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СКЛАД МЕТОДИЧНО-РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ 
Національного авіаційного університету 

 
Калита Тетяна Вікторівна – голова ради, проректор з cоціальної роботи, кандидат еко-

номічних наук 
Калініченко Олена Василівна – секретар ради, начальник відділу гуманітарного розвитку, 

кандидат педагогічних наук 
Барановська Лілія Володимирівна – професор кафедри педагогіки та психології професійної 

освіти Навчально-наукового Гуманітарного інституту, доктор 
педагогічних наук, професор 

Бєлятинський Андрій Олександрович – завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів  
Навчально-наукового інституту Аеропортів, доктор технічних 
наук, професор 

Борисенко Олена Сергіївна – доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення Навча-
льно-наукового інституту Економіки та менеджменту, канди-
дат економічних наук, доцент 

Вишновецький Вадим Михайлович  – доцент кафедри конституційного і адміністративного права 
Навчально-наукового Юридичного інституту, кандидат юри-
дичних наук, доцент 

Грібов Віктор Михайлович  – доцент кафедри авіоніки Навчально-наукового інституту 
Аеронавігації, кандидат технічних наук, доцент 

Гудманян Артур Грантович – директор Навчально-наукового Гуманітарного інституту, 
доктор філологічних наук, професор 

Дротянко Любов Григорівна  – завідувач кафедри філософії Навчально-наукового Гумані-
тарного інституту, доктор філософських наук, професор 

Іванов Володимир Олександрович – професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем 
Навчально-наукового інституту Аеронавігації, доктор техніч-
них наук, професор 

Кравцов Віктор Іванович – професор кафедри машинознавства Навчально-наукового 
Аерокосмічного інституту, доктор технічних наук, професор 

Матвєєва Олена Львівна – професор кафедри екології Навчально-наукового інституту 
Екологічної безпеки, кандидат технічних наук, доцент 

Мартинюк Василь Семенович – доцент кафедри комп’ютеризованих електротехнічних сис-
тем та технологій Навчально-наукового інституту Інформа-
ційно-діагностичних систем, кандидат технічних наук, доцент 

Прохорова Марина Едуардівна – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізне-
су Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин, 
кандидат економічних наук, доцент 

Радішевський Микола Федорович – доцент кафедри інженерного програмного забезпечення На-
вчально-наукового інституту Комп’ютерних інформаційних 
технологій, кандидат технічних наук, доцент  

Репета Віктор Кузьмич – доцент кафедри вищої та обчислювальної математики На-
вчально-наукового інституту Комп’ютерних інформаційних 
технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Тамаргазін Олександр Анатолійович – завідувач кафедри технологій аеропортів Навчально-
наукового Аерокосмічного інституту, доктор технічних наук, 
професор 

Радзивілл Олена Анатоліївна – начальник редакційно-видавничого відділу 
 

Начальник відділу гуманітарного розвитку                                                        О.Калініченко 


