
Таблиця 1 
 

 

Організація ІІ етапу Олімпіади з напряму «аеронавігація»____, 
   (назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 
проведеної 24-25 квітня на базі ____Національного авіаційного університету______ 

(дата)                                              (найменування вищого навчального закладу) 
 

Перелік заходів Олімпіади Форми проведення Олімпіади (організаційні аспекти) Хід проведення 
Олімпіади 1. реєстрація учасників, поселення; 

2. загальні збори учасників олімпіади; 
3. робота журі, щодо питань, які виносяться на 
олімпіаду; 
4. проведення олімпіади; 
5. робота журі щодо аналізу результатів 
виконання тестових завдань; 
6. нагородження переможців. 

1. Виконання тестового завдання; 
2. Виконання індивідуального завдання. 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові  
 

Повне найменування вищого навчального закладу, посада 
та науковий ступінь 

1. Грехов Андрій Михайлович 
 

Національний авіаційний університет, проф. каф. 
аеронавігаційних систем, д.т.н., професор; 

2. Шмелева Тетяна Федорівна Національний авіаційний університет, проф. каф. 
аеронавігаційних систем, д.т.н., професор; 

3. Остроумов Іван Вікторович Національний авіаційний університет, доцент каф. 
аеронавігаційних систем, к.т.н., доцнт 

4. Дергачов Константин Юрійович Національний аерокосмічний університет, ХАІ, 
ст. науковий співробітник, к.т.н., доцент,  

Склад журі 

5. Афанасьєв Володимир Володимирович Харківський Університет повітряних сил імені 
Івана Кожедуба, доцент каф. Повітряної навігації 
та бойового управління авіацією., к.т.н., доцент 

 
 
Склад апеляційної 

комісії 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові  
 

Повне найменування вищого навчального закладу, посада 
та науковий ступінь 



1. Богуненко Микола Миколайович 
 

Національний авіаційний університет, доцент каф. 
аеронавігаційних систем 

2. Авер'янова Юлія Анатоліївна Національний авіаційний університет, доцент каф. 
аеронавігаційних систем, к.т.н., доцент 

3. Аргунов Геннадій Федорович Національний авіаційний університет, доцент каф. 
аеронавігаційних систем 

4. Яцина Євген Володимирович Кременчуцький льотний коледж НАУ, асистент 
Зауваження по роботі 

журі 
Трактування питань індивідуального завдання студентами відбувалося неоднозначно. 

Робота апеляційної 
комісії 

Не відбувалася 

Новації в організації 
та проведенні 

Виконання тестового завдання здійснювалося комплексним тестом з різними типами варіантів відповіді. 

Пропозиції щодо 
поліпшення 
організації та 
проведення 
Олімпіади 

Залучення інтерактивних систем, щодо поліпшення реєстрації учасників, обміну інформацією та внесення пропозицій 
на етапі підготовки до проведення олімпіади. 

 
 
Голова оргкомітету     ________            _Харченко В.П., д.т.н., професор ___ 
                                                                          (підпис)                                                       (прізвище, ініціали, звання) 

 
 
Голова журі                  ________           __Грехов А.М., д.т.н., професор ____ 
                                                            (підпис)                                                       (прізвище, ініціали, звання)                                                                                     
 

 
 
 
 



Продовження додатка 3 
Таблиця 2 

 
 

Результати проведення ІІ етапу Олімпіади 
з _напряму «аеронавігація»__________, 

(назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 
проведеної 24-25 квітня на базі ____Національного авіаційного університету______ 

(дата)                                  (найменування вищого навчального закладу) 
Кількість студентів Аналіз типових помилок студентів, 

перелік розділів, тем, недостатньо 
засвоєних студентами 

Конкурсні завдання 
Олімпіади 

Розділ, тема  
(з якого взято завдання) 

всього  
(що 

виконували 
завдання) 

з них 
зробили 
помилки

 

Виконання тестового завдання 1. Метеорологія; 
2. Системи 
спостереження; 
3. Навігація; 
4. Людський чинник 

12 12 Загальна кількість питань у базі – 
130 питань. Критерії оцінювання 
ідентичні до кредитно модульної 
системи. Помилки за питаннями 
тестових завдань не мали 
систематичного характеру. 

Виконання індивідуального завдання 1. Основи 
аеронавігації 
2. Системи 
спостереження 

12 5 Загалом помилки при виконанні 
індивідуального завдання були 
допущені по причині невірного 
трактування поставленого питання. 

Аналіз підготовки студентів, які брали 
участь в Олімпіаді 

Підготовка студентів, які брали участь в Олімпіаді має дуже високий показник. 

 
Голова оргкомітету     ________            _Харченко В.П., д.т.н., професор ___ 
                                                                          (підпис)                                                       (прізвище, ініціали, звання) 

 
Голова журі                  ________           __Грехов А.М., д.т.н., професор ____ 
                                                            (підпис)                                                       (прізвище, ініціали, звання)                                                                                     



Таблиця 3 
 
 
 

Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного вищого навчального закладу 
з _напряму «аеронавігація»_________, 

(назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 
проведеної 24-25 квітня на базі ____Національного авіаційного університету______ 

(дата)                                  (найменування вищого навчального закладу) 
 
 
 
 

Повне 
найменування 

вищого навчального 
закладу 

Прізвище, ім’я та по батькові студента  
 

Курс Факультет, спеціальність Кількість 
балів 

Місце 

1. Луцик Ігор Анатолійович 120 1 
2. Скирда Ігор Ігорович 114 4 

1 Національний 
авіаційний 
університет 3.  Вознюк Олександр Дмитрович 

4 
 

Обслуговування повітряного 
руху 

113 5 
  Всього студентів: 3     

1. Жданов Кирило Олексанрович 117 3 
2.  Білоконська Юлія Валентинівна 95 7 

2 Національний 
аерокосмічний 
університет, ХАІ; 3.  Євтухов Богдан Миколайович 

4 аеронавігація 

98 6 
  Всього студентів: 3     

1. 
 

Романченко Микола Юрійович; 
 

4 аеронавігація 119 2 3. Харківський 
Університет 
повітряних сил імені 
Івана Кожедуба 

2.  Ляшенко Богдан Романович   79 12 

  Всього студентів: 2     
1. Кравчук Володимир Леонідович 

 
87 9 4. Державна льотна 

академія НАУ 
2. Перетяка Дмитро Олександрович 

4 Обслуговування повітряного 
руху 

85 10 
  Всього студентів: 2     
5. Кременчуцький 1. Кулина Ярослав Сергійович,  4 аеронавігація 89 8 



  
2. Лахно Едуард Валерійович 

 
84 11 

льотний коледж 
НАУ; 

 Всього студентів: 2     
Всього вищих навчальних закладів, що брали участь в Олімпіаді:  
Загальна кількість студентів, що брали участь в Олімпіаді:  
 
 
 
 

Голова оргкомітету     ________            _Харченко В.П., д.т.н., професор___ 
                                                                          (підпис)                                                       (прізвище, ініціали, звання) 

 
 
 
Голова журі                  ________           __Грехов А.М., д.т.н., професор ____ 
                                                            (підпис)                                                       (прізвище, ініціали, звання)                                                                                     



Таблиця 4 
 

 
Результати переможців ІІ етапу Олімпіади 
з _напряму «аеронавігація»______ __, 

(назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 
проведеної 24-25 квітня на базі ____Національного авіаційного університету______ 

                                     (дата)                                  (найменування вищого навчального закладу) 
 

Місце Прізвище, ім’я та по батькові 
студента  

 

Повна назва вищого навчального закладу Бали % від 
максималь-
ної кількості 

балів 

Місце в 
групово-
му заліку 

І Луцик Ігор Анатолійович Національний авіаційний університет 120 85,7 1 

ІІ Романченко Микола Юрійович Харківський Університет повітряних сил 
імені Івана Кожедуба 

119 85 2 

ІІІ Жданов Кирило 
Олександрович 

Національний аерокосмічний університет, 
ХАІ 

117 83,5 3 

 
Голова оргкомітету     ________            _Харченко В.П., д.т.н., професор___ 
                                                                          (підпис)                                                       (прізвище, ініціали, звання) 

 
 
 
Голова журі                  ________           __Грехов А.М., д.т.н., професор ____ 
                                                            (підпис)                                                       (прізвище, ініціали, звання)                                                                           


