З потоку життя
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТП ПРОЗВІІУВАВ
СВІТОВІЙ АВІАКОСМІЧИІЙ СПІЛЬНОТІ
Доброю традицією вже про
тягом семи років є організація
зустрічей провідних науков
ців з усього світу піц гостинним

Микола І^лик
дахом Національного авіацій
ного університету За роки іс
нування Всесвітнього конгре
су «Авіація у XXI столітті» в
його роботі взяло участь близь
ко трьох тисяч науковців. Мета
конфесу ~ аналіз глобальних
тенденцій, огляд практичних,
експериментальних і теоретич
них досягнень у галузі цивіль
ної авіації. Створено справжню
наукову спиіьноту, координат
на мережа якої охоплює майже
всю планету.
Пленарне' засідання кон
гресу відкрив проректор з на
укової роботи Національного
авіаційного університету Во
лодимир Харченко. З вітальни
ми словами до учасників звер
нулися: Микола І^лик, ректор
Національного
авіаційного
університету; Максим Луцький,
перший заступник голови Ко
мітету Верховної Ради Украї• ни з питань науки і освіти, пер
ший проректор Національного
авіаційного університету; Дми
тро Бабейчук, заступник голо
ви Державної авіаційної адмі•ністрації; Кристофер Мейроуз,
виконавчий директор авіаком
панії
Люфтганза
Технікал
Трейнінг (Німеччина); Борис
Єлисєєв, ректор Московського
державного технічного універ
ситету цивільної авіації; Юзеф
Зайонц, ректор
Державної
школи вишої освіти в м. Хелм
(Польща); Серго Тепнадзе, рек
тор Тбіліського авіаціііного
університету (Грузія); Ддалят
Самедов. проректор з навчаль
ної роботи Національної „ака
демії авіації Азербайджану.

У конгресі взяли участь де
ситету ім. Клода Бернара та Лі
легати із 47 країн світу. Проонської вищої школи, Фрайфамний комітет конгресу ре
ція; Жаніна Шелхаасе, голова
комендував до друку понад 300 Департаменту економіки авіа
статей. Проведено тематичні
ційного фанспорту Німецько
симпозіуми за напрямами: су
го аерокосмічного центру; Нічасні авіаційно-космічні тех
коля Дюшен, експерт з охорони
нології, аеронавігація, між
навколишнього
середовища
народні інтефаційні процеси
ENVISA, Франція.
в аерокосмічному комплексі,
***
охорона навколишнього сере
У рамках IV Всесвітнього
довища, авіаційна хіммотоконгресу «Авіація у XXI сто
логія, економіка та управлін
літті: безпека авіації та кос
ня в авіації, людський ф ^ о р
мічні технології» відбувся кру
в авіації, повітряне і косміч
глий стіл «Політика розвитку
не право: міжнародні та наці
аерокосмічного комплексу в
ональні проблеми безпеки, до • Україні: проблеми міжвідом
даткова професіональна освіта:
чої кооперації та міждисци
проблеми і перспективи.
плінарних досліджень». Співорганізаторами цього заходу
Піц егідою конфесу дія
стали Національне космічне
ла школа молодих науковців
агентство України, Міжнарод
з проблем захисту навколиш
ний центр космічного права
нього середовища від впливу
HAH України, Центр дослі
цивільної авіації під головуван
ням директора Інституту еко джень науково-технічного по
тенціалу та історії науки імені
логічної безпеки Національ
Геннадія Доброва HAH Укра
ного авіаційного університету
Олександра Запорожця. Було їни.
заслухано доповіді науковців
Відкрив засідання кругло
з України, Росії, Литви, Фран
го столу проректор з наукової
ції, Німеччини, Туреччини та
роботи Національного авіацій
інших країн світу. Представленого університету Володимир

ча кафедри міжнародного пра
ва ІМВ НАУ Володимира Антипенка й завідувача кафедри
міжнародних економічних від
носин та бізнесу Наталі! Ііатаренко.
Учасники конгресу мали
можливість
відвідати
на
вчальний ангар, лабораторії
авіоніки„ космічного зв'язку
і навігації, метеорадіолокації,
супутникових
систем
та супутникових техноло
гій, тренажерний комплекс,
авіаційно-космічний центр,
центр підготовки фахівців ор
ганізації повітряного руху та
інші інноваційні підрозділи
університету.
Конгрес розробив шля
хи змиїнення зв'язків з міжна
родними організаціями та під
приємствами авіаційної галузі,
визначив можливості для за
лучення університету до учас
ті в проектах ЄС. У листі пер
шому
віце-прем'єр-міністру
України Андрію Клюеву регі
ональний директор Європей
ського Північно-Атлантичного
бюро ІСАО Карстен Тейл ви
словив вдячність за зразкову
організацію роботи конфесу,
відзначив високу ефективність
цього важливого міжнародно
го заходу та висловив думку,
що проведення таких заходів
зміцнить відносини між Украї
ною і Європейським ПівнічноАтлантичним бюро ІСАО.
У ході багатьох перегово
рів були визначені пріоритет
ні напрями співпраці НАУ з
провідними світовими вищи
ми навчальними закладами
й авіаційними навчальними
центрами.
***

Делегація
Національно
го авіаційного університе
ту також взяла активну участь
у проведенні 7-го Міжнарод
ного авіаційно-космічного са
лону «АВІАСВІТ - XXI». До
уваги делегатів з 32 країн світу
Виступає Володимир Харченко .
була запропонована інновацій
Харченко. Заступник генераль
НІ матеріали присвячені про
на науково-технічна продукція.
ного директора Національного
блемам екологічної безпеки
Серед експонатів університету
космічного агентства України • — багатоцільовий безпілотний
цивільної авіації, глобальної
Е^ард %знєцов окреслив перекологічної місткості навко
комплекс М-6 «Жайвір», безпі
спеїктцри міжнародного спів лотний літальний апарат М-7
лишнього середовища та про
пускної' здатності аеропортів робітництва в сфері космічної
«Небесний патруль», авіацій
діяльності. Завдання й напря
відповідно до нормативів еко
ні й диспетчерські фенажерні
ми • міждисципліїїарних дослі комплекси, розробки в галузі
логічної безпеки тощо. З Допо
відями виступили:-Олександр джень у сфері міжнародних
глобальних супутникових сис
економічних відносин та між
Запорожець, директор Інсти
тем тощо.
народного права в Національ
туту екологічної безпеки НАУ,
Олена КАРПУН,
ному авіаційному університеті
Україна; Махмуд Хаммадиш,
журналіст
висвітлено у виступах завідува
професор І Ліонського універ-

