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Центр обдарованої учнівської молоді (далі – Центр) є структурним підрозділом 
Інституту інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету. Центр створено 
наказом ректора університету «Про створення структурних підрозділів» від 30.10.2018 р. № 504/1. 

Мета Центру: залучення учнівської молоді до науково-дослідницької, 
експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, 
техніки, культури і мистецтва на базі НАУ; спільна організація та проведення науково-
практичних конгресів, учнівських науково-практичних конференцій, навчально-мотиваційних 
тренінгів, лабораторних практикумів, експедиційно-польових зборів, Днів НАУки, Днів 
професій, всеукраїнських конкурсів, наукових фестивалів, форумів, Днів юного дослідника, 
олімпіад тощо, що сприятимуть науково-дослідницькій діяльності учнів, їхньому 
інтелектуальному, духовному, творчому розвитку, професійному самовизначенню та 
професійному зростанню й самовдосконаленню педагогічних працівників. 

Центр в основному здійснює та забезпечує:  
� системну підтримку талановитим учням;  
� допрофесійну підготовку серед учнів старших класів закладів загальної середньої 

освіти та вихованців закладів позашкільної освіти; 
� формування системи виявлення, навчання, виховання обдарованої учнівської молоді; 
� створення умов для самореалізації та розширення соціально-правових гарантій 

обдарованих дітей; 
� максимальний розвиток особистості абітурієнта, який має високий рівень здібностей 

в одній чи кількох сферах науки з урахуванням його індивідуальних особливостей; 



 

� підтримку обдарованої учнівської молоді шляхом створення умов та сучасного 
освітнього середовища для її творчого та інтелектуального розвитку; 

� залучення їх до систематичної науково-дослідної діяльності в різних галузях науки і 
техніки; 

� задоволення освітніх потреб обдарованої молоді шляхом залучення до роботи у 
наукових студіях, гуртках, школах на базі Університету, наукових центрів, установ тощо; 

� розробку, налагодження, впровадження ефективних науково-методичних засобів, 
методів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих учнів; 

� упровадження нових технологій навчання; 
� формування продукту наукової та творчої діяльності; 
� проведення навчальних екскурсій в Університеті; 
� організацію майстер-класів профільних кафедр Університету; 
� проведення виставкової діяльності Університету; 
� проведення масових освітніх, наукових та профорієнтаційних заходів для 

старшокласників на базі закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти;  
� налагодження співпраці Інституту (Університету) із навчальними закладами освіти, 

територіальними Малими академіями наук України, Національним центром «Мала академія 
наук України»; 

� залучення обдарованої учнівської молоді до навчання в Університеті; 
� здійснення інформаційної комунікації з партнерами Інституту (Університету) за 

напрямами роботи; 



 

� організацію та участь Інституту (Університету) в заходах районних, міських та 
міськрайонних центрів зайнятості; 

� висвітлення заходів, що проводить Інститут, у засобах масової інформації, сторінці 
«Асоціація обдарованої учнівської молоді НАУ» у Фейсбуці, на сайті Інституту 
(Університету) та інших соціальних мережах. 
 

Програма «Обдарована особистість 
 

Зміст програми полягає у наданні системної підтримки талановитим дітям; формуванні 
системи виявлення, навчання, виховання обдарованої молоді, створенні умов для 
самореалізації та розширення їх соціально-правових гарантій; забезпеченні максимального 
розвитку особистості абітурієнта, який має високий рівень здібностей в одній чи кількох 
сферах науки з урахуванням його індивідуальних особливостей; підтримки обдарованої 
учнівської молоді шляхом створення умов та сучасного освітнього середовища для її творчого 
та інтелектуального розвитку. 

 
Освітні та профорієнтаційні проєкти (заходи) 

 
� Всеукраїнські олімпіади Національного авіаційного університету для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти 
� День професії в НАУ 
� Консультування та рецензування робіт МАН України 



 

� Дні НАУки 
� Майстер-класи 
� Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. 
Сучасні проблеми науки» (секція «Обдарована учнівська молодь: дослідження, 
інновації, наукові відкриття та пошук») 
� Профорієнтаційні конференції 
� Пробне ЗНО 
� Курси підготовки до ЗНО 
� Всеукраїнська літня школа 
� Економіко-математична школа 
� Екологічна школа 
� Аерокосмічна школа 
� Школа країнознавства і туризму 
� Навчальні заняття на тренажерах і в лабораторіях 
� Дні відкритих дверей 
� Ярмарки професій 
� Навчальні та наукові екскурсії 
� Освітній марафон «Навчання і розвиток»  
� Наукові пікніки 
� Тематичні профорієнтації уроки 
� Профорієнтаційне консультування «Мотиви вибору професії» 



 

� Профорієнтаційне опитування (соціологічний вимір) 
� Виставки-презентації діяльності НАУ 

� Свято «Шлях до зірок» 

� Свято «НАУ збирає друзів» 
� Всеукраїнський поетичний конкурс «Білий голуб» 
� Тренінги з підготовки до ЗНО 
� Вебінари для освітян та учнів з профорієнтації 
� Конференції для абітурієнтів і батьків «Від мрії до успіху» 
 
Участь – безкоштовна. 
Запрошуємо учнівську молодь та освітян України приєднатися до науково-дослідницької 

роботи з науковцями на кафедрах Національного авіаційного університету.  
 
Прийом заявок за тел.:  
Центр обдарованої учнівської молоді: корпус 8а, кім. 310,  
тел.: (044) 406-72-09, (044) 406-74-15, (044) 406-73-16, e-mail: obdarovana@nau.edu.ua, 

https://www.facebook.com/obdarovana 
Центр допрофесійної підготовки: корпус 8а, кім. 304,  
тел.: (044) 406-68-47, (044) 406-73-30, e-mail: centr.dp_nau@ukr.net  



 

Шановні керівники, вчителі 
закладів загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти! 

 
З метою задоволення освітніх потреб обдарованих учнів шляхом залучення їх до 

спільних освітніх, наукових, профорієнтаційних проєктів НАУ, систематичної науково-
дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки, розвитку творчого потенціалу 
особистості, створення умов для інтелектуального, духовного, творчого розвитку та 
професійного самовизначення обдарованої учнівської молоді просимо Вашого сприяння щодо 
спільної організації проведення та реалізації освітніх та профорієнтаційних проєктів, програм 
та заходів, розроблених науковцями Національного авіаційного університету: 

� Тренінги з підготовки до ЗНО-2021 з навчальних дисциплін: математика, фізика, 
українська мова та література, історія України, англійська мова (12.09,19.09, 26.09, 03.10, 
06.10, 07.10, 13.10, 14.10, 20.10, 21.10.2020) 
� Дні НАУки в НАУ (22.09, 15.10, 03.11.2020) 
� Наукові школи НАУ: Економіко-математична (30.09, 01.12.2020); Аерокосмічна 
(28.10.2020); Екологічна (18.11.2020), Країнознавства і туризму (05.11.2020) 
� Вебінари для освітян та учнів старших класів закладів ЗСО (24.09, 25.09, 16.10, 13.11, 
10.12.2020, 14.01, 11.02, 17.03, 15.04, 14.05, 10.06.2021) 
� Дні професій в НАУ (08.10, 24.11, 17.12.2020) 
� Освітній марафон педагогічної майстерності «Kyiv EdFest» (для наукових відділень 
економіки та наук про Землю) (29.10.2020) 



 

� Пробне ЗНО (10.10.2020) 
� Дні відкритих дверей (06.10, 13.10, 20.10, 22.10, 28.10) 
� Профорієнтаційне опитування учнів (постійно) 
� Конференція для абітурієнтів і батьків «Від мрії до успіху. Вступ-2021» (03.12.2020) 
� Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування компетентностей 
обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти» (11.03.2021) 
� Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. 
Сучасні проблеми науки». Секція: «Обдарована учнівська молодь: дослідження, 
інновації, наукові відкриття та пошук» (01-04.2021) 
� VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 
«Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – 
доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти» (27.04.2021) 
� IІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю 
«Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» 
(12.05.2021). 
Заходи проводяться в рамках реалізації загальноуніверситетської програми «Обдарована 

особистість», відповідно до Угоди про співробітництво з Національним Центром «Мала 
академія наук», територіальних відділень МАН України та для залучення обдарованої 
учнівської молоді до навчання в Національному авіаційному університеті. 

План проєктів (заходів) ІІОТ НАУ (додаток 1). 
План роботи науково-технічної бібліотеки НАУ (додаток 2). 



 

Перелік вебінарів, лекцій кафедр НАУ (додаток 3). 
Практичні заняття в наукових лабораторіях НАУ (додаток 4). 
Майстер-класи за спеціальностями НАУ (додаток 5). 
Консультування та рецензування науково-дослідницьких робіт Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (додаток 6). 
З детальною інформацією щодо проведення заходів можна ознайомитися на сайті 

Інституту інноваційних освітніх технологій НАУ за посиланням http://iiot.nau.edu.ua/, а також 
на сторінках у соцмережах: 

https://www.facebook.com/iiot.nau/ або https://www.facebook.com/obdarovana/ 
Координатори: директор Центру обдарованої учнівської молоді Куделя Людмила 

Анатоліївна та директор Центру допрофесійної підготовки Петровська Тетяна Василівна. 
Контакти: м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, корпус 8а, каб. 310;  
тел.: (044) 406-72-09, 406-74-04, 406-68-47, 406-72-02, e-mail: cdp-nnino@nau.edu.uа, 

obdarovana@nau.edu.ua, iiot@nau.edu.ua 
Сподіваємося на плідну співпрацю задля вирішення актуальних завдань в системі 

загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти в різних галузях науки і 
техніки! 

 
З повагою директор ІІОТ, професор Наталія Муранова  

  



 

Додаток 1 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
План проєктів (заходів) з 01.09 по 31.12.2020 року 

 
№ 
з/п 

Дата, час, місце 
проведення 

Дата, час, місце проведення 

1. 12.09.2020, НАУ,  
корп. 8а, ауд. 101, 102, 
103, 9:00 – 17:00 

Тренінги з підготовки до ЗНО–2021 з навчальних дисциплін: математика, 
фізика, українська мова та література, історія України, англійська мова  
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/treninhy-do-zno-2020 

2. 19.09.2020, НАУ,  
корп. 8а, ауд. 101, 102, 
103, 9:00 – 17:00 

Тренінги з підготовки до ЗНО–2021 з навчальних дисциплін: математика, 
фізика, українська мова та література, історія України, англійська мова  
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/treninhy-do-zno-2020 

3. 22.09.2020, НАУ,  
15:00 – 15:40, (онлайн) 

День НАУки в НАУ  http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-
profproekty/dni-nauky 

4. 24.09.2020, НАУ,  
16:00 – 16:40, (онлайн) 

Вебінар для старшокласників «Власний компас профорієнтації – ціль 
життя. Конструювання цілей власного життя» 
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/naukova-robota/vebinary 

5. 25.09.2020, НАУ,  
15:00 – 15:40, (онлайн), 
сертифікат учасникам 

Вебінар для освітян «Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування. 
Сприяння розвитку особистості» 
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/naukova-robota/vebinary 

6. 26.09.2020, НАУ,  
корп. 8а, ауд. 101, 102, 
103, 9:00 – 17:00 

Тренінги з підготовки до ЗНО–2021 з навчальних дисциплін: математика, 
фізика, українська мова та література, історія України, англійська мова  
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/treninhy-do-zno-2020 



 

№ 
з/п 

Дата, час, місце 
проведення 

Дата, час, місце проведення 

7. 30.09.2020; НАУ,  
15.00 –15.40, (онлайн) 

Осіння сесія наукової Економіко-математичної школи НАУ 
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/naukovi-
shkoly 

8. 03.10.2020, НАУ,  
корп. 8а, ауд. 101, 102, 
103, 9:00 – 17:00 

Тренінги з підготовки до ЗНО-2021 з навчальних дисциплін: математика, 
фізика, українська мова та література, історія України, англійська мова  
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/treninhy-do-
zno-2020 

9. 06.10.2020, НАУ, 
15:00, (онлайн) 

День відкритих дверей 
http://iiot.nau.edu.ua/   

10. 06.10.2020, НАУ, корп. 
8а, ауд. 101,  
16:00 – 18:00 

Тренінги з підготовки до ЗНО-2021 (математика, фізика, анг. мова) 
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/treninhy-do-
zno-2020   

11. 07.10.2020, НАУ, корп. 
8а, ауд. 101, 16:00 – 
18:00 

Тренінги з підготовки до ЗНО-2021 (укр. мова та літер., історія України, 
анг. мова) http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-
profproekty/treninhy-do-zno-2020 

12. 08.10.2020, НАУ,  
15.00, (онлайн) 

День професії в НАУ  
http://iiot.nau.edu.ua/ 

13. 10.10.2020, НАУ, корп. 
8а, ауд. 101, 102, 103,  
10:00 – 15.00 (очна 
форма); 10.00 – 20.00 
(дистанційна форма на 
платформі Moodle) 

Пробне ЗНО для учнів 10–11 класів, абітурієнтів-2021  
Форма проведення: очна, дистанційна, очно-дистанційна 
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/dni-nauky-2 



 

№ 
з/п 

Дата, час, місце 
проведення 

Дата, час, місце проведення 

14. 12.10.2020, НАУ,  
14:00 –16:00, (онлайн), 
сертифікати учасникам 

Круглий стіл «Цифрова трансформація університету: ключові орієнтири» в 
рамках ХІІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» 
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/naukova-robota/konferentsii 

15. 13.10.2020, НАУ, 
14:30, (онлайн) 

День відкритих дверей 
http://iiot.nau.edu.ua/   

16. 13.10.2020, НАУ, корп. 
8а, ауд. 101, 16:00 – 
18:00 

Тренінги з підготовки до ЗНО-2021 (математика, фізика, анг. мова)  
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/treninhy-do-
zno-2020  

17. 14.10.2020, НАУ, корп. 
8а, ауд. 101, 16:00 – 
18:00 

Тренінги з підготовки до ЗНО-2021 (математика, фізика, анг. мова)  
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/treninhy-do-
zno-2020  

18. 15.10.2020, НАУ,  
15:00 – 15:40, (онлайн) 

День НАУки в НАУ  http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-
profproekty/dni-nauky 

19. 16.10.2020, НАУ,  
15:00 – 15:40, (онлайн), 
сертифікати учасникам 

Вебінар для освітян «Пропедевтика профорієнтації. Технології розвитку 
готовності учнівської молоді до входження у ринок праці» 
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/naukova-robota/vebinary 

20. 20.10.2020, НАУ,  
11:00, (онлайн) 

День відкритих дверей  
http://iiot.nau.edu.ua/  

21. 20.10.2020, НАУ, корп. 
8а, ауд. 101, 16:00 – 
18:00 

Тренінги з підготовки до ЗНО-2021 (математика, фізика, анг. мова)  
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/treninhy-do-
zno-2020  



 

№ 
з/п 

Дата, час, місце 
проведення 

Дата, час, місце проведення 

22. 21.10.2020, НАУ, корп. 
8а, ауд. 101, 16:00 – 
18:00 

Тренінги з підготовки до ЗНО-2021 (укр. мова та літер., історія України, 
анг. мова) http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-
profproekty/treninhy-do-zno-2020 

23. 22.10.2020, НАУ,  
15:00, (онлайн) 

День відкритих дверей  
http://iiot.nau.edu.ua/  

24. 28.10.2020, НАУ,  
15:00 – 15.40, (онлайн) 

Осіння сесія наукової Аерокосмічної школи НАУ 
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/naukovi-shkoly 

25. 29.10.2020, НАУ,  
13:00, (онлайн) 

Освітній марафон педагогічної майстерності «Kyiv EdFest» (для наукових 
відділень економіки та наук про Землю) http://iiot.nau.edu.ua/ 

26. 28.10.2020, НАУ,  
15:00, (онлайн) 

День відкритих дверей НАУ 
http://iiot.nau.edu.ua/ 

27. 03.11.2020, НАУ,  
15:00 – 15.40, (онлайн) 

День НАУки в НАУ  http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-
profproekty/dni-nauky 

28. 05.11.2020, НАУ,  
15:00 – 15.40, (онлайн) 

Осіння сесія наукової школи Країнознавства і туризму НАУ 
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/naukovi-shkoly 

29. 13.11.2020, НАУ,  
15:00 – 15:40, (онлайн) 

Вебінар для старшокласників «Власний компас профорієнтації. Формула 
вибору професії» http://iiot.nau.edu.ua/index.php/naukova-robota/vebinary 

30. 18.11.2020, НАУ,  
15:00 – 15:40, (онлайн) 

Осіння сесія наукової Екологічної школи НАУ 
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/naukovi-
shkoly 

31. 24.11.2020, НАУ,  
15:00, (онлайн) 

День професії в НАУ  http://iiot.nau.edu.ua/ 

32. 01.12.2020, НАУ,  Зимова сесія наукової Економіко-математичної школи НАУ  



 

№ 
з/п 

Дата, час, місце 
проведення 

Дата, час, місце проведення 

15:00 – 15:40, (онлайн) http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-profproekty/naukovi-
shkoly 

33. 03.12.2020, НАУ,  
16:30 , (онлайн) 

Конференція для абітурієнтів і батьків «Від мрії до успіху. Вступ-2021» 
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/naukova-robota/konferentsii 

34. 10.12.2020, НАУ,  
15:00 – 15:40, (онлайн), 
сертифікат учасникам 

Вебінар для освітян «Пропедевтика профорієнтації. Технології підготовки 
учнівської молоді до вибору професії» 
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/naukova-robota/vebinary 

35. 16.12.2020, НАУ,  
15:00 – 15:40, (онлайн) 

День НАУки в НАУ http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/naukovi-osvitni-
profproekty/dni-nauky 

36. 17.12.2020, НАУ,  
15:00, (онлайн) 

День професії в НАУ  
http://iiot.nau.edu.ua/ 

37. 01.09.2020 – 31.12.2020, 
НАУ, (онлайн) 

Профорієнтаційне опитування учнів (соціологічний вимір) 
http://iiot.nau.edu.ua/ 

38. 01.09.2020 – 31.12.2020, 
НАУ, (онлайн) 

Профорієнтаційне опитування «Мотиви вибору професії»  
http://iiot.nau.edu.ua/ 

39. 01.11.2020 -15.05.2021, 
НАУ 

Всеукраїнські олімпіади Національного авіаційного університету 
(математика, фізика, англ. мова, укр. мова та література, хімія, географія, 
біологія, історія України) http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/vseukrainski-
olimpiady-nau 

 
  



 

Додаток 2 
План роботи Науково-технічної бібліотеки (НТБ) НАУ  

 
1. «З любов’ю до Тараса Шевченка» (до ювілейних дат, ушанування пам’яті та вивчення 
творчості світоча української культури Т.Г. Шевченка) 
2. «У магічному колі Миколи Гоголя» (до ювілею й вивчення творчості великого українця 
М.В. Гоголя) 
3. «Іван Франко – трибун народний» (до ювілейних дат й вивчення творчості геніального 
українського письменника й науковця І.Я. Франка) 
4. «Шляхами Григорія Сковороди» (до ювілейних дат й вивчення творчості унікального 
українського філософа-просвітителя Г.С. Сковороди) 
5. «Поетка-пророчиця» (до ювілейних дат й вивчення творчості геніальної української 
поетеси Лесі Українки) 
6. «Василь Стус – летюча Зірка української літератури» (до ювілею й вивчення творчості 
талановитого українського поета-правозахисника В.С. Стуса) 
7. «Чого навчає Олександр Довженко» (вивчення творчості талановитого українського митця) 
8. «Пророк науки ХХ століття» (до ювілею видатного українського науковця 
В.І. Вернадського) 
9. «Орлиця слова» (до вивчення творчості талановитої української поетеси Ліни Костенко) 
10.  «Небо Левка Мацієвича» (до ювілею талановитого авіатора українського походження 
Л.М. Мацієвича) 



 

11.  «Творець поетичного кінематографа» (до ювілею геніального кінорежисера 
С.Й. Параджанова) 
12.  «Поетичний світ Миколи Бажана» (до вивчення творчості талановитого українського 
поета, перекладача М.П. Бажана) 
13.  «Михайло Коцюбинський: дослідження, розвідки, матеріали» (до вивчення творчості 
талановитого українського письменника М.М. Коцюбинського) 
14. «Самобутність і талант» (до ювілею вченого-енциклопедиста, фольклориста 
М.О. Максимовича) 
15.  «Засновник важкої авіації» (до ювілею талановитого авіаконструктора, одного з 
фундаторів вітчизняної авіації І.І. Сікорського) 
16.  «Гомер українського життя ХХ століття» (до вивчення творчості талановитого 
українського письменника-емігранта У.О. Самчука) 
17. «У світі художньої правди і краси» (до вивчення творчості талановитого українського 
поета й перекладача М.Т. Рильського) 
18. «Володимир Сосюра: так ніхто не кохав…» (Любов у житті поета; присвячується до 
Дня закоханих, Дня Жінки – 8 березня) 
19. «Оноре де Бальзак: геніальний майстер слова» (Жінки у житті письменника, любов до 
Евеліни Ганської, польки українського походження; подорожі по Україні й враження; «жінки 
бальзаківського віку»…) 
20. «НАУ: історія, традиції, сьогодення» (про початки повітроплавання й створення нашого 
університету) 



 

21. «Віддали життя герої за нашу свободу» (до Дня пам’яті героїв Крут) 
22. «Наш біль Чорнобиль» (до Дня Чорнобильської трагедії) 
23. «Історія українських словників» (знайомство зі словниками і їх видами, українське 
словникарство, творчість Бориса Грінченка та ін.) 
24. «Знайомтеся! Сучасна українська література» (ознайомлення зі сучасною художньою 
українською книгою, новими іменами в літературі, літературними процесами…) 
25. «Таїни фонду рідкісної та цінної книги НТБ НАУ» (знайомство з фондом рідкісної 
книги) 
26. «Зелені свята українців» (До свята Трійці та русального тижня…) 
27. «Великдень – великий день у житті українців» (до Великодня, Христового 
Воскресіння, Пасхи) 
28. «Від Андрія до Різдва…» (до грудневих та різдвяно-новорічних свят) 
 

  



 

Додаток 3  
Перелік вебінарів, лекцій кафедр НАУ  

 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменування 
посади, місце 

роботи 

Тема: лекції, семінару. 
майстер-класу, тренінгу з 
відповідною анотацією 

Е-mail, телефон 

Новаковська Ірина 
Олексіївна 

д.е.н., 
професор 

професор 
кафедри 
землеустрою та 
кадастру ФЕБІТ 

Брейн-ринг: 
«Найрозумніший» 

novmailll@ukr.net 
(044)4067199 

Бєлоусова Наталія 
Володимирівна 

к.геогр.н., 
доцент 

доцент кафедри 
землеустрою та 
кадастру ФЕБІТ 

Лекція: «Сутність та 
наслідки загально 
планетарного процесу 
танення льодовиків» 

belousova-69@ukr.net 
(044)4067758 

Самойленко 
Людмила 
Веніамінівна 

к.геол.н., 
доцент 

доцент кафедри 
землеустрою та 
кадастру ФЕБІТ 

Лекція: «Магія метаморфозу 
в геологічних процесах» 

samoilenko2017@ukr.net 
(044)4067758 

Бондаренко Ольга 
Михайлівна 

к.е.н., 
доцент  

доцент кафедри 
фінансів, обліку 
і аудиту ФЕБА 

Лекції: 1. «Організація 
контролю (моніторингу) 
грошового обігу та 
кредитних операцій на 
підприємствах України». 
2. «Дослідження сутності та 
видів контролю, 
нормативно-законодавчої 

0679185959@ukr.net  
 



 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменування 
посади, місце 

роботи 

Тема: лекції, семінару. 
майстер-класу, тренінгу з 
відповідною анотацією 

Е-mail, телефон 

бази з проведення 
грошового обігу та 
кредитних операцій в 
Україні»  
3. «Вивчення структури 
грошового обігу та порядку 
проведення кредитних 
операцій»  
4. «Пропозиції щодо шляхів 
покращення проведення їх 
контролю» 

Радченко Ганна 
Анатоліївна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри 
маркетингу 
ФЕБА 

1. Лекція: «Сучасний 
маркетинг: тенденції та 
виклики» 
2. Тренінг: «Маркетингове 
інформаційне середовище»  

annrad.01@gmail.com  

Рибак Олена 
Миколаївна 

к.е.н., 
доцент  

доцент кафедри 
фінансів, обліку 
і аудиту ФЕБА  

Лекції: 1. «Формування 
сприятливого інвестиційного 
іміджу держави» 
2. «Дослідження 
характеристики інвестиційного 
іміджу України» 
3. «Визначення основних 

0679768066@ukr.net 
 



 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменування 
посади, місце 

роботи 

Тема: лекції, семінару. 
майстер-класу, тренінгу з 
відповідною анотацією 

Е-mail, телефон 

факторів його формування. 
Пропозиції щодо шляхів 
його покращення» 

Ярмолюк Олексій 
Ярославович 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри 
маркетингу 
ФЕБА 

Майстер-клас: 
«Електронний маркетинг: 
інструменти, технології»  

wildkiev81@gmail.com  

Мізюк Світлана 
Георгіївна 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри 
економіки 
повітряного 
транспорту 
ФЕБА 

1. Лекція з мікро- та 
макроекономічного аналізу 
2. Тренінг з мікро- та 
макроекономічного  аналізу 
діяльності підприємства  

s.miziuk@nau.edu.ua  

Полторацька 
Ольга Теодозіївна 

к.е.н.  доцент кафедри 
економіки 
повітряного 
транспорту 
ФЕБА 

Лекція: 1. «Система 
управління 
конкурентоспроможністю та 
стратегічне планування в 
міжнародних корпораціях» 
2. «Мікростратегії 
міжнародної 
конкурентоспроможності в 
умовах глобалізації» 
Тренінг: «Конкуренція на 
світовому ринку і тенденції її 
розвитку на сучасному етапі» 

Poltoratska_olga@ukr.net 
 



 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменування 
посади, місце 

роботи 

Тема: лекції, семінару. 
майстер-класу, тренінгу з 
відповідною анотацією 

Е-mail, телефон 

Жаворонков 
Володимир 
Олександрович 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри 
економічної 
теорії ФЕБА 

Лекція: «Ринок як 
економічна форма 
організації суспільного 
виробництва» 

zhavor@ukr.net 
 

Матвієнко Роман 
Олександрович 

к.е.н., 
доцент 

доцент кафедри 
економіки та 
бізнес-технологій 
ФЕБА 

Тренінг з підприємництва та 
бізнес-планування 

4067498@ukr.net 
(044)4067498 

Варченко Олег 
Іванович 

– старший 
викладач 

Мастер-клас: «Авіоніка 
регіонального літака». 
Відвідування ангару та 
тренажеру ТУ-154 

avionika2006@ukr.net 
(044)4067433 

Бєлінський 
Валерій 
Миколайович 

к.т.н., 
доцент 

доцент Лекція: «Розважальні 
системи пасажирів 
повітряного судна» 

avionika2006@ukr.net 
(044)4067433 

Чужа Олексій 
Олександрович 

к.т.н., 
доцент 

доцент Лекція: «Радіоелектронне 
обладнання сучасного 
літака» 

avionika2006@ukr.net 
(044)4067433 

Павлова Світлана 
Вадимівна 

д.т.н., 
ст.н.с. 

завідувач 
кафедри 

Лекція: «Штучний інтелект 
в системах авіоніки» 
Мастер-класи:  
1. «Моделювання в 
інтерактивному 

avionika2006@ukr.net 
(044)4978008 



 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменування 
посади, місце 

роботи 

Тема: лекції, семінару. 
майстер-класу, тренінгу з 
відповідною анотацією 

Е-mail, телефон 

програмному середовищі 
Matlab процесу керування 
технічної системи з 
застосуванням нечіткої 
логіки». 
2. «Моделювання в 
інтерактивному 
програмному середовищі 
Matlab режимів автопілоту 
сучасного літака». 
3. «Дослідження систем 
автоматичного керування в 
інтерактивному 
програмному середовищі 
Matlab» 

Землянський 
Володимир 
Михайлович 

д.ф-м.н., 
професор 

професор Лекція: «Особливості 
виявлення ефекту Доплера 
при багатохвильовому 
лазерному зондуванні» 

avionika2006@ukr.net 
(044)4067433 

Кожохіна Олена 
Володимирівна 

к.т.н. доцент Лекція: «Кінець світу» або 
що буде коли на літаку 
зникне електрика» 
Мастер-клас: «Відчуй як 

avionika2006@ukr.net 
(044)4067433 



 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменування 
посади, місце 

роботи 

Тема: лекції, семінару. 
майстер-класу, тренінгу з 
відповідною анотацією 

Е-mail, телефон 

різні прилади працюють за 
допомогою електричного 
струму»  

Габрусенко Євген 
Ігорович 

к.т.н., 
доцент 

доцент кафедри 
радіоелектронних 
пристроїв та 
систем 

Лекції: 1. «Основи 
радіомоніторингу та 
інформаційної безпеки» 
2. «Виявлення джерел 
електромагнітних хвиль та 
вимірювання їх характеристик» 
3. Експеримент» «Виявлення 
джерел електромагнітних 
хвиль». Лабораторне 
дослідження з використанням 
контрольно-вимірювальних 
приладів 
4. Майстер-клас: «Оригінальні 
методи розв’язування задач з 
фізики». Розв’язування 
конкурсних та олімпіад них 
завдань 

gab58@meta.ua 
 

Задорожний 
Олександр 
Сергійович 

к.т.н. асистент 
кафедри 
радіоелектронних 

Майстер-клас: 
«Прогнозування поширення 
радіохвиль та аналізу зон 

olserza@gmail.com 
 



 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменування 
посади, місце 

роботи 

Тема: лекції, семінару. 
майстер-класу, тренінгу з 
відповідною анотацією 

Е-mail, телефон 

пристроїв та 
систем 

досяжності» 

Шульгіна 
Валентина 
Іванівна 

д.ф.н. професор 
кафедри 
журналістики, 
реклами і 
зв’язків з 
громадськістю 

Лекція: «Особливості 
використання слів 
іншомовного походження в 
роботі журналіста» 

tshvil61@ukr.net 
 

Остапчук Світлана 
Сергіївна 

к.пед.н. старший викладач 
кафедри 
журналістики, 
реклами і зв’язків 
з громадськістю  

Лекція: «Особливості 
функціонування української 
мови в ЗМІ України» 

sup-ss@ukr.net 
 

Назаренко Галина 
Іванівна 

к.ф.н., 
доцент 

доцент кафедри 
журналістик, 
реклами і 
зв’язків з 
громадськістю 

Лекція: «Класична 
конфігурація інформаційних 
жанрів журналістики» 
Тренінг: «Журналістські 
жанри» 

gallnazar@mail.ru 
 

Пестушко Валерій 
Юрійович 

к.геогр.н., 
доцент 

доцент Лекція: «Сучасні напрями 
розвитку туризму в Україні»  

pestushko54@gmail.com 
 

Жук Петро 
Федорович  

д.ф-м.н., 
професор 

професор 
кафедри ПМ  

Лекція: «Математичні моделі 
аеродинаміки та їх 
використання в авіабудуванні» 

petro_zhuk@ukr.net 
(044)4067862; 
 



 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменування 
посади, місце 

роботи 

Тема: лекції, семінару. 
майстер-класу, тренінгу з 
відповідною анотацією 

Е-mail, телефон 

Стецик Христина 
Миколаївна 

к.філ.н. викладач 
кафедри 
української мови 
та культури ФЛСК   

Тренінг: «Говорімо 
українською правильно» 

chrystyna1991@ukr.net  
(044)4067714 
 

Злагодух Вікторія 
Вікторівна 

к.псих.н.  доцент кафедри 
авіаційної 
психології ФЛСК 

Лекція: «Особливості 
проведення сімейного 
консультування»  
Тренінг: «Збереження 
професійного та 
особистісного ресурсу 
персоналу» 

vzlagoda@meta.ua 
(050)9484342 
 

Сейченко Олена 
Віталіївна 

к.псих.н., 
доцент 

доцент кафедри 
авіаційної 
психології ФЛСК 

Майстер-клас «Професійне 
самовизначення студентів-
психологів» 

secheykoe@meta.ua 
 

Власова-Чмерук 
Оксана 
Миколаївна 

– старший 
викладач 
кафедри 
авіаційної 
психології ФЛСК 

Лекція: «Арт-терапія в 
роботі психолога» 

vlasovoksana@gmail.com 
 

Журавльова 
Оксана 
Михайлівна 

к.філ.н.  доцент, кафедра 
англійської 
філології і 
перекладу ФЛСК 

1. Лекції з Риторики: курс 
лекцій з мистецтва 
красномовства та публічних 
виступів англійською мовою 

 omzhuravliova@gmail.com  



 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменування 
посади, місце 

роботи 

Тема: лекції, семінару. 
майстер-класу, тренінгу з 
відповідною анотацією 

Е-mail, телефон 

із застосуванням 
інтерактивних стратегій 
навчить складати доповіді та 
промови, основам 
психологічної підготовки 
промовця. Також можливе 
застосування набутих знань у 
науковому дослідженні в 
рамках зазначеної дисципліни. 
2. Тренінги з Академічної 
англійської мови: підготовка 
доповідей, статей та тез 
англійською мовою вимагає 
знання специфіки англійської 
для науковців та 
вдосконалення мовних 
навичок в указаній сфері, що 
уможливлюється участю у 
запропонованих тренінгах 

Струк Ірина 
Василівна 

к.філ.н.  старший 
викладач 
кафедри 
англійської 

Тренінг: «Зелене яблуко як 
дієвий елемент послідовного 
перекладу»  

irinastruk2806@gmail.com  



 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменування 
посади, місце 

роботи 

Тема: лекції, семінару. 
майстер-класу, тренінгу з 
відповідною анотацією 

Е-mail, телефон 

філології і 
перекладу ФЛСК 

Зозуля Марія 
Олександрівна 

к.філ.н., 
доцент 

доцент кафедри 
англійської 
філологіх і 
перекладу ФЛСК 

Лекція: «Когнітивна 
лінгвістика, концептуальна 
метафора» 

v.mariya@gmail.com  

Литвинська 
Світлана 
Віталіївна 

к.філ.н., 
доцент 

доцент кафедри 
історії та 
документом-
навства ФЛСК 

Тренінг: «Методика 
написання, оформлення і 
захисту наукових робіт» 

zlsv@ukr.net  

Конопляник Леся 
Миколаївна 

к.пед.н. доцент кафедри 
іноземних мов і 
прикладної 
лінгвістики ФЛСК 

Майстер-класи: 
1. «Удосконалюємо розмовну 
англійську мову за допомогою 
комунікативних ігор»  
2. «Один з нетрадиційних 
комунікативних методів 
вивчення англійської мови» 
(інтелектуальні та 
розважальні настільні ігри, 
рольові ігри, командні ігри, 
ігри-вікторини тощо)  

appliedling@ukr.net 
(044)4067146 

Глушаниця 
Наталія Вікторівна 

к.пед.н., 
доцент 

доцент кафедри 
іноземних мов і 

Лекції: 1. «Англомовні 
країни: історія, традиції, 

appliedling@ukr.net 
(044)4067146 



 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменування 
посади, місце 

роботи 

Тема: лекції, семінару. 
майстер-класу, тренінгу з 
відповідною анотацією 

Е-mail, телефон 

прикладної 
лінгвістики 
ФЛСК 

особистості» 
2. «Англійська через Інтернет 
– з користю та задоволенням» 
3. «Англійська – мова 
міжнародного спілкування. 
Співіснування в 
інтеркультурному 
суспільстві та здійснення 
міжкультурного 
спілкування» 
4. «Використання Інтернет 
ресурсів у вивченні 
англійської мови: актуальні 
проблеми, ефективні 
стратегії, професійний 
розвиток» 

Желуденко 
Марина 
Олександрівна 

к.пед.н., 
доцент 

доцент кафедри 
іноземної 
філології ФЛСК  

Тренінг: «Переклад з 
німецької мови галузевої 
літератури» 

maryna.zheludenko@ukr.net 

Семиченко 
Валентина 
Анатоліївна 
 

д.псих.н., 
професор 

професор 
кафедри 
педагогіки та 
психології 

Лекція: «Психологія в 
сучасному світі» 

semichenko48@gmail.com  



 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменування 
посади, місце 

роботи 

Тема: лекції, семінару. 
майстер-класу, тренінгу з 
відповідною анотацією 

Е-mail, телефон 

професійної 
освіти ФЛСК 

Лясота Людмила  
Іванівна 

к.пол.н., 
доцент 

доцент кафедри 
соціології та 
політології ФЛСК 

Лекція: «Соціологія – 
професія майбутнього» 

l.lyasota1968@nau.edu.ua 
(044)4067153 

Романенко Юрій  
Іванович  

д.соц.н., 
професор 

професор, 
кафедри 
соціології та 
політології ФЛСК 

 
 
 
Лекція-дискусія: «Візуальні 
символи в повсякденні» 

romanenko.jura@nau.edu.ua 
(044)4067153 

Хомерікі Олена 
Андріївна  

д.соц.н., 
професор 

професор, 
кафедри 
соціології та 
політології ФЛСК 

 khomeriki.elena@nau.edu.ua 
(044)4083240 
(044)4067153 

Грищенко Неля 
Іванівна 

– старший 
викладач 
кафедри 
соціології та 
політології ФЛСК 

Тренінги: 1. «Волонтерство 
як прототип успішної 
країни» 
2. «Стріт-арт в Україні: 
мистецтво чи вандалізм?» 

grnelya@nau.edu.ua 
(044)4067153 

Семенець-Орлова 
Інна Андріївна 

д.н. з 
держ упр.  

доцент кафедри 
соціології та 
політології ФЛСК 

Майстер-клас: «Розвиток 
громадянських 
компетентностей молоді в 
сучасній Україні» 

innaorlova@ukr.net 
(044)4067153 



 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменування 
посади, місце 

роботи 

Тема: лекції, семінару. 
майстер-класу, тренінгу з 
відповідною анотацією 

Е-mail, телефон 

Стригуль Марина 
Василівна  

к.соц.н.  доцент кафедри 
соціології та 
політології ФЛСК 

 
Майстер-клас: «Програма та 
проведення соціологічного 
дослідження» 
 

marina.strigul@nau.edu.ua 
(044)4067153 

Хомерікі Олена 
Андріївна  

д.соц.н., 
професор 

професор 
кафедри 
соціології та 
політології ФЛСК 

khomeriki.elena@nau.edu.ua 
(044)4083240 
(044)4067153 

Шатило Юлія 
Петрівна 

к.псих.н. доцент кафедри 
соціальних 
технологій 
кафедри 
соціології та 
політології ФЛСК 

Тема: «Тренінг 
особистісного зростання» 

kpst800@gmail.com 
 

Абисова Марія 
Анатоліївна  

к.філос.н., 
доцент 

доцент кафедри 
філософії ФЛСК  

Лекції, майстер-класи 
(брейн-ринг, вікторини) 

Nora_@bigmir.net 
 

Пода Тетяна 
Анатоліївна  

к.філос.н., 
доцент   

доцент кафедри 
філософії ФЛСК 

Лекції, майстер-класи 
(брейн-ринг, вікторини) 

podatetiana@ukr.net 
 

Шоріна Тетяна 
Геннадіївна 

к.філос.н., 
доцент 

доцент кафедри 
філософії ФЛСК  

Лекції, майстер-класи 
(брейн-ринг, вікторини) 

miravam03@gmail.com 
 

Печурін Микола 
Капітонович 

д.т.н., 
професор 

професор кафедри 
комп’ютерних 
систем та мереж 

Цикл лекцій: «Мобільні 
мережні технології» 

nkpech@i.ua 
(044)4067678 
(044)4067752 



 

Прізвище, ім’я та 
по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменування 
посади, місце 

роботи 

Тема: лекції, семінару. 
майстер-класу, тренінгу з 
відповідною анотацією 

Е-mail, телефон 

Артамонов Євген 
Борисович 

к.т.н., 
доцент, 
докторант 

доцент кафедри 
комп’ютеризованих 
систем 
управління 

Тренінги, майстер-класи: 
«Робототехніка» 

(044)4067362 

Мелешко Микола 
Андрійович 

к.т.н., 
професор 

професор 
кафедри 
комп’ютерних 
мультимедійних 
технологій 

Цикл лекцій: 
«Мультимедійні технології» 

(044)4067672 

Заріцький Олег 
Володимирович 

д.т.н., 
професор 

професор 
кафедри 
комп’ютеризованих 
систем захисту 
інформації 

Цикл лекцій: «Захист 
інформації в комп’ютерних 
системах» 

(044)4081809 

 
 

  



 

Додаток 4  
Практичні заняття в наукових лабораторіях НАУ  

(на базі яких може бути організована науково-дослідницька робота учнів, задіяних у  
Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України  

та інших конкурсах, що оголошуються МОН України) 
 

Назва 
факультетів 

Перелік 
лабораторій 

Мета діяльності 
лабораторії 

Завідувач 
лабораторією 

(П.І.Б) 

Контакт,  
е-mail 

ФЕБІТ Навчальна 
лабораторія 
геодезичних і 
камеральних 
робіт кафедри 
землеустрою та 
кадастру 

Організація та проведення 
навчальних занять, 
проведення натурних або 
iмiтацiйних лабораторних 
(практичних) робіт, роботи з 
обчислювальною технікою, 
методикою експериментальних 
досліджень у конкретній 
предметній галузі 

Остапенко 
Валерій 
Миколайович 

(044)4067758 
zt_nau@ukr.net 

ФЕБА, кафедра 
фінансів, 
обліку і аудиту 

Навчально-
наукова 
лабораторія 
фінансової 
аналітики  

Дослідження у сфері 
фінансів, банківської 
справи, страхування, 
обліку та оподаткування 

Нагорний 
Володимир 
Іванович 

0995418032@ukr.net 
 

ФЕБА, кафедра 
маркетингу 

Навчальна 
лабораторія 

Дослідження у сфері 
маркетингу та рекламного 

Моісеєва 
Наталія 

mirnau@i.ua  
 



 

Назва 
факультетів 

Перелік 
лабораторій 

Мета діяльності 
лабораторії 

Завідувач 
лабораторією 

(П.І.Б) 

Контакт,  
е-mail 

інформаційних 
систем 
маркетингу 

бізнесу   Вікентіївна 

ФАЕТ, кафедра 
авіоніки 

Навчальна 
лабораторія 
кафедри авіоніки 

Проектування конструкцій 
та окремих вузлів 
безпілотних літальних 
апаратів вертолітного 
типу. Розробка та 
виготовлення 
експериментальних 
моделей 
гіростабілізованих 
платформ для фото- і 
відеозйомки з борту 
безпілотних літальних 
апаратів. Розробка 
алгоритмів 
комплексування даних з 
MEMS-датчиків 

Смолич Денис 
Вікторович 

avionika2006@ukr.net 
(044)4067433 

ФЕЕТ, кафедра 
РПС 

1. Лабораторія 
антенних 
пристроїв 

Проведення лабораторних 
занять та наукових 
досліджень 

Носенко Ігор 
Георгійович 
 

gab58@meta.ua 



 

Назва 
факультетів 

Перелік 
лабораторій 

Мета діяльності 
лабораторії 

Завідувач 
лабораторією 

(П.І.Б) 

Контакт,  
е-mail 

2. Лабораторія 
електродинаміки 
3. Лабораторія 
радіомоніторингу 

 Габрусенко 
Євген Ігорович 
 

ФМВ  Навчальна 
лабораторія 
реклами і 
зв’язків з 
громадськістю 

Розробки нестандартних 
проетів у сфері 
журналістики реклами і 
зв’язків з громадськістю 

Глухенька 
Марина 
Вікторівна 

imvkg@ukr.net 
(044)4066809 
 

ФМВ, кафедра 
країнознавства 
і туризму 

Навчальна 
лабораторія 
спортивного 
туризму 

Опанування навичок 
туристичних походів, 
сприяння розвитку 
краєзнавчих досліджень 

Красуліна 
Світлана  
Михайлівна, 
Фокін Сергій 
Павлович 

krasulina@ukr.net 
sfokin@bigmir.net 

ФЛСК  Навчально-наукова 
лабораторія 
психогігієни та 
психопрофілактики 
в організаціях з 
особливими 
умовами 
діяльності 

Сприяння якісної 
підготовки та 
психологічної підтримки 
під час написання 
науково-дослідної роботи  

Цибульська 
Вікторія 
Ігорівна 

vika.tsybulska@ 
nau.edu.ua 
 



 

Назва 
факультетів 

Перелік 
лабораторій 

Мета діяльності 
лабораторії 

Завідувач 
лабораторією 

(П.І.Б) 

Контакт,  
е-mail 

ФЛСК Навчально-
наукова 
лабораторія 
інноваційних 
технологій у 
викладанні 
філософських 
дисциплін 

Якісна підготовка та 
написання науково-
дослідних робіт за 
напрямками, що 
відповідають профілю 
кафедри філософії  

Скиба Іван 
Петрович  

skibaip@gmail.com 
 

кафедра 
соціології та 
політології 

Навчальна 
лабораторія 
соціологічної 
експертизи 
соціально-
політичних 
процесів 

Науково-дослідна роботи 
та проведення 
соціологічних досліджень 

Полова Наталія 
Олександрівна  

sosonovitch.natalia@ 
nau.edu.ua 
(044)4067153 

ФЛСК Навчально-
наукової 
лабораторії 
педагогічної 
майстерності та 
моніторингу якості 
вищої освіти 

Впровадження 
інноваційних методик, 
наукове та науково-
методичне забезпечення 
психологічного супроводу 
під час науково-дослідної 
роботи  

Патруль Марія 
Вікторівна 
 

psy_lab@nau.edu.ua 
 



 

Назва 
факультетів 

Перелік 
лабораторій 

Мета діяльності 
лабораторії 

Завідувач 
лабораторією 

(П.І.Б) 

Контакт,  
е-mail 

ФЛСК Навчальна 
лабораторія 
інтерактивних 
технологій 
навчання 
іноземним мовам  

Вивчення новітніх 
інтерактивних технологій 
та консультативне 
комп’ютерне навчання 
іноземними мовами 

Кашпіровська 
Валентина 
Вікторівна 

appliedling@ukr.net 
(044)4067146 

ФККПІ  CISCO Дослідження 
комп’ютерних мереж 

Єлізаров 
Анатолій 
Борисович 

(044)4081809 

ФККПІ Робототехніка Створення 
робототехнічних 
комплексів 

Артамонов 
Євген 
Борисович 

(044)4067362 

 
  



 

Додаток 5  
Перелік майстер-класів за спеціальностями НАУ  

 
1. Експериментальна хімія. Під час проведення фахівцями кафедри хімії і хімічної 

технології Факультет екологічної безпеки, інженерії та технології буде проведено захоплюючі 
експерименти та досліди за багатьма розділами хімії, які не проводяться за шкільною 
програмою в ЗСО. Учасники будуть мати змогу спостерігати фантастично-показові дійства та 
з’ясувати, яку важливу роль відіграє хімія у житті людини. 

Керівник: завідувач кафедри хімії і хімічної технології ФЕБІТ, доктор хімічних наук, 
професор Чумак Віталій Лукич.  

2. Світ криміналістики. Відбудеться у криміналістичній лабораторії Юридичного 
факультету. Присутні ознайомляться з сучасними методами, способами та прийомами боротьби 
зі злочинністю: особливості розкриття злочинів, виявлення слідів злочинної діяльності, 
поводження з криміналістичною технікою та науково-криміналістичними засобами, що 
застосовуються при проведенні оперативно-розшукових і слідчих дій. Буде продемонстровано 
використання фото- і відеотехніки, різні види фіксації матеріальних об’єктів, що мають значення 
речових доказів для розкриття злочинів, сучасні технічні засоби складання портрету за 
зовнішніми ознаками опису людини, складання загальної і допоміжної дактилоскопічної формули 
по 10-ти пальцевій системі обліку. Проект розрахований на майбутніх юристів. 

Керівник: завідувач кафедри кримінального права і процесу ЮФ, доктор юридичних наук, 
професор Лихова Софія Яківна. 



 

3. Техніка безпеки у спортивному туризмі. Програма майстер-класу: практичні заняття 
зі спеціальним туристським та альпіністським реманентом, організація навісної переправи, 
знайомство з прийомами забезпечення безпеки подолання природних перешкод за допомогою 
спеціального спорядження, встановлення намету. 

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри країнознавства і туризму ФМВ, 
інструктор пішого туризму Фокін Сергій Павлович. 

4. Соціокультурні аспекти німецькомовного спілкування. Майбутні абітурієнти 
матимуть можливість ознайомитися з основними соціокультурними особливостями 
спілкування німецькою мовою у порівнянні з українською. Будуть продемонстровані 
відмінності в застосуванні формул мовленнєвого етикету, організації граматичної структури 
висловлювання, слововживання, а також відмінності у фонетичному оформленні 
висловлювання в різних регіонах німецькомовного середовища (Німеччина, Австрія, 
Швейцарія). Абітурієнтам будуть запропоновані окремі завдання для практичного 
опрацювання основних мовленнєвих кліше на практиці.  

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології ФЛСК 
Желуденко Марина Олександрівна. 

5. «Роботи, 3D-принтери, «розумні будинки» і все-все-все своїми руками». Під час 
майстер-класу будуть показані практичні приклади збирання і програмування систем на базі 
мікроконтролерів (роботи, 3D-принтер, різноманітні датчики). Буде розгорнуто власний 
«розумний будинок». Показано можливості використання готових мікроконтролерних систем. 
На практичній частині майстер-класу кожен бажаючий учасник, незалежно від базових знань, 



 

зможе власноруч зібрати і запрограмувати роботу пристрою. Для самих активних слухачів 
будуть роздруковані їх мініатюрні копії на 3D-принтері. 

Керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютеризованих систем 
управління ФККПІ Артамонов Євген Борисович. 

6. Майстер-клас в лабораторії супутникових технологій. За допомогою програмного 
забезпечення та обладнання лабораторії супутникової навігації учасник майстер-класу має 
можливість побачити комп’ютерну візуалізацію руху навігаційного супутника GPS навколо 
Землі, налаштувати приймач на роботу з його сигналами і здійснити прийом інформації. Ми 
розкажемо вам і покажемо чому одні супутники подібні в небі на падаючі зірки, а інші ніколи 
не змінюють свого положення. Навчимо вас, як по антенах супутникового телебачення 
визначити напрями на сторони Світу в різних частинах земної кулі! 

Керівник: доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
аеронавігаційних систем ФАЕТ Конін Валерій Вікторович. 

7. Майстер-клас в лабораторії центру практичної підготовки фахівців ОПР 
(оператор повітряного руху). На диспетчерському тренажері ви можете ознайомитись з 
обладнанням диспетчерських пунктів УПР, структурою диспетчерських пунктів та 
секторів, правилами ведіння радіообміну між екіпажем та авіадиспетчером, набути вмінь 
керувати повітряним рухом та взаємодіяти із суміжними пунктами управління повітряним 
рухом (УПР).  

Керівник: старший викладач кафедри аеронавігаційних систем ФАЕТ Семененко Валерій 
Борисович. 



 

8. Основи роботи з метафоричними асоціативними картами. Присутні ознайомляться 
з сучасним психологічним і психотерапевтичним інструментарієм у вигляді колод 
метафоричних асоціативних карт «Стрес-стоп!» і «Компас вибору професії». Ціллю колоди 
метафоричних асоціативних карт «Стрес-стоп!» є негативні емоційні стани людини. Вона 
використовується психологами, психотерапевтами, соціальними працівниками для 
психокорекції в індивідуальній, груповій роботі, в роботі зі складними життєвими 
обставинами, стресовими розладами та ін. Колода метафоричних асоціативних карт «Компас 
вибору професії» призначена для розкриття свідомих і безсвідомих виборів професійної 
діяльності людини, проведення аналізу його мотиваційних переваг. Використовується для 
індивідуальної та групової роботи, коучингу. Може використовуватися в школах для 
ознайомлення з професіями; психологами, соціальними працівниками для здійснення 
професійної орієнтації, проходження професійного психологічного відбору, реабілітації для 
вибору нової професійної діяльності і тощо. Вам буде продемонстрована практична робота з 
МАК «Стрес-стоп!» і «Компас вибору професії». Проект розрахований на майбутніх 
соціальних працівників. 

Керівник: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальних технологій ФЛСК 
Блінов Олег Анатолійович.  

9. Improve your Spoken English by Playing Games (Удосконалюємо розмовну англійську 
мову за допомогою комунікативних ігор). Майстер-клас пропонує вам один з нетрадиційних 
комунікативних методів вивчення англійської мови, що забезпечує практичні знання та 
навички спілкування. Завдяки спеціально підібраним комунікативним іграм (інтелектуальні та 



 

розважальні настільні, рольові, командні, вікторини тощо) учасники заняття будуть залучені 
до спілкування, під час якого навчатимуться говорити та сприймати англійську мову на слух. 
Під час ігор створюватимуться мовні ситуації, що спонукатимуть вас правильно формулювати 
речення англійською мовою, сприятимуть активній взаємодії між учасниками під час 
виконання завдань у парах і групах. Заняття розраховане на учасників з різним рівнем 
володіння англійською мовою. 

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і прикладної 
лінгвістики ФЛСК Конопляник Леся Миколаївна.  

10. Розробка соціологічного дослідження. Знайомство з програмами соціологічного 
дослідження, розробка соціологічної анкети за темою дослідження. 

Керівник: кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та політології ФЛСК 
Михайлич Олександр Володимирович. 

11. Бажаєш стати перекладачем? Спробуй!  Мрієте стати перекладачем, але вагаєтеся 
щодо свого вибору? Тоді завітайте до нас. За допомогою простих цікавих завдань ми перевіримо, 
наскільки гарна у вас пам’ять та увага. Ви зможете показати чудове володіння лексикою та 
граматикою, виконуючи пофразовий переклад коротких відео на актуальну тематику. Ви спробуєте 
перекладати у режимі «реального часу», що забезпечується за допомогою сучасних технологій та 
smart board в спеціально обладнаній аудиторії. Ви відчуєте себе справжнім перекладачем-
синхроністом, оскільки матимете змогу перекласти аутентичний запис. 

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу 
ФЛСК Семигінівська Тетяна Григорівна.  



 

12. Керування електронними пристроями. Фахівці та молоді вчені ознайомлять 
присутніх із сучасними системами керування та останніми інноваціями у робототехніці, – 
прикладній науці, що займається розробкою автоматизованих технічних систем (роботів) та 
орієнтованої на створення роботів і робототехнічних систем, призначених для автоматизації 
складних технологічних процесів і операцій, у тому числі таких, що виконуються в 
недетермінованих умовах, для заміни людини при виконанні важких, втомливих і небезпечних 
робіт. Буде охарактеризовано промислову, побутову, авіаційну та екстремальну (військову, 
космічну) робототехніку. Проект рекомендовано майбутнім інженерам. 

Керівник: завідувач кафедри електроніки ФАЕТ, доктор технічних наук, професор 
Яновський Фелікс Йосипович.  

13. Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка. Спеціалісти ознайомлять 
учасників із новітніми розробками та принципами керування сучасними електронними 
пристроями, особливостями вільного читання схем електронних пристроїв, щоб з’ясувати 
внутрішній склад та принцип дії будь-якого з них. Учасників буде ознайомлено з особливостями 
проведення діагностики електронних пристроїв, в тому числі комп’ютера. Присутніх навчать, як 
правильно зробити вибір необхідних електронних та комп’ютерних пристроїв. Буде представлено 
проектування, розробку і налагодження різноманітних електронних пристроїв і систем із 
використанням сучасних інформаційних технологій та продемонстровано основи створення 
реально працюючих комп’ютерних програм за допомогою алгоритмічних мов. 

Керівник: завідувач кафедри систем управління літальних апаратів ФАЕТ, доктор 
технічних наук, професор Азарсков Валерій Миколайович.  



 

14. Телекомунікаційні системи та мережі. Спеціалісти ознайомлять присутніх із 
новітніми розробками та принципами функціонування сучасних телекомунікаційних систем 
та мереж. Учасників буде ознайомлено з особливостями налаштування комп’ютерних мереж 
з використанням сучасних безпроводових та проводових мережевих пристроїв, 
відеоспостереження. Присутніх навчать, як правильно налаштувати мережевий пристрій. У 
загальному буде представлено проектування, розробку і налагодження різноманітних 
телекомунікаційних систем та мереж із використанням сучасних інформаційних технологій. 

Керівник: завідувач кафедри телекомунікаційних систем ФАЕТ, доктор технічних наук, 
професор Конахович Георгій Филимонович. 

15. Авіоніка сучасних літаків. Майстер-клас передбачає ознайомлення з 
комп’ютеризованою і високоавтоматизованою авіаційною електронікою сучасних повітряних 
суден, за допомогою якої забезпечуються польоти на будь-яких висотах, удень і вночі, в 
складних метеоумовах, а також здійснюється безперервний контроль за режимами польоту і 
вирішуються складні задачі керування та орієнтування у повітряному просторі. 

Керівник: доцент кафедри авіоніки ФАЕТ Варченко Олег Іванович. 
16. Майстер-клас «Перспективна радіолокація». Більшість людей почувши слово 

«радіолокація» уявляють собі величезні антени, цілі будинки із обладнанням та суворих 
військових, або інженерів в аеропортах. Насправді, сучасні радари можуть мати розміри 
кредитної картки, а Google навіть вбудував радіолокатор у наручний годинник! 

Учасники дізнаються про історію створення та розвитку радіолокаційних систем світу та 
України, сучасні та перспективні тенденції їх використання у різноманітних галузях: 



 

військовій, авіакосмічній, автомобільній, метеорологічній, медичній, картографічній та 
інших; навчаться розрізняти типи радіолокаторів та будуть знати принципи їх роботи. 
Дізнаєтеся, хто в Україні виробляє радари, як можна створити власний радіолокатор! 

Керівник: завідувач кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів ФАЕТ, доктор 
технічних наук, професор Васильєв Володимир Миколайович. 

17. Майстер-клас в лабораторії диспетчерських тренажерів. На 2-D тренажері-
симуляторі літака ЯК-18Т ви потренуєтесь пілотувати літак в умовах, схожих на реальні, 
наприклад, політ по колу над аеропортом «Бориспіль», спостерігати за показниками 
численних віртуальних індикаторів кабіни пілота. 

Керівник: доцент кафедри аеронавігаційних систем ФАЕТ Аргунов Геннадій Федорович.  
18. Радіомоніторинг та радіорозвідка. Учасники здійснять вимірювання параметрів 

радіовипромінювання та проведуть пошук їх джерел. До параметрів, що будуть вимірюватись, 
відносяться частоти випромінювань, амплітуди, спектральний склад, за якими визначають 
клас сигналу та вид інформації, а також виявлення місцезнаходження джерела. За отриманими 
даними вирішуються такі задачі: забезпечення електромагнітної сумісності, виявлення 
небажаних джерел радіовипромінювання, оптимізація розташування радіоелектронних 
засобів на певній ділянці місцевості або на певному об’єкті. 

Керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри радіоелектронних пристроїв та 
систем ФАЕТ Габрусенко Євген Ігорович.  

19. Живопис сухими фарбами «Пастель». Учасникам із собою необхідно мати: лист 
паперу із фактурою будь-якого кольору, формат А3 та пастель.  



 

Керівник: старший викладач кафедри основ архітектури та дизайну ФАБД, член 
Національної спілки художників України Триколенко Софія Тарасівна.  

20. Особливості живописних технік: акварель та олійні фарби. Учасникам майстер-
класу необхідно мати із собою: лист паперу для акварелі (формат А3), акварель, пензлі (2–3 
шт. різного розміру) або (полотно на підрамнику, олійні фарби, розчинник, жорсткі пензлі (2-3 
шт. різного розміру). 

Керівник: завідувач кафедри основ архітектури та дизайну ФАБД, кандидат 
архітектури, доцент Трошкіна Олена Анатоліївна.  

21. Екскурсійна програма творчими майстернями. Учасникам буде запропоновано 
показ творчих робіт із фондів кафедри. 

Керівник: кандидат культорології, доцент кафедри основ архітектури та дизайну ФАБД 
Михалевич Віктор Вадимович. 

22. 3D моделювання технічних систем. Відбудеться презентація можливостей 
комп’ютерного моделювання засобами CAD/CAM/CAE CATIAv6 та Solid Work. Учні 
матимуть можливість самостійно побудувати свої 3D моделі певних об’єктів та отримати 
вичерпні відповіді з професійного навчання 3D моделювання та подальшій роботі. 

Керівник: доктор технічних наук, професор кафедри засобів захисту інформації АФ 
Павленко Петро Миколайович.  

23. Прокладаємо маршрут без Гугла (Google). Під час майстер-класу буде 
продемонстровано приклади проектування систем навігації літальних апаратів різних класів. На 
практичній частині майстер-класу кожен бажаючий учасник протестує роботу системи навігації. 



 

Керівник: кандидат технічних наук, професор кафедри авіаційних комп’ютерно-
інтегрованих комплексів АФ Філяшкін Микола Кирилович.  

24. Вирішуємо задачу управління мобільними засобами пересування. Будуть 
продемонстровані приклади проектування систем навігації літальних апаратів різних класів. На 
практичній частині майстер-класу кожен учасник зможе протестувати роботу системи навігації. 

Керівник: кандидат технічних наук, професор кафедри авіаційних комп’ютерно-
інтегрованих комплексів АФ Аблесімов Олександр Костянтинович. 

25. Презентація комп’ютеризованих електротехнічних систем з автономними 
джерелами електричної енергії. Фахівці та вчені ознайомлять учасників із сучасними системами 
керування та останніми інноваціями в електротехніці, що призначені для автоматизації складних 
технологічних процесів та операцій. Буде охарактеризовано промислову, побутову та авіаційну 
електротехніку. Майстер-клас рекомендовано майбутнім інженерам-електрикам. 

Керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютеризованих 
електротехнічних систем та технологій АФ Ванецян Сергій Геворкович. 

26. Демонстрація комп’ютерного проектування світлового дизайну ландшафту, міст 
та приміщень. Фахівці та вчені ознайомлять присутніх із сучасними системами керування та 
останніми інноваціями в проектуванні освітлювальних установок, що призначені для 
створення візуального відтворення сучасних освітлювальних систем. Майстер-клас 
рекомендовано майбутнім інженерам-світлотехнікам. 

Керівник: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих 
електротехнічних систем та технологій ФККПІ Квасніков Володимир Павлович. 



 

27. Безпечні мандрівки інтернетом. Слухачі дізнаються про загрози, що чекають на 
недосвідчених користувачів у віртуальному просторі. Хто такі кіберпорушники, кіберзлочинці 
та кібертерористи і як з ними боротися в сучасних умовах? Хто і коли придумав кібератаки, а 
також як вони еволюціонували в процесі розвитку інформаційних та комунікаційних 
технологій? Що таке кібербезпека і чим вона відрізняється від інформаційної та комп’ютерної 
безпеки? Яких елементарних правил необхідно дотримуватися, щоб мандрівки 
кіберпростором були справді безпечними? 

Керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій 
ФККПІ Гнатюк Сергій Олександрович. 

28. Інтернет в речах, що нас оточують. Майстер-клас має на меті показати, як 
здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп’ютерними системами за 
допомогою інтернету в якості зв’язку. 

Керівники: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біокібернетики та 
аерокосмічної медицини АФ Кузовик В’ячеслав Данилович та асистент кафедри 
біокібернетики та аерокосмічної медицини АФ Гордєєв Артем Дмитрович. 

29. Мастер-клас «Робота з сучасним геодезичним обладнанням для потреб 
землеустрою». Учасникам будуть продемонстровані основні функції та можливості нівелірів, 
теодолітів, віддалемірів та електронного тахеометра для спрощення та прискорення роботи 
землевпорядника, а саме: вимірювання відстаней; вимірювання горизонтальних та 
вертикальних кутів; вимірювання перевищень; обчислення площ ділянок.  

Кафедра землеустрою та кадастру ФЕБІТ. 



 

Додаток 6 
 

Консультування та рецензування науково-дослідницьких робіт Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

 

Прізвище, ім’я 
та по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменуваня 
посади, місце 

роботи 

Напрями наукової 
діяльності 

Е-mail, телефон 

Відділення Наука про Землю. Секція: «Географія та ландшафтознавство» 
Вишневський 
Віктор Іванович 

професор, 
д.геогр.н. 

професор країнознавство і туризм vishnev.v@gmail.com 

Дудник Іван 
Миколайович 

професор, 
д.геогр.н. 

професор країнознавство і туризм dudnik_ivan@ukr.net 
 

Новаковська 
Ірина 
Олексіївна 

д.е.н., 
професор 

професор кафедри 
землеустрою та 
кадастру ФЕБІТ 

Лекція: «Економічні 
аспекти сучасного 
землевпорядкування» 

novmailll@ukr.net 
(044)4067199 

Бєлоусова 
Наталія 
Володимирівна 

к.геогр.н., 
доцент 

доцент кафедри 
землеустрою та 
кадастру ФЕБІТ 

Лекції: 1. «Конструктивна 
географія та раціональне 
використання природних 
ресурсів» 
2. «Інклюзивний 
реабілітаційно-
соціальний туризм» 

belousova-69@ukr.net 
(044)4067758 



 

Прізвище, ім’я 
та по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменуваня 
посади, місце 

роботи 

Напрями наукової 
діяльності 

Е-mail, телефон 

Самойленко 
Людмила 
Веніамінівна 

к.геолог.н., 
доцент 

доцент кафедри 
землеустрою та 
кадастру ФЕБІТ 

Лекція: «Геолого-
мінералогічна складова 
наукових досліджень в 
навчальному процесі» 

samoilenko2017@ 
ukr.net 
(044)4067758 

Відділення екології та аграрних наук. Секція: «Екологія» 
Кутлахмедов 
Юрій 
Олексійович 

д.б.н., 
професор 

професор кафедри 
екології ФЕБІТ 

Лекція: «Радіаційна 
безпека» 

ecoetic@gmail.com 
 

Фролов Валерій 
Ведорович 

д.т.н., 
професор 

завідувач кафедри 
екології ФЕБІТ 

Екологія космічного 
простору 

frolov47@ukr.net 
(044)4067792 

Відділення фізики та астрономії. Секція: «Астрономія та астрофізика» 
Железняк Олег 
Олександрович 

д.ф.-м.н., 
професор 

завідувач кафедри 
аерокосмічної 
геодезії ФЕБІТ 

Лекція: «Астрофізика та 
космічні дослідження» 

oleg_zheleznyak@ 
yahoo.com 
(044)4067995 

Великодський 
Юрій Іванович 

к.ф.-м.н., 
старший 
дослідник 

доцент кафедри 
аерокосмічної 
геодезії ФЕБІТ 

Астрономія та 
астрофізика 

  velikodsky@gmail.com 
(044)4067995 

Секція: «Теоретична фізика» 
Опанасюк Юрій 
Арсенович 
 

– старший викладач 
кафедри АКФ  

Лекції:  
1. «Фізика. Темна 
матерія. Темна енергія» 

yuriy.opanasiuk@ 
gmail.com 
akik_iids@ukr.net 



 

Прізвище, ім’я 
та по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменуваня 
посади, місце 

роботи 

Напрями наукової 
діяльності 

Е-mail, телефон 

2. «Вік та еволюція 
Всесвіту»  
3. «Теорія Відносності» 
4. «Теорія Великого 
вибуху» 
5. «Космогонія» 

(044)4088555 
 

Відділення Економіки. Секція Фінанси, грошовий обіг і кредит 
Пілецька Саміра 
Тимофіївна 

д.е.н., доцент професор кафедри 
фінансів, обліку і 
аудиту ФЕБА 

Лекція: «Інфляції: 
причини, наслідки та 
прогнозування» 

0508486185@ukr.net 
(044)4067925 

Бондаренко 
Ольга 
Михайлівна  

к.е.н., доцент доцент кафедри 
фінансів, обліку і 
аудиту ФЕБА 

Лекція: «Контроль 
(моніторинг) грошового 
обігу та кредитних операцій 
на підприємствах України»  

0679185959@ukr.net 
 

Рибак Олена 
Миколаївна  

к.е.н., доцент доцент кафедри 
фінансів, обліку і 
аудиту ФЕБА 

Лекція: «Інвестиційний 
імідж держави, його 
характеристика та 
формування» 

0679768066@ukr.net 
 

Щепіна Тетяна 
Георгіївна 

к.е.н., доцент доцент кафедри 
фінансів, обліку і 
аудиту ФЕБА 

Лекція: «Фінанси та 
банківська справа» 

0666328541@ukr.net 
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роботи 

Напрями наукової 
діяльності 

Е-mail, телефон 

Пічкурова Зоя 
Володимирівна 

к.е.н., доцент доцент кафедри 
міжнародних 
економічних 
відносин і бізнесу 
ФЕБА 

Лекція: «Інтелектуальна 
власність, інноваційна 
діяльність, науково-
технічна діяльність, 
людський капітал, 
інтелектуальний 
капітал, креативний 
капітал» 

zoia_pichkurova@ 
ukr.net 

Секція «Мікроекономіка та макроекономіка» 
Мізюк Світлана 
Георгіївна 

к.е.н., доцент доцент кафедри 
економіки 
повітряного 
транспорту, 
ФЕБА 

Лекція: «Мікро- та 
макроекономічний 
аналіз, економічна 
безпека підприємства, 
інноваційно-інвестиційна 
діяльність підприємства, 
сталий розвиток 
підприємства» 

s.miziuk@nau.edu.ua 

Ушенко 
Наталья 
Валентинівна 

д.е.н., 
професор 

завідувач кафедри 
економіки та 
бізнес-технологій 
ФЕБА 

Лекція: «Соціально 
трудові відносини; 
міграція; ринок праці» 

4067498@ukr.net 
(044)4067498 
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Напрями наукової 
діяльності 

Е-mail, телефон 

Побережна 
Заріна 
Миколаївна 

к.е.н. доцент кафедри 
економіки та 
бізнес-технологій 
ФЕБА 

Лекція: Конкурентоспро-
можність підприємств; 
ринок транспортних 
послуг; авіаційні 
перевезення» 

4067498@ukr.net 
(044)4067498 

Матвієнко 
Роман 
Олександрович 

к.е.н., доцент доцент кафедри 
економіки та 
бізнес-технологій 
ФЕБА 

Лекція: «Контроліг; 
мотивація персоналу; 
організаційні зміни» 

4067498@ukr.net 
(044)4067498 

Командровська 
Вероніка 
Євгенівна 

к.е.н., доцент доцент кафедри 
економіки та 
бізнес-технологій 
ФЕБА 

Лекція: «Інноваційний 
розвиток підприємств; 
інвестиційна діяльність» 

4067498@ukr.net 
(044)4067498 

Овсак Оксана 
Павлівна 

к.е.н., доцент доцент кафедри 
економіки та 
бізнес-технологій 
ФЕБА 

«Макроекономічні 
показники; 
макроекономічна 
нестабільність» 

4067498@ukr.net 
(044)4067498 

Секція Економічна теорія та історія економічної думки 
Жаворонков 
Володимир 
Олександрович 

к.е.н., доцент доцент кафедри 
економічної теорії 
ФЕБА 

Лекція: 
«Інституціональний 
розвиток економіки» 

zhavor@ukr.net 
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діяльності 

Е-mail, телефон 

Бабич Роман 
Борисович 

к.е.н., 
старший 
науковий 
співробітник 

доцент кафедри 
економічної теорії 
ФЕБА 

Лекції: 1. «Економічна 
політика в стратегії 
інноваційного розвитку» 
2. «Нові підходи до 
розробки економічних 
реформ в Україні» 
3 «Теоретичні аспекти 
концепції економічної 
безпеки України» 

ferb1174@gmail.com 
 

Відділення технічних наук. Секція «Технологічні процеси та перспективні технології» 
Романенко 
Віктор 
Григорович 

к.т.н., доцент Доцент кафедри 
авіоніки ФАЕТ  

Кавітація в рідинних 
системах 

avionika2006@ukr.net 
(044)4067433 

Землянський 
Володимир 
Михайлович 

д.ф-м.н., 
професор 

професор ФАЕТ Лазерні когерентно-
оптичні перетворювачі 
інформації  

avionika2006@ukr.net 
(044)4067433 

Положевець 
Ганна Андріївна 

к.т.н. доцент ФАЕТ Безпека польотів з 
урахуванням людського 
чинника. Льотно-
технічна експлуатація 
повітряних суден  

avionika2006@ukr.net 
(044)4067433 
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Напрями наукової 
діяльності 

Е-mail, телефон 

Краснов 
Володимир 
Миколайович 

к.т.н. доцент ФАЕТ Енергоефективність 
автоколіматори, 
фоточутливі прилади з 
зарядним зв’язком 

avionika2006@ukr.net 
(044)4067433 

Секція «Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка» 
Грищенко Юрій 
Віталійович 

к.т.н., доцент доцент АКФ Надійність технічних та 
ергатичних систем 

avionika2006@ukr.net 
(044)406-74-33 

Чужа Олексій 
Олександрович 

к.т.н. доцент Авіаційні автоматизовані 
системи 

avionika2006@ukr.net 
(044)4067433 

Кожохіна Олена 
Володимирівна 

к.т.н., доцент доцент АКФ Людський чинник, 
надійність авіаційного 
оператора і авіаційного 
обладнання  

avionika2006@ukr.net 
(044)4067433 

Пантеєв Роман 
Леонідович 

к.т.н., доцент доцент АКФ Робототехніка, 
автоматизація 
виробничих процесів 
процесів, програмування 

romanpanteevmail@ 
gmail.com 
akik_iids@ukr.net 
(044)4088555 

Секція «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту» 
Бєлінський 
Валерій 
Миколайович 

к.т.н., доцент доцент Мультимедійні системи avionika2006@ukr.net 
(044)4067433 
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роботи 

Напрями наукової 
діяльності 

Е-mail, телефон 

Павлова 
Світлана 
Вадимівна 

д.т.н., с.н.с., завідувач кафедри Керування складними 
динамічними системами. 
Бортові системи 
автоматичного 
керування. Системи 
штучного інтелекту 

avionika2006@ukr.net 
(044)4067433 

Секції: Електроніка та приладобудування. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології 

Іванов 
Володимир 
Олександрович 

д.т.н., 
професор 

професор кафедри 
радіоелектронних 
пристроїв та 
систем 

Технічна 
електродинаміка, антенні 
пристрої, 
радіомоніторинг 

iva39@meta.ua 

Секція «Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології» 
Габрусенко 
Євген Ігорович 

к.т.н., доцент доцент кафедри 
радіоелектронних 
пристроїв та 
систем 

Теорія електромагнітних 
хвиль, радіомоніторинг, 
електромагнітна 
сумісність 
радіоелектронних засобів 

gab58@meta.ua 
 

Секція «Internet-технології та WEB-дизайн» 
Толстікова 
Олена 
Володимирівна 

к.т.н., доцент доцент кафедри 
прикладної 
інформатики 

Інформаційні технології ovtolst21@gmail.com 
(044)406-78-29 
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діяльності 

Е-mail, телефон 

Секція «Комп’ютерні системи та мережі» 
Надточій 
Василь Іванович 

к.т.н., доцент доцент кафедри 
комп’ютерних 
систем та мереж 

Технології 
комп’ютерних мереж 

nadtochiy@nau.edu.ua 
(044)4067678 
(044)4067752 

Секція «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту» 
Артамонов 
Євген 
Борисович 

к.т.н., доцент доцент кафедри 
комп’ютеризованих 
систем управління 

Робототехніка (044)4067362 

Секція «Технології програмування» 
Федосієнко 
Сергій 
Олександрович 

- асистент кафедри 
інженерії 
програмного 
забезпечення 

Онтології програмного 
забезпечення 

(044)4067641 

Секція «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» 
Мелешко 
Микола 
Андрійович 

к.т.н., 
професор 

професор кафедри 
комп’ютерних 
мультимедійних 
технологій 

Мультимедійні 
технології 

(044)4067672 

Секція «Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем» 
Заріцький Олег 
Володимирович 

д.т.н., 
професор 

професор кафедри 
комп’ютеризованих 

Інформаційні технології 
та інтелектуальні 

(044)4081809 
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систем захисту 
інформації 

системи 

Відділення Математики. Секція Математичне моделювання 
Жук Петро 
Федорович  

д.ф-м.н., 
рофесор, 

професор кафедри 
ПМАФ 

1. Математичне 
моделювання фізико-
хімічних прорцесів 
аеродинаміки 
2. Математичне та 
комп’ютерне 
моделювання фізичних 
процесів та систем 

 petro_zhuk@ukr.net 
(044)4067862 
 

Пантеєв Роман 
Леонідович 

к.т.н. доцент кафедри 
АКІК  

Математичне 
моделювання 

akik_iids@ukr.net 
(044)4088555 

Секція Математика 
Опанасюк Юрій 
Арсенович 

 старший викладач 
кафедри АКІКАФ 

Математика akik_iids@ukr.net 
(044)4088555 

Відділення Філософії та суспільствознавства Секція: Журналістика 
Шульгіна 
Валентина 
Іванівна 

д.ф.н. професор кафедри 
журналістики, 
реклами і зв’язків 
з громадськістю 

Прикладна лінгвістика, 
медіалінгвістика 

tshvil61@ukr.net 
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діяльності 

Е-mail, телефон 

Остапчук 
Світлана 
Сергіївна 

к.пед.н. старший викладач 
кафедри 
журналістики, 
реклами і зв’язків 
з громадськістю 

Мова засобів масової 
інформації, оцінювання 
навчальної діяльності 
учнів та студентів 

sup-ss@ukr.net 
 

Назаренко 
Галина Іванівна 

к.ф.н., 
доцент 

доцент кафедри 
журналістики, 
реклами і зв’язків 
з громадськістю 

Жанрологія текстової 
журналістики 

gallnazar@mail.ru 
 

Відділення Хімії та біології. Секція: Психологія 
Долгова Олена 
Миколаївна 

к.б.н. доцент кафедри 
авіаційної 
психології ФЛСК  

Психологія, біологія olenadolgusha@ 
gmail.com 
 

Подкопаєва 
Юлія Валеріївна 

к.псих.н. доцент кафедри 
авіаційної 
психології ФЛСК 

Психологія, біологія yuliya_v@nau.edu.ua 
 

Дубчак Олена 
Борисівна 

к.псих.н., 
доцент 

доцент кафедри 
педагогіки та 
психології 
професійної 
освіти ФЛСК 

Практична психологія   elena16161@ukr.net 
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діяльності 
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Відділення Мовознавства. Секція: «Англійська мова» 
Журавльова 
Оксана 
Михайлівна 

к.ф.н. доцент, кафедра 
англійської 
філології і 
перекладу ФЛСК 

Лекції: 1. «Системне 
дослідження актуальних 
питань 
перекладознавства» 
2. «Філософські аспекти 
загального мовознавства» 
3. «Філологічний аналіз та 
інтерпретація тексту» 
4. «Прикладна 
лінгвістика» 
5. «Мовне оформлення 
сучасної картини світу» 

omzhuravliova@ 
gmail.com 

Струк Ірина 
Василівна 

к.ф.н. старший викладач 
кафедри 
англійської 
філології і 
перекладу ФЛСК 

художній переклад, 
переклад галузевої 
літератури 

irinastruk2806@ 
gmail.com 

Ковтун Олена  
Віталіївна 

д.пед.н., 
професор 

завідувач  
кафедри іноземної 
філології ФЛСК 

англійська мова olena737@ukr.net 
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Е-mail, телефон 

Гринюк 
Світлана 
Петрівівна  

к.пед.н., 
доцент 

доцент кафедри 
іноземної 
філології ФЛСК 

англійська мова grynuk.svetlana@ 
gmail.com 
 

Заслужена Алла 
Андріївна 

к.пед.н. доцент кафедри 
іноземної 
філології ФЛСК 

англійська мова allabox1303@ 
gmail.com 
 

Секція: «Українська мова» 
Литвинська  
Світлана 
Віталіївна 

к.ф.н., 
доцент 

доцент кафедри 
історії та 
документознавства 
ФЛСК 

Проведення консультації 
та надання рецензії 
учням, що задіяні у 
Всеукраїнському 
конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН 

zlsv@ukr.net 

Дячук  Тетяна  
Миронівна 

к.ф.н., 
доцент 

доцент кафедри 
української мови 
та культури 
ФЛСК 

Українська мова 
Лекція: «Культура мови 
як механізм формування 
взірцевої літературної 
мови фахівця» 

 tmd318@bigmir.net 
(044)4067714 
 

Секція «Німецька мова» 
Желуденко  к.пед.н., доцент кафедри німецька мова  
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діяльності 
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Марина 
Олександрівна 

доцент іноземної 
філології ФЛСК 

maryna.zheludenko@ 
ukr.net 

Кульчицький 
Віктор Іванович 

к.ф.н., 
доцент 

доцент кафедри 
іноземної 
філології ФЛСК 

німецька мова shk_kiev@ukr.net 

Відділення Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. 
Секція: «Українська література» 

Даниліна Олена 
Володимирівна 

к.ф.н., 
доцент 

доцент кафедри 
української мови 
та культури 
ФЛСК 

Українська література   
Лекція: «Сучасна 
українська проза»  

heledana@gmil.com 
(044)4067714 

Відділення Історії. Секція: Історія України 
Халецька Леся  
Пилипівна 

к.іст.н. доцент кафедри 
історії та 
документознавства 
ФЛСК 

Наукове керівництво 
підготовки учнівської 
науково-дослідницької 
роботи (консультації, 
рецензії) 

Lecenka@ukr.net 

Відділення Філософії та суспільствознавства. Секція: Педагогіка 
Кокарєва 
Анжеліка 
Миколаївна 

к.пед.н., 
доцент 

доцент кафедри 
педагогіки та 
психології 

тренінги, мастер-класи Lika_nk@ukr.net 



 

Прізвище, ім’я 
та по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменуваня 
посади, місце 

роботи 

Напрями наукової 
діяльності 

Е-mail, телефон 

професійної 
освіти ФЛСК 

Хоменко-
Семенова Олеся 
Олексіївна 

к.пед.н., 
доцент 

доцент кафедри 
педагогіки та 
психології 
професійної 
освіти ФЛСК 

тренінги, мастер-класи sofieja@ukr.net 

Секція: Соціологія 
Лясота 
Людмила  
Іванівна 

к.пол.н., 
доцент 

доцент кафедри 
соціології та 
політології ФЛСК 

Соціологія l.lyasota1968@ 
nau.edu.ua 
(044)4067153 

Романенко 
Юрій  
Іванович  

д.соц.н., 
професор 

професор кафедри 
соціології та 
політології ФЛСК 

Соціологія romanenko.jura@ 
nau.edu.ua 
(044)4067153 

Хомерікі Олена 
Андріївна  

д.соц.н., 
професор 

завідувач кафедри 
соціології та 
політології кафедри 
соціології та 
політології ФЛСК 

Соціологія khomeriki.elena@ 
nau.edu.ua 
(044)4083240 
(044)4067153 

Семенець-
Орлова 

д.н. з держ. 
упр. 

доцент кафедри 
соціології та 

Соціологія innaorlova@ukr.net 
(044)4067153 



 

Прізвище, ім’я 
та по-батькові 
науковців 

Науковий 
ступінь, 
вчене 
звання 

Найменуваня 
посади, місце 

роботи 

Напрями наукової 
діяльності 

Е-mail, телефон 

Інна Андріївна політології ФЛСК 
Стригуль 
Марина 
Василівна 

к.соц.н. професор кафедри 
соціології та 
політології ФЛСК 

Соціологія marina.strigul@ 
nau.edu.ua 
(044)4067153 

Грищенко Неля 
Іванівна 

- старший кафедри 
соціології та 
політології ФЛСК 

Соціологія    grnelya@nau.edu.ua 
   (044)4067153 

Ороховська 
Людмила 
Анатоліївна  
 

д.філ.н., 
доцент 

доцент кафедри 
філософії ФЛСК 

Лекція: «Вплив 
глобалізаційних процесів 
на соціокультурні 
процеси життя світової 
спільноти»  

ola-2011@ukr.net 

Секція «Філософія» 
Сідоркіна Олена 
Миколаївна 

к.філ.н., 
доцент 

доцент кафедри 
філософії ФЛСК 

Соціальна філософія. 
Філософія історії 

  a.sidorkina@ukr.net 

Секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 
Кошетар Уляна 
Петрівна  

к.іст.н., 
доцент 

доцент кафедри 
філософії ФЛКС 

Історія церкви. 
Релігієзнавство  

upkoshetar@gmail.com 

 

  



 

Примітка:  

АФ – Аерокосмічний факультет 
кафедра БСД – Кафедра базових і спеціальних дисциплін 
ІІОТ – Інститут інноваційних освітніх технологій 
НТБ – Науково-технічна бібліотека 
ПВ – Підготовче відділення громадян України 
ФАБД – Факультет архітектури, будівництва та дизайну 
ФАЕТ – Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікації 
ФЕБА – Факультет економіки та бізнес адміністрування 
ФЕБІТ – Факультет екологічної безпеки, інженерії та технології 
ФККПІ – Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 
ФЛСК – Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 
ЦДП – Центр допрофесійної підготовки 
ЦОУМ – Центр обдарованої учнівської молоді 
ЮФ – Юридичний факультет 

 
  



 

Перелік спеціальностей НАУ 
 

011  «Освітні, педагогічні науки» 
022 «Дизайн» 
029  «Інформаційна, бібліотечна та  

архівна справа» 
033  «Філософія» 
035  «Філологія» 
051  «Економіка» 
052  «Політологія» 
053  «Психологія» 
054  «Соціологія» 
061  «Журналістика» 
071  «Облік і оподаткування» 
072  «Фінанси, банківська справа та  

страхування» 
073  «Менеджмент» 
075  «Маркетинг» 
076  «Підприємництво, торгівля та  

біржова діяльність» 
081  «Право» 

101  «Екологія» 
105  «Прикладна фізика та наноматеріали» 
113  «Прикладна математика» 
121  «Інженерія програмного забезпечення» 
122  «Комп’ютерні науки» 
123  «Комп’ютерна інженерія» 
124  «Системний аналіз» 
125  «Кібербезпека» 
126  «Інформаційні системи та технології» 
134  «Авіаційна та ракетно-космічна  

техніка» 
141  «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка» 
142  «Енергетичне машинобудування» 
151  «Автоматизація та комп’ютерно- 

інтегровані технології» 
152  «Метрологія та інформаційно- 

вимірювальна техніка» 
153  «Мікро- та наносистемна техніка» 



 

161  «Хімічні технології та інженерія» 
162  «Біотехнології та біоінженерія» 
163  «Біомедична інженерія» 
171  «Електроніка» 
172  «Телекомунікації та радіотехніка» 
173  «Авіоніка» 
186  «Видавництво та поліграфія» 
191  «Архітектура та містобудування» 
192  «Будівництво та цивільна інженерія» 
193  «Геодезія та землеустрій» 
231  «Соціальна робота» 

242  «Туризм» 
262  «Правоохоронна діяльність» 
263  «Цивільна безпека» 
272  «Авіаційний транспорт» 
275  «Транспортні технології» 
281  «Публічне управління та  

адміністрування» 
291  «Міжнародні відносини, суспільні  

комунікації та регіональні студії» 
292  «Міжнародні економічні відносини» 
293  «Міжнародне право» 

 
 

 
Бажаємо здійснення мрій! 

До зустрічі в Національному авіаційному університеті! 


