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СКЛАД МЕТОДИЧНО-РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ 

Національного авіаційного університету 

 

Вовк Оксана Олексіївна 

 

– голова ради, проректор з молодіжної політики та інноваційного 

навчання, доктор технічних наук, професор 

Калініченко Олена Василівна – заступник голови ради, начальник відділу по роботі зі студентами, 

кандидат педагогічних наук 

Ільніцька Ірина Анатоліївна секретар ради, завідувач організаційного сектора відділу по роботі 

зі студентами 

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 факультету економіки та бізнес-

адміністрування, кандидат економічних наук, доцент 

Вишновецький Вадим Михайлович  – заступник директора Навчально-наукового юридичного інституту, 

кандидат юридичних наук, доцент 

Грібов Віктор Михайлович  – доцент кафедри авіоніки Навчально-наукового інституту 

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, кандидат технічних 

наук, доцент 

Гроза Валентина Анатоліївна – заступник директора Навчально-наукового інституту екологічної 

безпеки, кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Дротянко Любов Григорівна  – завідувач кафедри філософії Навчально-наукового гуманітарного 

інституту, доктор філософських наук, професор 

Іванов Володимир Олександрович – професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем 

Навчально-наукового інституту аеронавігації, електроніки та 

телекомунікацій, доктор технічних наук, професор 

Кравцов Віктор Іванович – професор кафедри машинознавства Навчально-наукового 

аерокосмічного інституту, доктор технічних наук, професор 

Мартинюк Василь Семенович – доцент кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та 

технологій Навчально-наукового інституту інформаційно-

діагностичних систем, кандидат технічних наук, доцент 

Прохорова Марина Едуардівна – заступник директора Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин, кандидат економічних наук, доцент 

Радішевський Микола Федорович – доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Навчально-

наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій, 

кандидат технічних наук, доцент  

Репета Віктор Кузьмич – доцент кафедри вищої та обчислювальної математики Навчально-

наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Сидоренко Сергій Іванович – завідувач кафедри англійської філології та перекладу Навчально-

наукового гуманітарного інституту, кандидат філологічних наук, 

доцент 

Тамаргазін Олександр Анатолійович – завідувач кафедри технологій аеропортів Навчально-наукового 

аерокосмічного інституту, доктор технічних наук, професор 

Акіндєєв Дмитро Вадимович – начальник редакційно-видавничого відділу 

 

Начальник відділу по роботі зі студентами                                        О. Калініченко 


