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Національне визання — 2 0 1 2
Розширення ділового партнерства, реалізація спільних проектів, залучення інве
стиційних ресурсів — ось ті переваги, які отримують учасники міжнародної презентаційно-іміджевої програми "Визнання року", представляючи свої здобутки та
виборюючи право називатися кращими у своїй галузі. Найбільшою ж нагородою
для всіх стає усвідомлення того, що невтомна праця кожного підприємства, ор
ганізації та закладу формує гідний імідж держави на міжнародній арені.
Сьогодні представляємо переможця міжнародної презентаційно-іміджевої про
грами "Визнання року — 2 0 1 2 " , володаря почесної відзнаки "Національне визнан
ня — 2012" — Національний авіаційний університет.
Сходження
Національного
авіаційного університету на
Олімп визнання розпочалося
ще на початку XX століття. У
1933 році на базі Київського
політехнічного інституту було
створено Київський авіаційний
інститут, який за роки існування
не
раз
змінював
назву
відповідно до свого стрімкого
розвитку: Київський інститут
цивільного повітряного флоту
(1947), Київський інститут інже
нерів цивільної авіації (1965),
Київський міжнародний універ
ситет цивільної авіації (1994),
Національний
авіаційний
університет (2000). За роки 80річної історії університет підго
тував понад 150 тис. високо
класних фахівців для 160 країн
світу.
До складу Національного
авіаційного університету нині
входять 17 інститутів, 8 факуль
тетів, 7 коледжів, 3 ліцеї, Дер
жавна льотна академія, Євро
пейські регіональні
центри
Міжнародної
організації
цивільної авіації (ІСАО). В
авіаційному університеті здобу
вають вищу освіту за 74
спеціальностями понад 25 тис.
студентів. Формування науко
вого
світогляду
студентів
здійснюється під керівництвом

8 академіків і членів-кореспондентів Національної академії
наук України, 37 академіків га
лузевих академій наук, близько
300 докторів наук та профе
сорів, більш як 800 кандидатів
наук та доцентів. Серед викла
дачів 154 заслужені діячі науки і
техніки України та лауреати
Державних премій.
Світове визнання робіт вче
них
університету
щороку
підтверджується на вітчизняних
і зарубіжних авіасалонах, вис
тавках, міжнародних конгресах
тощо. Авіаційний університет
за підтримки НАНУ та Міністер
ства освіти і науки, молоді та
спорту України став базою для
створення Інституту новітніх
технологій. Провідну роль у
процесі підготовки кадрів вищої
кваліфікації відіграють докто
рантура та аспірантура універ
ситету.
Однією з основних вимог до
підготовки висококваліфікова
них фахівців авіаційної галузі є
максимальне наближення на
вчального процесу до про

фесійної діяльності. В унікаль
ному навчальному ангарі на
реальних літаках
майбутні
пілоти та фахівці з наземного
обслуговування повітряних су
ден удосконалюють свою про
фесійну майстерність. Особ
ливе місце в структурі закладу
належить
Аерокосмічному
центру, в якому у повному об
сязі
реалізуються
новітні
інформаційні технології та
стрімко розвивається нанотехніка. У науково-виробничо
му центрі "Віраж" створено
серію перспективних безпілот
них літальних апаратів. Бага
торічні зв'язки
пов'язують
університет
та
провідні
підприємства авіаційної галузі
України. На базі закладу пра
цює Інститут міжнародної ор
ганізації цивільної авіації ІСАО,
до складу якого входять євро
пейські навчальні центри з
авіаційної безпеки та підготов
ки державних інспекторів з
безпеки польотів та льотної
придатності повітряних суден.
Авіаційний університет є чле

ном Міжнародної
асоціації
університетів. За успішну підго
товку іноземних студентів його
нагороджено державними на
городами багатьох країн. У кон
тексті європейських вимог до
змісту освіти та організації на
вчального процесу в універси
теті здійснюється модернізація
освітньої діяльності відповідно
до принципів Болонської декла
рації.
Інтеграції випускників НАУ в
європейський та світовий на
уково-економічний
простір
сприяє викладання навчальних
дисциплін іноземними мовами,
зокрема англійською, за 14-ма
технічними спеціальностями.
У навчальному процесі вико
ристовуються понад 70 літаків
та вертольотів, 2 комплексні
авіаційні тренажери, 237 бор
тових систем, моделюючих
стендів і понад 5000 сучасних
комп'ютерів.
У розпорядженні студентів
комп'ютеризована
науковотехнічна бібліотека з більш як З
млн. примірників навчальнометодичної літератури. Доступ
до
світових
електронних
бібліотек викладачі та студенти
отримали завдяки приєднанню
комп'ютерної мережі закладу
до
національної
науковоосвітньої телекомунікаційної
системи.
У 1 2 багатоповерхових гурто
житках університету створено
комфортні умови для прожи
вання майже 6 тисяч студентів.
До послуг студентів Медичний
центр з новітньою діагностич
ною апаратурою, Центр культу
ри та мистецтв, Центр спорту
та здоров'я, у складі якого
функціонують стадіон, манеж,
спортивні та тренажерні зали,
більярдний клуб. Особливою
популярністю у молоді корис
тується яхт-клуб.
Національний
авіаційний
університет, ректором якого є
доктор технічних наук, профе
сор, заслужений діяч науки і
техніки України, лауреат Дер
жавної премії України Кулик
Микола Сергійович, забезпе
чує високу якість підготовки
фахівців, їх конкурентоспро
можність на державному та
світовому ринках праці.
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Як повідомляла "Освіта" у виставковому центрі
"КиївЕкспоПлаза" відбулась IV Національна виставкапрезентація "ШНОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ".
Широкомасштабна експозиція цього року представила'з 27 регіонів України 625 навчальних за
кладів різних рівнів і форм власності, наукові уста
нови, методичні центри, регіональні і муніципальні
органи управління освітою, міжнародні установи і
представництва, видавництва, підприємства та
бізнес-структури, що забезпечують засобами на
вчання галузь освіти. У виставці взяли участь і
представили експозиції навчальні заклади з Швей
царської Конфедерації, Республіки Польща, Сло
вацької Респубілки, Чеської Респубілки та
Італійської Республіки.
В межах виставки відбулася цере
монія нагородження кращих вищих
навчальних закладів України дипло
мами "Лідер Національної системи
рейтингового оцінювання вищих на
вчальних закладів України". Рейтингове оцінювання діяльності вищих
навчальних закладів усіх форм влас
ності ініційоване МОНмолодьспорту
України та Інститутом інноваційних
технологій та змісту освіти МОНмо
лодьспорту
України
і
стало
невід'ємною складовою моніторингу
якості вищої освіти.
Організатори виставки провели
тематичний конкурс з ряду актуаль
них проблем інноваційної мо
дернізації освіти. Конкурс проводив
ся з 9 тематичних номінацій.
На конкурс було подано 354 робо
ти. Експертну оцінку якості поданих
робіт проводили наукові інститути
Національної академії педагогічних
наук України: Інститут спеціальної
педагогіки, Інститут інформаційних
технологій і засобів навчання,
Університет менеджменту освіти,
Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих, Інститут інноваційних тех
нологій і змісту освіти Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту Ук
раїни, Національний центр "Мала
академія наук України".
Віце-президент Національної ака
демії педагогічних наук України
Андрій Гуржій вручив переможцям
конкурсу з тематичних номінацій на
городи — Золоті та Срібні медалі.

ЗОЛОТИМИ

МЕДАЛЯМИ

у

номінації "Інновації у розвитку міжна
родної співпраці в освітній галузі" на
городжені учасники виставки:
Доправна академія м. Тренчин
(Словаччина)
Технікум зв'язку ім. Іпполіта Сегельського в м. Познань (Польща)
Комплекс Шкіл Гастрономічних і
Готельних справ ім. Казимира
Андрія Яворського в Хелмі (Польща)
НАГОРОДЖЕНІ:
АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Таврійський національний універ
ситет імені В.І. Вернадського
Кримський
республіканський
інститут післядипломної педагогічної
освіти
Республіканський вищий навчаль
ний заклад "Кримський гуманітар
ний університет" (м. Ялта)
Сімферопольське
вище
про
фесійне училище
ресторанного
сервісу та туризму
Експериментальний навчальновиховний комплекс "Школа майбут
нього" м. Ялта

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Вінницький національний технічний
університет
Вінницький обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних
працівників
Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Козятинське
міжрегіональне вище професійне
училище залізничного транспорту"
Вінницьке міжрегіональне вище
професійне училище
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю "Енергобудмонтаж"
Вінницьке вище професійне учи
лище сфери послуг
Центр професійно-технічної освіти
№ 1 м. Вінниці
Вище професійне училище № 41
м. Тульчина Вінницької області
Центр професійно-технічної освіти
торгівлі та харчових технологій м.
Вінниці
Загальноосвітній навчально-ви

ховний комплекс І-ІІІ ступенів "Школа-інтернат-гімназія" імені В.М.
Підгорбунського Козятинської рай
онної ради Вінницької області"
Навчально-виховний комплекс:
середня загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів гімназія № 6
м. Вінниці
Середня загальноосвітня школа IIII ступенів № 1 — гімназія Тростянецької районної ради Вінницької
області
Дошкільний навчальний заклад №
27 "Дзвіночок" Вінницької міської ра
ди
Дошкільний навчальний заклад №
51 "Колосок" Вінницької міської ради
Вінницька обласна станція юних
натуралістів

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Східноєвропейський національ
ний університет імені Лесі Українки
Волинський інститут післядип
ломної педагогічної освіти
Нововолинське вище професійне
училище

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Державний вищий навчальний за
клад "Національний гірничий універ
ситет"
Придніпровська державна ака
демія будівництва та архітектури
Державний заклад "Дніпропет
ровська медична академія Міністер
ства охорони здоров'я України"
Дніпропетровський
обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти
Навчально-методичний
центр
професійно-технічної
освіти
у
Дніпропетровській області
Західно-Дніпровський центр про
фесійно-технічної освіти
Професійно-технічне училище №
74 Дніпропетровської області
Марганецький професійний ліцей
Дніпропетровської області
Дніпродзержинський центр підго
товки і перепідготовки робітничих
кадрів
Перещепинський
професійний
ліцей Дніпропетровської області
Криворізький професійний гірни
чо-технологічний ліцей
Дніпропетровське вище про
фесійне училище будівництва
Відділ освіти Новомосковської
районної державної адміністрації
Дніпропетровської області
Відділ освіти Томаківської район
ної державної адміністрації Дніпро
петровської області
Відділ освіти Межівської районної
державної адміністрації Дніпропет
ровської області
Відділ освіти Широківської район
ної державної адміністрації Дніпро
петровської області
Методична служба відділу освіти
Софіївської районної державної
адміністрації Дніпропетровської об
ласті
Дніпропетровський
обласний
центр науково-технічної творчості та
інформаційних технологій учнівської
молоді
Міський методичний центр уп
равління освіти та науки Дніпропет
ровської міської ради
Спеціалізована багатопрофільна
школа № 23 з поглибленим вивчен
ням англійської мови Дніпропет
ровської міської ради
Дніпропетровський педагогічний ко
ледж Дніпропетровського національ
ного університету імені Олеся Гончара
Дніпропетровський ліцей інфор
маційних технологій при Дніпропет
ровському національному універси
теті імені Олеся Гончара
Дніпропетровський обласний ме
дичний ліцей-інтернат "Дніпро"
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