


     Небо завжди приваблювало людину. Хто 
з нас в дитинстві не мріяв злетіти ввись і 
осягнути небесний простір? Професія 
льотчика завжди була і залишається однією 
з найскладніших і найповажніших. 

Здійснити дитячу мрію про небо мають 
змогу біля трьохсот вихованців Малої 
повітряної академії, що знаходиться в 
Солом’янському районі міста Києва. Ця 
унікальна академія вже понад 26 років дає 
допрофесійну авіаційну підготовку 
слухачам в віці від 9 до 23 років. 

 

 

 



Мала повітряна академія була заснована у 
1985 році, як навчально-виробничий комбінат 
авіаційного профілю. За ці роки багато дітей 

Солом’янського району та міста Києва  
отримали можливість стати вихованцями 

академії та відкрити яскравий та 
неповторний світ авіації та космосу.  

На сьогодні  МПА здійснює роботу з науково-
технічного, дослідницько-

експериментального, гуманітарного, 
фізкультурно - спортивного, та військово - 

патріотичного напрямків позашкільної 
освіти. Мережа налічує 28 навчальних груп, 

охоплюючи понад 30 галузей науки. 

  



На базі закладу працює 

відділ початкової авіаційної 

підготовки, який має в 

своєму розпорядженні 

унікальні авіаційні 

тренажерні комплекси 

літаків – винищувачів    

МІГ – 21 і СУ – 17.  

Знаходячись в кабіні такого тренажера, учень – пілот має 

змогу в повній мірі не лише відчути красу польоту, а й 

отримати практичні навики керування льотним 

апаратом. Ці тренажери передбачають звукове 

супроводження шумами реального літака, імітують 

зображення зовнішнього світу, який бачить льотчик під 

час польоту. Вони дають можливість відпрацьовувати 

маршрути польотів між реально існуючими містами і 

аеропортами світу. 



В академії діють гуртки з пара 

планеризму, навчаючись в якому 

юнаки та дівчата мають реальну 

можливість відчути захоплення від 

вільного польоту і отримати 

незабутні відчуття від висоти та 

голосу вітру, що співає в стропах 

пара плану.  



Для молоді, яка небайдужа до техніки, захоплюється 

конструюванням та інженерією,  в МПА працює відділ з 

початкової науково – технічної творчості. Складовою 

відділу є Клуб «Моделіст» та гурток з авіа моделювання 

«Термік». 





В гуртках з науково-технічного напрямку позашкільної 

освіти учні під керівництвом досвідчених викладачів 

мають можливість не тільки набути знання з 

конструювання, експлуатації та ремонту радіокерованих 

моделей, а й стати справжніми конструкторами і пілотами 

дистанційно керованих літальних апаратів: літаків, 

гелікоптерів, квадрокоптерів. Клуб «Моделіст» є 

флагманом автомодельного спорту в Україні. 





Юнаки та дівчата, які захоплюються науковою 

роботою в галузях біологічної інженерії, мають 

можливість спробувати себе в нещодавно 

відкритому разом з Інститутом біологічної безпеки 

Національного авіаційного університету 

навчально-науковому центрі екологічних 

біотехнологій та технічної біоенергетики для 

авіації та космонавтики 



Гуртківці МПА мають можливість 

відвідувати тир, де навчаються стрільбі з 

пневматичної зброї 



Наймолодші вихованці мають можливість отримати перші 

кроки в пізнавальному світі у гуртку «Дитяча школа 

розвитку», де досвідчені педагоги та психологи навчать 

малюків необхідному для розвитку пізнавальних інтересів, 

здібностей, психічних процесів та операцій мислення, 

розширення досвіду пізнання світу і себе у ньому. 





Приєднатись до світу спорту діти можуть у  

спортивно-оздоровчому  гуртку 

«Хонг-За В'єтнам»  

та у спортивно - патріотичному  гуртку 

«УЗОЖ» . 



МАЛА ПОВІТРЯНА АКАДЕМІЯ 

В ОБЛИЧЧЯХ 

































Обов’язковою складовою в вихованні гуртківців закладу є 

знайомство їх з історією та традиціями авіації, де 

прикладом для них є справжні герої «5 океану» -                  

І.І. Сікорський,    В.П. Чкалов,    Ю. А. Гагарін,                        

О. К. Антонов, С. П. Корольов. І як знати, можливо, через 

деякий час цей ряд імен доповниться прізвищами когось із 

випускників Малої повітряної академії. 

 

 

Жити в небі, жити небом – 

це почесна, але нелегка 

праця.  


