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СКЛАД  ФАХОВИХ  МЕТОДИЧНО-РЕДАКЦІЙНИХ  СЕКЦІЙ 

Національного авіаційного університету 
 
Секція 1. Авіаційна техніка та транспортні технології 
Голова секції Тамаргазін Олександр Анатолійович, завідувач кафедри технологій аеропортів, д.т.н., проф. 

Члени секції:  
Бутько Володимир Степанович, доцент кафедри гідрогазових систем, к.т.н., доц. 
Єгоров Сергій Никонорович, доцент кафедри військової підготовки НАУ, к.т.н., с.н.с. 
Марінцева Кристіна Валеріївна, докторант, доцент кафедри організації авіаційних перевезень, д.т.н., доц. 
Маслак Тетяна Петрівна, доцент кафедри конструкції літальних апаратів, к.т.н., доц. 
Молодцов Микола Федорович, доцент к-ри збереження льотної придатності авіаційної техніки, к.т.н., доц. 
Переверзєв Олександр Михайлович, професор кафедри аеродинаміки та безпеки польотів, к.т.н., доц. 
Соловйова Олена Олександрівна, доцент кафедри організації авіаційних робіт та послуг, к.е.н., доц. 
Терещенко Юрій Матвійович, професор кафедри авіаційних двигунів, д.т.н., проф. 
Яновський Петро Олександрович, професор кафедри організації авіаційних перевезень, к.т.н., доц. 
 
Секція 2. Машинознавство, матеріалознавство та діагностика 
Голова секції Кравцов Віктор Іванович, професор кафедри машинознавства, д.т.н., проф. 

Члени секції:  
Зайвенко Григорій Максимович, професор кафедри технології виробництва та відновлення авіаційної 
техніки, к.т.н., доц. 
Карускевич Михайло Віталійович, професор кафедри конструкцій літальних апаратів, д.т.н., проф. 
Квасніков Володимир Павлович, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та 
технологій, д.т.н., проф. 
Корнієнко Анатолій Олександрович, доцент кафедри машинознавства, к.т.н., доц. 
 
Секція 3. Авіоніка, системи навігації та управління 
Голова секції Грібов Віктор Михайлович, доцент кафедри авіоніки, к.т.н., доц. 

Члени секції:  
Аблесімов Олександр Костянтинович, проф. кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, к.т.н., проф.  
Абрамович Олена Олександрівна, доцент кафедри систем управління літальних апаратів, к.т.н., доц. 
Красноусова Ольга Юріївна, доцент кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, к.т.н. 
Павлова Світлана Вадимівна, професор кафедри аеронавігаційних систем, д.т.н., с.н.с. 
Прокопенко Ігор Григорович, професор кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів, д.т.н., проф. 
Чуприн Володимир Михайлович, професор кафедри телекомунікаційних систем, к.т.н., с.н.с. 
 
Секція 4. Радіоелектроніка 
Голова секції Іванов Володимир Олександрович, професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем, д.т.н., проф. 

Члени секції: 
Бойко Іван Федорович, професор кафедри електроніки, д.т.н., проф.  
Буриченко Михайло Юрійович, доцент кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини, к.т.н., доц. 
Кошева Лариса Олександрівна, професор кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини, д.т.н., доц. 
Соломенцев Олександр Васильович, професор кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів, д.т.н., проф. 
Темніков Володимир Олександрович, доцент кафедри засобів захисту інформації, к.т.н., с.н.с. 
Швець Валеріян Анатолійович, доцент кафедри засобів захисту інформації, к.т.н., доц. 
 
Секція 5. Комп’ютерні системи та інформаційні технології 
Голова секції Радішевський Микола Федорович, доцент к-ри інженерії програмного забезпечення, к.т.н., доц. 

Члени секції: 
 Боровик Володимир Миколайович, доцент кафедри прикладної інформатики, к.т.н., доц. 

Єлізаров Анатолій Борисович доцент кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації, к.т.н., доц. 
Корченко Олександр Григорович, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій, д.т.н., проф. 
Кучеров Дмитро Павлович, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління, д.т.н., c.н.с.  
Мокійчук Валентин Михайлович, доцент кафедри інформаційно-вимірювальних систем, к.т.н., доц. 
Мелешко Микола Андрійович, професор кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій, к.т.н., доц. 
Надточій Василь Іванович, доцент каф. комп’ютерних систем та мереж, к.т.н., доц. 
Райчев Ігор Едуардович, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н., доц. 
 



Секція 6. Енергетика і електротехніка 
Голова секції Мартинюк Василь Семенович, доцент кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем 
та технологій, к.т.н., доц. 

Члени секції: 
Захарченко Віктор Панасович, професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту, к.т.н., доц. 
Зеленков Олександр Аврамович, професор кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та 
технологій, к.т.н., проф. 
Іванов Володимир Львович, доцент кафедри військової підготовки НАУ, к.т.н., с.н.с., доц. 
Капітанчук Костянтин Іванович, професор кафедри авіаційних двигунів, к.т.н., доц.  
Козлов Віктор Дмитрович, професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту, к.т.н., доц. 
П’яних Борис Єгорович, професор кафедри електроніки, д.т.н., проф. 
 
 
Секція 7. Економіка галузей господарства 
Голова секції Борисенко Олена Сергіївна, доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення, к.е.н., доц. 

Члени секції:   
Коваленко Ольга Василівна, доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення, к.е.н., доц. 
Кривицька Наталія Юріївна, доцент кафедри економіки, к.е.н., доц. 
Кулик Володимир Антонович, професор кафедри логістики, к.е.н., проф.  
Олешко Тамара Іванівна, завідувач кафедри економічної кібернетики, д.т.н., проф. 
Онопрієнко Олександр Данилович, ст. викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств, к.е.н., доц. 
Пілецька Саміра Тимофіївна, доцент кафедри фінансів, обліку і аудитів, д.е.н., доц. 
Соловей Надія Василівна,  доцент кафедри фінансів, обліку і аудитів, к.е.н., доц. 
Сніжко Андрій Ерленович, доцент кафедри економічної теорії, к.е.н. 
 
 
Секція 8. Міжнародна економіка 
Голова секції Прохорова Марина Едуардівна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, 
к.е.н., доц. 

Члени секції:  
Пестушко Валерій Юрійович, доцент кафедри країнознавства і туризму, к.геогр.н., доц. 
Плужніков Борис Олексійович, доцент кафедри військової підготовки, к.т.н., доц.  
Радченко Ганна Анатоліївна, доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н., доц. 
Сайчук Віктор Степанович, доцент кафедри країнознавства і туризму, к.геогр.н.  
Харчишина Олена Володимирівна, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств, д.е.н., доц. 
 
 
Секція 9. Фундаментальні дисципліни 
Голова секції Репета Віктор Кузьмич, доцент кафедри вищої та обчислювальної математики, к.ф-м.н., доц. 

Члени секції:  
Жук Петро Федорович, професор кафедри прикладної математики, д.ф.-м.н., доц. 
Затула Неллі Іванівна, доцент кафедри вищої математики, к.ф.-м.н., доц. 
Кузнєцова Олена Яківна, завідувач кафедри теоретичної та прикладної фізики, д.пед.н., проф. 
Приставка Пилип Олександрович, завідувач кафедри прикладної математики, д.т.н., проф. 
Чернега Петро Іванович, доцент кафедри загальної фізики, к.ф-м.н., доц. 
 
 
Секція 10. Екологічна безпека 
Голова секції Матвєєва Олена Львівна, професор кафедри екології, к.т.н., доц. 

Члени секції:  
Барановський Михайло Миколайович, професор кафедри біотехнології, д.с.-г.н., проф. 
Васильченко Ольга Анатоліївна, доцент кафедри біотехнології, к.м.н., доц.  
Гай Анжела Євгенівна, доцент кафедри екології, к.ф.-м.н., доц. 
Глива Валентин Анатолійович, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, д.т.н., доц.  
Дровнін Сергій Сергійович, доцент кафедри військової підготовки НАУ  
Дудар Тамара Вікторівна, доцент кафедри екології, к.г.-м.н., с.н.с. 
Закревський Анатолій Іванович, доцент кафедри землеустрою та кадастру, к.т.н., доц. 
Чумак Віталій Лукич, завідувач кафедри хімії і хімічної технології, д.х.н., проф. 
 
 



Секція 11. Будівництво, архітектура та дизайн 
Голова секції Бєлятинський Андрій Олександрович, завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, 
д.т.н., проф. 

Члени секції:  
Барабаш Марія Сергіївна, професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва, д.т.н., доц. 
Бармашина Людмила Миколаївна, доцент кафедри містобудування, к.арх., с.н.с. 
Дорошенко Юрій Олександрович, завідувач кафедри архітектури, д.т.н., проф. 
Кузнецова Ірина Олексіївна, професор кафедри інтер’єру, д.мист., проф. 
Сєдак Олександр Ігорович, професор кафедри основ архітектури та дизайну, к. арх., доц. 
Ткаченко Володимир Анатолійович, доцент кафедри військової підготовки, к.т.н., доц. 
 
Секція 12. Правознавство 
Голова секції Вишновецький Вадим Михайлович, доцент кафедри конституційного і адміністративного 
права, к.ю.н., доц. 

Члени секції:  
Антипенко Володимир Федорович, завідувач кафедри міжнародного права, д.ю.н., проф. 
Вишновецька Світлана Василівна, завідувач кафедри цивільного права і процесу, д.ю.н., доц. 
Ланцедова Юлія Олександрівна, доцент кафедри кримінального права і процесу, к.ю.н. 
Тимченко Анатолій Павлович, професор кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н., доц. 
Хом’яченко Світлана Іванівна, доцент кафедри повітряного та космічного права, к.ю.н., доц. 
 
Секція 13. Соціально-політичні дисципліни 
Голова секції Барановська Лілія Володимирівна, проф. к-ри педагогіки та психології професійної освіти, 
д.пед.н., проф. 

Члени секції:  
Ісхакова Наталія Гаріївна, доцент кафедри і соціології та політології, к.політ.н., доц. 
Ороховська Людмила Анатоліївна, доцент кафедри філософії, д.філос.н., доц. 
Помиткіна Любов Віталіївна, завідувач кафедри авіаційної психології, д.псих.н., проф. 
Хомерікі Олена Андріївна, завідувач кафедри соціології та політології, д.соц.н., проф. 
 
Секція 14. Філологія та соціальні комунікації  
Голова секції Гудманян Артур Грантович, директор Навчально-наукового Гуманітарного інституту, 
д.філол.н., проф. 

Члени секції:  
Акмалдінова Олександра Миколаївна, завідувач кафедри іноземних мов за фахом, к.філол.н., проф. 
Бонацька Ірина Вячеславівна, завідувач кафедри іноземних мов, к.філол.н., доц. 
Бурлакова Ірина Вікторівна, завідувач кафедри української мови та культури, д.філол.н., доц. 
Васильченко Вячеслав Миколайович, доцент кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю, 
к.філол.н., доц. 
Ковтун Олена Віталіївна, завідувач кафедри іноземної філології, д.пед.н., проф. 
Мартинова Тетяна Євгеніївна, доц. кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю, к.філос.н., доц. 
Межжеріна Ганна Валентинівна, проф. к-ри філологічних і природничих дисциплін, д.філол.н., проф.  
Сидоренко Сергій Іванович, завідувач кафедри англійської філології і перекладу, к.філол.н., доц. 
 
Секція 15. Філософія та історія 
Голова секції Дротянко Любов Григорівна, завідувач кафедри філософії, д.філос.н., проф. 

Члени секції:  
Дерев’янко Ігор Петрович, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, к.і.н., доц. 
Матюхіна Олександра Анатоліївна, доц. кафедри філософії, к.філос.н., доц. 
Ржевська Ніна Федорівна, професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, 
д.політ.н., доц. 
Тюрменко Ірина Іванівна, завідувач кафедри історії та документознавства, д.і.н., проф. 
Юрченко Ольга Андріївна, доцент кафедри історії та документознавства, к.і.н., доц. 
 
 

Начальник відділу гуманітарного розвитку                                                О. Калініченко 


