAU academic staff within the framework of education
in English process. 
The University lecturers have a possibility to improve their English language skills at the refresher courses jointly introduced by the Institute of
Innovative Technologies and Leadership, the ICAO training Institute and Professional Foreign Languages Department.

continuous improving of language and communication skills;
acquiring profound knowledge of professional English terminology;
mastering aviation English; 
taking internship courses in leading Western European educational
institutions under the students academic mobility exchange programs;

attending lectures delivered by well�known lecturers and scientists
from leading Western European educational institutions;
enhancing University graduates' competitiveness on the labor
market today.
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HIGHER EDUCATION IN ENGLISH:  
FROM BIG IDEA TO ITS SUCCESSFUL IMPLEMENTATION 

One of the key factors contributing to University's competitiveness is its ability to organize the educational process in the languages of international
communication.

The University's educational process in foreign languages is primarily aimed at implementing innovations to train highly�qualified graduates of
different specialities, conducting joint international research, encouraging academic mobility of students and teaching staff, and active participating
in international educational and scientific projects.  The University positioning in educational service provision will largely depend on its achievements
in this area.  

Therefore, creating conditions for training National Aviation University students in ICAO languages, especially in English, is of prior importance.
It was long�standing experience teaching foreign students at the University that has contributed to the establishment and development of the

educational process in English since Soviet times,  the University (Kiev Institute of Civil Aviation Engineers/ 1953�1988/, Kiev International University
of Civil Aviation /1988�1998/) gained a reputation of a world's leading higher educational institution in aviation sphere. 

And it all began in 1999 with the creation of the two firstling English language groups at the Aircraft Faculty, currently Educational and Research
Aerospace Institute and the Airport Faculty, currently the Faculty of Architecture, Construction and Design.

A huge contribution to the development of education in English at the University has been made by former Rectors V. Babak, M. Kulyk, professors
G. Suslova, V. Kasianov, A. Tunik, O. Akmaldinova, Y.Veruzhskyi, F. Yanovskyi, former Directors of Innovative Technologies Institute   O. Yudin (2009�
2012), M.Sydorov,  V. Kazak (2015�2018). Also, an important role in further organizing and providing methodological support for education in English
is played by English project coordinators, namely, V. Pershakov, I.Gvozdetskyi, V.Ivannikova, T.Dudar, T.Oleshko, M.Mukhina, O.Akmaldinova,
J.Averyanova.

The mission of the Center is to organize and coordinate the educational process in foreign languages (ICAO languages), to provide favorable
conditions for innovation  breakthrough in training highly�qualified and competitive University graduates.    



5 HIGHER EDUCATION IN ENGLISH

STRUCTURE OF THE INSTITUTE OF 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND LEADERSHIP

INSTITUTE OF
INNOVATIVE

TECHNOLOGIES
AND LEADERSHIP

CENTER FOR 
STUDENTS AND 

YOUNG SCIENTISTS'
RESEARCH AND

EDUCATION 

CENTER FOR 
LANGUAGE

CERTIFICATION AND
ENGLISH LANGUAGE

EDUCATION 

CENTER FOR
TECHNOLOGY 

TRANSFER 

SECTOR FOR
ACADEMIC 
MOBILITY 

SECTOR FOR
COOPERATION
WITH STAKE�

HOLDERS 

CENTER FOR
ORGANIZATIONAL

DEVELOPMENT AND
LEADERSHIP 
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Development, support and organization of the
"Higher Education in a Foreign Languages" project
are among top priorities of the Institute of Innovative
Technologies and Leadership.

Today, the Institute of Innovative Technologies
and Leadership is an educational, scientific, and
administrative structural unit of the National Aviation
University.

For years, the Institute of Innovative Technologies and
Leadership has closely cooperated with branch enterprises,
institutions and organizations (state�owned enterprise
"Antonov", OJSC STC Elektronprylad, Artem SJSHC, SE "Plant
410 CA", Kyiv Plant Radar JSC, Boryspil International Airport,
Kyiv (Zhuliany) International Airport etc.), Institutes of the
National Academy of Sciences of Ukraine, Universities and
research institutions based in other countries. 

OUR GOAL IS THE DEVELOPMENT OF
CREATIVE TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF
STUDENTS, POST�GRADUATE STUDENTS
AND YOUNG SCIENTISTS

Key objectives:
innovative management of research activities at different
stages of the educational process;
organizing academic and research activities of students,
post�graduate students and young scientists;
organizing educational process in foreign languages (at
present, in English);
introducing methodology of leadership potential
development among students and academic staff;
mutually beneficial and fruitful cooperation with
stakeholders;
creating favorable conditions for research developments in
the area of innovative entrepreneurship;
improving the technology transfer system.

Kateryna Babikova

PhD, Director

INSTITUTE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND LEADERSHIP
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Volodymyr  ISAIENKO
Rector
Doctor of Sciences (Biology), Professor, Ph.D., 

Academician of the Academy Sciences of Ukraine, 

Honoured Worker of Ukraine



2WELCOME OF THE RECTOR

Knowledge of foreign languages in combination with 

high qualification is the key to success in life

The National Aviation University has always retained leadership
in the area of innovative education aspiring to perfection and
continuous qualitative changes aimed at training specialists of a
brand new generation who are expected to show most effective
performance in the context of multinational globalized
environment. Relying on long tradition and the determined
values, the University has always shown high level of education in
compliance with global standards. It can be proved by the
introduction of alternative teaching in the English language, which
can be viewed as an optimum combination of Ukrainian
educational traditions and overseas innovative technologies.

In their joint effort, the leading scientists and University
instructors have been implementing the Program "Higher
Education in a Foreign Languages", which contributes
noticeably to training specialists in compliance with international
standards, increasingly enables unrestricted access to the latest
advances, fosters international academic mobility and scientific
internship in leading universities across the world giving
university graduates multiple employment opportunities, high
qualification and competitiveness on both national and
international labor markets. 

Education in English started in 1999 when two groups of
students were formed. Since that time the project having gained
more. The rapid development of the English teaching program is
inseparably connected with the creation and functioning of the
Institute of Innovative Technologies and its assignee currently

represented by the Institute of Innovative Technologies and
Leadership whose activities include providing education in the
English language. Fruitful cooperation of the University with the
International Civil Aviation Organization and the creation of ICAO
Institute, which has considerably increased a demand for
teaching aviation�related specialities in English, have been a
major driving force behind the implementation of the English
language system of education at the National Aviation University.

The significance of this undertaking, a growing demand and
further prospects of the project become evident when analyzing
the dynamics of the project development. The number of students
involved in education in English has increased tenfold, together
with the number of highly�qualified University instructors. The
University library has got many text books and research papers
written by our staff. Students involved into the English project are
very active in research process and student mobility programs,
because there are no language barriers. 

I am convinced that professionalism and dedicated work of the
University staff will open up new horizons for young people
through sharing all their knowledge and expertise with new
generations of highly�qualified specialists, thus, fostering
National Aviation University membership in the European Higher
Education community and in the Aviation Universities Association
formed in the ICAO.

The Program of a "Higher education in foreign languages"
hasmarked in 20th anniversary.

Let me congratulate all those involved into the Program.
I'msure in future successful development of this innovation at the
National Aviation University. 



1999First students of the Aircraft Faculty and Airport Faculty joined the English

project groups

2002The Institute of Innovative Technologies was established to coordinate academic

process in English

2003The ICAO training Institute Aviation English Center of the contributed to the

quality of the Projects 

2007The English Project Coordination Centre was organized to coordinate academic

process in English with educational units of NAU.

2016The Institute of Innovative Technologies was awarded with the 1st degree Diploma of

the winner of the competition in the nomination "Innovative Approaches to Learning

English Language in Educational Institutions" by the National Academy of Pedagogical

Sciences of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine 

2017The Institute of Innovative Technologies was awarded the 1st degree Diploma for

taking an active part in innovative educational activities on 8th International Forum

"Innovation in Modern Education" by the National Academy of Pedagogical

Sciences of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine

2018The National Aviation University was awarded Diploma and Gold Medal in the

nomination "Partnership as Strategic Resource of Innovative Development of

Educational Institutions" by the National Academy of Pedagogical Sciences of

Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukrain. 

The Center of Language Certification and English Language Education was

established within the framework of the Institute of Innovative Technologies and

Leadership
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