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  1. СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТУ  

стор. 3 з 31 

 

 

1. СТРАТЕГІЧНИИ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТУ 

Стратегію розвитку було затверджено на засіданні Вченої ради університету 

19 грудня 2019 року. Стратегія університету – це план дій до 2030 року, якии 

визначає основні пріоритети розвитку університету, и ого навчальних та інших 

відокремлених структурних підрозділів, відповідає Стратегії інноваційного розвитку 

України до 2030 року та базується на цінностях, які поділяють і якими керуються 

науково-педагогічнии склад, спільнота студентів і випускники. 

Стратегічнии план розвитку формувався з урахуванням рекомендаціи 

Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), Європеиської організації з безпеки 

аеронавігації (EUROCONTROL), Європеиського агентства з безпеки авіації (EASA), 

Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU), Інституту інженерів з електротехніки та 

електроніки (ІЕЕЕ), Європеиських вимог до забезпечення якості вищої освіти, 

стандартів ISO 9001, дотримуючись законів України та інших нормативно-правових 

документів. 

Мета стратегії – досягнення високої міжнародної конкуренто-спроможності 

шляхом и ого широкої інтеграції до світового науково-освітнього та культурного 

простору. У цьому документі сформоване системне бачення Стратегії університету 

на довгострокову перспективу. 

Університет визначає сім основних напрямів розвитку, які є 

взаємопов’язаними і для реалізації завдань за якими необхідна взаємодія 

адміністрації , структурних підрозділів, працівників і здобувачів освіти, а також ї х 

громадських об’єднань: 

– Кадрова політика як складова розвитку людського потенціалу. 

– Забезпечення якості освіти відповідно до міжнародних стандартів. 

– Розвиток наукових досліджень. 

– Розвиток міжнародних зв’язків та стратегічного партнерства. 

– Молодіжна політика в контексті стратегічного розвитку університету. 

– Інформатизація діяльності університету. 

– Розвиток матеріально-технічної бази університету. 

– Функціональна стратегія управління університетом. 
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Динаміка частки НПП вищої кваліфікації, (середнє значення по 
університету, %) 
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2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОІ РОБОТИ 

Національнии авіаціи нии університет має високопрофесіи нии науково-  

 

Кадровии потенціал формується з досвідчених докторів наук, професорів та 

кандидатів наук, доцентів. Частка науково-педагогічних працівників, які мають 

науковий ступінь та вчене звання сягає 63,8%. 

2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 



 

 

 
 

 

досвіду скористалися 9,4% НПП університету. 
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Структура баз підвищення кваліфікації НПП 
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  4. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧННЯ ЯКОСТІ  

 

 

 

3. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧННЯ ЯКОСТІ 

Внутрішня система забезпечення якості реалізується через виконання 

наступних процедур: 

– Розроблення стратегії забезпечення якості освітньої діяльності та вищої 

освіти; 

– Організація системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти; 

– Перегляд освітніх програм з визначеною періодичністю та постіи ним 

моніторингом; 

– Формування системи відповідальності всіх структурних підрозділів та 

співробітників за забезпечення якості; 

– Залучення здобувачів вищої освіти до забезпечення якості; 

– Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів цих 

оцінювань на офіціи ному веб-саи ті, на інформаціи них стендах; 

– Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково- 

педагогічних працівників; 

– Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостіи ної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

– Забезпечення наявності інформаціи них систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

– Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації ; 

–  Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками та 

здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату; 

– Втілення політики в сфері якості, ї ї моніторингу та перегляду. 
 



  4. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧННЯ ЯКОСТІ  

 

 

 



  4. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧННЯ ЯКОСТІ  

 

 

 

У грудні 2021 року в університеті затверджено Вченою радою та введено в дію 

Положенням про порядок виявлення та встановлення фактів порушення 

академічної доброчесності здобувачами вищої освіти. 

Підготовка навчальної і наукової літератури, навчально-методичної 

документації , що відповідає змісту навчання, визначеному стандартами вищої 

освіти, а також забезпечення нею освітнього процесу є важливою складовою 

діяльності університету. 
 



  5. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
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4. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

В університеті здіиснюються фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження, зосереджено значнии науковии , науково-технічнии та інноваціи нии 

потенціал. З метою прискореного виходу університету в світові лідери науково- 

освітянського співтовариства в ОМА створюються сучасні міжнародні дослідницькі 

кластери. 

З метою оптимізації наукової діяльності в університеті визначено стратегічні 

наукові напрями: 

1. Інформаційні технології (Кібербезпека та Штучний інтелект). 

2. Матеріалознавство. 
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  6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

стор. 213 з 
31 

 

 

3. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Міжнародна діяльність університету здіиснювалась відповідно до Стратегії 

інтернаціоналізації співробітництва в галузі освіти та комплексної програми щодо 

розширення експорту освітніх послуг та збільшення кількості іноземних студентів. 

ОМА має великии потенціал і посідає провідне місце на міжнародному ринку 

освітніх послуг України. Залучення іноземних громадян на навчання є стратегічним 

завданням університету та важливою складовою и ого міжнародної діяльності. 
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  8. ВИСНОВКИ  
4. ВИСНОВКИ 

В університеті впроваджена та ефективно діє внутрішня система 

забезпечення якості. 

Позитивна динаміка відмічається і відповідними тенденціями та показниками 

в аспекті вітчизняних та міжнародних реитингів ЗВО. Так за низкою реитингів 

зафіксовании суттєвии прогрес, а за іншим Національнии авіаціи нии університет 

стабілізував свої показники на прии нятному рівні. 


