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Концептуальна записка
до Державного інвестиційного проекту
«Підготовка пілотів у відповідності до вимог європейських стандартів у
Національному авіаційному університеті»

За останні десятиріччя в Україні була втрачена існуюча система
підготовки пілотів. Необхідно об'єктивно визнати, що при державному
забезпеченні вартісних програм підготовки пілотів, як для цивільної, так і для
військової авіації, в навчальних закладах С Р С Р підготовка проводилась на
високому рівні, особливо в практичній частині (льотне навчання).
На протязі 1990-2000 років потреба в льотному складі для знову
створених авіакомпаній України задовольнялась за рахунок льотних
фахівців, які готувалися за часів СРСР. За 25 років Незалежності України
більшість льотних фахівців закінчила свою льотну діяльність, а на зміну
старшому поколінню не прийшла гідна заміна.
Державні навчальні заклади України (НАУ, К Л У Ц А та інші), що мають
належну аудиторну, лабораторну базу, високопрофесійний викладацький
склад, при відсутності в своєму розпорядженні сучасних навчальних лі таків і
тренажерів, можуть дати майбутнім пілотам тільки теоретичну підготовку, а
практичне навчання студенти (слухачі) вимушені здобувати в приватних
комерційних льотних школах на навчальних літаках, які не відповідають
сучасним вимогам.
На державному рівні неодноразово розглядалось питання розвитку
авіаційної галузі, які знайшли своє відображення в Указі Президента України
від 21 грудня 1994 року №790/94 «Про заходи щодо забезпечення розвитку
цивільної авіації України». Нажаль необхідно констатувати, що більшість
положень
Указу
не реалізовано.
Проголошений
курс України
на
євроінтеграцію і Указ Президента України від 04 вересня 2015 року
№535/2015 «Про заходи щодо інтересів України в галузі авіації» ставлять
задачу в організації підготовки пілотів для цивільної авіації України у
відповідності до Свропейських вимог .ІАЯРСЬ 1.
Національний
авіаційний університет володіє базою та наукововикладацьким складом для теоретичної підготовки пілотів у відповідності до
європейських стандартів. Основним недоліком при організації практичної
підготовки пілотів в Н А У є відсутність сучасних навчальних літаків і
тренажерів.

М е т о ю цього проекту є створення інвестиційно-освітнього кластеру
для розвитку авіаційної галузі України через інвестування коштів для
придбання Н А У сучасних навчальних літаків і тренажерів.
Реалізація
проекту
дозволить
повністю
задовільними
потреби
авіаційної галузі в висококваліфікованих пілотах, щ о будуть підготовлені за
європейськими стандартами. В кінцевому результаті це значно підвищить
безпеку польотів і підвищить м і ж н а р о д н и й р е й т и н г вітчизняної авіаційної
галузі безпосередньо і України в цілому.
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