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УСПІХ МОЖЛИВИМ ЛИШЕ

ЗАВДЯКИ СИСТЕМНОСТІ
співпрацю між НАУ та місцевим
органом влади провінції Чжецзян (місто Ханчжоу, Сяошань,
КНР). Пріоритетний напрям
співпраці — створення Китай
сько-українського навчальнонауково-дослідного інституту
По-друге, не треба забувати аерокосмічних технологій, ми
ауважу, що робота
розпочалася у дуже про приземленіші речі. Ціка також домовилися про прове
непростий для закладу вішими для іноземних студен дення довгострокових науковоперіод, коли він був фактично
тів ми можемо стати не лише дослідних проектів. Якщо наша
на межі руйнування, — роз за рахунок підвищення якос спільна діяльність буде успіш
починає розповідь Володимир ті викладання, збалансованої ною, то наступним її кроком
Миколайович. — Але завдяки оплати за навчання, а й за ра може стати створення досить
злагодженій співпраці справж хунок надання хороших умов потужних інноваційних і тех
ніх, а не декларованих патріо проживання. Адже випускиик- нологічних парків — як у Ки
тів університету, вдалося ситу іноземець на батьківщині роз таї, так і в Україні. Зауважу, що
ацію не лише стабілізувати, а повідатиме не лише про рівень наші проекти входять до вели
Розповідаючи про міжнарод
— Так, співпраця з військо
й на багатьох напрямах робо викладачів чи обладнання, а й кого Міжнародного проекту ну діяльність, не можна не зга во-промисловим комплексом є
ти її покращити. Університет, про те, де саме він мешкав кіль «Шовковий шлях».
дати про співпрацю між нашим одним із дуже важливих на
попри деструктивну інформа ка років. Усвідомлюючи це, ми
А днями НАУ відвідала де університетом і Міжнародною прямків роботи багатьох ви
ційну кампанію, за підсумками спрямували досить багато кош легація
компанії
Xinjiang організацією цивільної авіації шів. Звісно, Національний авіа
вступу в минулому році став тів та інших ресурсів на ре Communications Construction (ІКАО). Зокрема, ми домовили ційний не може бути винятком,
шостим серед найпопулярні- монти й утеплення гуртожит Group — великої організації, ся про проведення процедури навпаки — ми невпинно роз
ших українських закладів ви ків. Завдяки підтримці держави що спеціалізується, зокрема, акредитації тренінг-центру на виваємо таку співпрацю. На
щої освіти.
і членів Наглядової ради НАУ на будівництві злітних смуг, базі НАУ, а також про стажу приклад, нещодавно до НАУ
вання в ІКАО наших магістран завітала делегація на чолі з
— Як цього вдалося досягти?
командувачем Повітряних сил
тів, аспірантів, докторантів.
— Я переконаний, що успіх
До речі, президент Ради Збройних сил України, гене
СЕРЕД ОСНОВНИХ СТРАТЕПЧНИХ
у багатьох сферах став можли
ІКАО Олумуіва Бенард Аліу — рал-полковником Сергієм ДрозЗАВДАНЬ. ОРІЄНТУВАННЯ
вим саме завдяки системності
випускник Київського інституту I довим. Під час зустрічі ми,
управлінської діяльності, розу
інженерів цивільної авіації —по зокрема, розмовляли про пер
Н А ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИШ У
мінню специфіки роботи уні
передника НАУ. Ми розуміємо, спективу відновлення військо
І ПОСТІЙНЕ ПІДВИЩ ЕННЯ ЯКОСТІ
наскільки важливою є робота з вого факультету на базі НАУ.
верситету й очікувань від за
кладу такого масштабу. Серед
тими, хто частину свого життя Командувача дуже зацікави
НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПО СЛ УГ
наших основних стратегічних
провів у наших стінах. Тому уні ли зразки безпілотної авіації, з
верситет став ініціатором про якими він ознайомився, відві
завдань: орієнтування на інно
ваційний розвиток вишу і по на капітальний ремонт гурто автомобільних доріг та заліз грами «Випускник українсько давши навчальний ангар. Це й
стійне підвищення якості на житків удалося виділити більш ниць і проектно-дослідниць го університету — народний не дивно, адже на базі універ
дання освітніх послуг, активна як двадцять мільйонів гривень. ких роботах. Мені вручили дипломат держави» і міжгалу ситету створено сім типів безпі
робота з інтеграції універси Звісно, і цього недостатньо, зва диплом почесного віце-прези зевої програми «Міжнародна лотних літальних апаратів — від
тету в світовий науковий і жаючи на те, що подібні ро дента Асоціації інноваційних освіта як інструмент просування мікро- до оперативно-тактич
освітній простір, що передба боти у минулі роки майже не технологій для ремонту та об національних інтересів України них, що можуть використову
чає орієнтування на найвищі проводилися. Тож ми розроби слуговування автомагістралей і за кордоном». До речі, у вересні ватися і військовими. До речі,
стандарти. Щоб стати кращи ли детальний план подальшо злітних смуг, тож результатив 2018 року ми плануємо провес відчуваючи
перспективність
ми, треба спробувати зазирну го ремонту й осучаснення на на праця триватиме. Ми плану ти форум випускників-іноземців відповідного напрямку підготов
ти у завтрашній день, відчути вчальних корпусів, лабораторій ємо співпрацю не лише у сфе різних років навчання, присвя ки, НАУ розвиває нову спеці
і спрогнозувати проривні на і гуртожитків. Вірю, що нам рі покриття злітно-посадкових чений святкуванню 85-річчя уні альність — оператор наземно| го керування БИЛА. Створюємо
прямки діяльності і, відповід вдасться реалізувати задумане. смуг — вона стане кроком до верситету.
розширення на усю інфра
но до них, вибудовувати робо
центр підготовки та перепідго
ту. А потенціал університету, - Потенціал НАУ є настільки структуру галузі. Нині також - Нині багато вітчизняних ви товки таких операторів, навча
який, беззаперечно, є дуже ви потужним, що, вочевидь, йому вирішується питання прохо шів отримують відчутну під тимемо за допомогою техніки та
соким, уже нині дає нам змо затісно в рамках лише нашої дження нашими студентами тримку від співпраці з обо тренажерів, розроблених саме в
гу залишатись у когорті флаг країни, і мова йде не тільки практики у представництві ронним комплексом, на який нашому університеті.
манів української освіти і не про навчання іноземних сту ХССЦ в Україні та проведення держава витрачає значно біль
загубитися серед хороших за дентів. Розкажіть про знако спільних досліджень із вико ше коштів, ніж раніше. Чи про
Спілкувався Максим К0Р0ДЕНК0,
ві приклади міжнародної спів ристанням лабораторій НАУ.
водиться така робота в НАУ?
рубіжних закладів.
«Освіта України»
праці НАУ.
— Університет дуже актив
- Що потрібно, аби не загу
но взаємодіє з колегами в усьо
битися?
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ
— По-перше, треба інтегру му світі. Розповідати про це
ОГОЛОШУЄ
КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ:
вати наші програми у світовий можна дуже багато, адже НАУ
ректорі Миколаївського національного університету імені В . 0 . Сухомлинського.
освітній простір. Для цього пла уклав близько 110 договорів
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання
нуємо відкрити на всіх напря із закордонними партнерами.
та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.
мах освіти міжнародні програ Думаю, окремо варто зверну
Строк подання о м і - д і ї місяці о дно опублікування оголошення.
ми подвійних дипломів і, звісно, ти увагу на останні події, зо
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву на участь у конкурсі; особовий листок
постійних студентських обмінів. крема - на результативну
з обліку кадрів з фотографією; автобіографію; копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
Надважливими є впровадження співпрацю із представниками
довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку
і підтримка освітніх програм, які великих китайських організа
проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Мі
реалізуються іноземними мова цій. Це — один з найпотуж
ністрів України від 2 7 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р „ №39, ст. 1656); копію паспорта,
ми. На рівні магістратури й ас ніших перспективних векторів
засвідчену претендентом/кою; копію трудової книжки; довідку про наявність або відсутність судимості; інформацій
пірантури відсоток дисциплін, міжнародної співпраці нашого
ну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; письмову згоду на збір та
що викладаються іноземною університету.
П р о стратегічні завдання університету, співпрацю із закордонними
колегами і військово-пром исловим комплексом і про те, як не
загубитися серед інш их хорош их закладів, розповідає в .о . ректора
Н ац іональн ого авіаційного університету Володимир ІС А Є Н К О .

З

мовою, також має стати біль
шим. Ми повинні бути готови
ми до проведення міжнародної
акредитації' відповідних освітніх
програм.

Так, наприклад у рам
ках Міжнародного форуму
INNOVATION MARKET, що
відбувся у листопаді минулого
року, ми підписали угоду про

обробку персональних даних. Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути
засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.
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