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Центр обдарованої учнівської молоді

Перелік тренінгів:
Маркетингове інформаційне середовище
Радченко Ганна Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу ФЕБА

Електронний маркетинг: інструменти, технології
Ярмолюк Олексій Ярославович, к.е.н., доцент кафедри маркетингу ФЕБА

Конкуренція на світовому ринку і тенденції її розвитку на сучасному етапі

Підприємництво та бізнес-планування
Матвієнко Роман Олександрович, к.е.н., доцент кафедри економіки та бізнес-технологій ФЕБА

Моделювання в інтерактивному програмному середовищі Matlab процесу керування 
технічної системи з застосуванням нечіткої логіки
Павлова Світлана Вадимівна, д.т.н., ст.н.с., завідувач кафедри авіоніки ФАЕТ

Моделювання в інтерактивному програмному середовищі Matlab режимів автопілоту 
сучасного літака
Павлова Світлана Вадимівна, д.т.н., ст.н.с., завідувач кафедри авіоніки ФАЕТ

Полторацька Ольга Теодозіївна, к.е.н., доцент кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА

Дослідження систем автоматичного керування в інтерактивному програмному середовищі 
Matlab

Виявлення джерел електромагнітних хвиль. Лабораторне дослідження з використанням 
контрольно-вимірювальних приладів

Павлова Світлана Вадимівна, д.т.н., ст.н.с., завідувач кафедри авіоніки ФАЕТ

Відчуй як різні прилади працюють за допомогою електричного струму

Кожохіна Олена Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри авіоніки ФАЕТ

Габрусенко Євген Ігорович, к.т.н., доцент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем ФАЕТ

Оригінальні методи розв’язування задач з фізики

Прогнозування поширення радіохвиль та аналізу зон досяжності

Задорожний Олександр Сергійович, к.т.н., асистент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем ФАЕТ

Габрусенко Євген Ігорович, к.т.н., доцент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем ФАЕТ

Журналістські жанри

Назаренко Галина Іванівна, к.ф.н., доцент кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю ФМВ

Говорімо українською правильно

Стецик Христина Миколаївна, к.ф.н., викладач кафедри української мови та культури ФЛСК
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Центр обдарованої учнівської молоді

Перелік тренінгів:
Збереження професійного та особистісного ресурсу персоналу
Злагодух Вікторія Вікторівна, к.псих.н., доцент кафедри авіаційної психології ФЛСК

Професійне самовизначення студентів-психологів
Сейченко Олена Віталіївна, к.псих.н., доценткафедри авіаційної психології ФЛСК

Тренінги з академічної англійської мови
Журавльова Оксана Михайлівна, к.ф.н., доценткафедри англійської філології і перекладу ФЛСК

Зелене яблуко як дієвий елемент послідовного перекладу
Струк Ірина Василівна, к.ф.н., старший викладач кафедри англійської філології і перекладу ФЛСК

Методика написання, оформлення і захисту наукових робіт
Литвинська Світлана Віталіївна, к.ф.н., доцент кафедри історії та документознавства ФЛСК

Удосконалюємо розмовну англійську мову за допомогою комунікативних ігор
Конопляник Леся Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики ФЛСК

Один з нетрадиційних комунікативних методів вивчення англійської мови
Конопляник Леся Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики ФЛСК

Переклад з німецької мови галузевої літератури
Желуденко Марина Олександрівна, к.пед.н., доцент кафедри іноземної філології ФЛСК

Волонтерство як прототип успішної країни
Грищенко Неля Іванівна, ст. викладач кафедри соціології та політології ФЛСК

Стріт-арт в Україні: мистецтво чи вандалізм?
Грищенко Неля Іванівна, ст. викладач кафедри соціології та політології ФЛСК

Розвиток громадянських компетентностей молоді в сучасній Україні
Семенець Орлова Інна Андріївна, к.політ.н., доцент кафедри соціології та політології ФЛСК

Програма та проведення соціологічного дослідження
Стригуль Марина Василівна, к.соц.н., доцент кафедри соціології та політології, Хомерікі Олена Андріївна, 
д.соц.н., професор кафедри соціології та політології ФЛСК

Тренінг особистісного зростання
Шатило Юлія Петрівна, к.псих.н., доцент кафедри соціології та політології ФЛСК

Робототехніка
Артамонов Євген Борисович, к.т.н., доцент кафедри комп’ютеризованих систем управління ФККПІ




