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ДОКУМЕНТАЦІНИЙ СУПРОВІД МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

(НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ) 

Національний авіаційний університет (далі – НАУ) не залишається осторонь 
світових тенденцій щодо розширення й поглиблення університетської співпраці, а 
тому бере активну участь у міжнародних проектах різноманітного cпрямування. 
Для міжнародного співробітництва НАУ у структурі університету функціонує 
спеціальний підрозділ – відділ міжнародних зв’язків, діяльність якого спрямована 
на встановлення й розвиток міжнародних зв’язків та міжнародного 
співробітництва університету в науковій, освітянській та інших галузях. 

Протягом останніх років дружні стосунки та плідне співробітництво поєднали 
університет з багатьма навчальними закладами та науково-освітніми установами. 
Про це свідчить підписання рамкових міжнародних угод. Так, одним із прикладів 
міжнародного співробітництва НАУ у напрямку спільного стажування, обміну 
студентами є угода з Ханукським авіаційним університетом. 

Протягом 2001–2008 рр. були підписані угоди про співпрацю в галузі освіти, 
обміну спеціалістами, вченими, студентами, проведення спільних конференцій, 
семінарів тощо з Пекінським інститутом метрології та вимірювань, Пекінським 
технічним університетом, Нанчанським авіаційним університетом та Інститутом 
аерокосмічних технологій, університетом м. Ванлі, м. Цзясін, м. Шурен провінції 
Чжецзян, університетом м. Венчжоу. 

З метою розвитку та поглиблення співпраці у вирішенні питань у сфері 
науково-технічного співробітництва та підвищення ефективності навчальної, 
навчально-методичної та науково-дослідницької роботи була укладена угода з 
Дрезденським технічним університетом (далі – ДТУ). Сьогодні проводяться 
численні спільні наукові дослідження з Інститутом легких конструкцій ДТУ, 
зокрема: «Деформування та руйнування композиційних захисних перегородок на 
основі металевих та перспективних неметалевих матеріалів при ударній дії», 
«Розробка та застосування генератора нейтрального газу для отримання горючих 
сумішей» та ін. 

Одним із важливих документів про міжнародне співробітництво стала спільна 
угода НАУ з Ліонською центральною вищою інженерною школою з основної 
освіти та прикладних досліджень в галузі повітряного та космічного руху, 
фірмою CFM International та фірмою SNECMA. Метою цієї угоди є поглиблення 
співробітництва в сфері освіти та наукових досліджень, насамперед у галузі 

авіаційного руху та акустики, забезпечення можливостей проведення спільних 
дослідницьких розробок і підготовки науковців, здійснення обміну студентами. 

Сьогодні відділ міжнародних зв’язків НАУ забезпечує повний цикл 
міжнародного співробітництва університету та його документальний супровід. 
Завдяки роботі відділу НАУ протягом багатьох років тримає лідерські позиції на 
міжнародному ринку освітніх послуг. 

Науковий керівник: Тюрменко І.І., д-р істор. наук, професор 
 


