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Про склад Науково-методичної ради 
Національного авіаційного університету 

З метою планування, координації, моніторингу, аналізу та 
вдосконалення навчально-методичної роботи в університеті 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад Науково-методичної ради університету 
на 2017-2018 навчальний рік (додається). 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з 
навчальної та виховної роботи Іванову Т.В. 

В.о.ректора В.Ісаєнко 

1 ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ 

7 
/ / 



ДОДАТОК 
до наказу в.о. ректора 
від М 2017 р. № 4&£/од 

СКЛАД 
Науково-методичної ради 

Національного авіаційного університету 
на 2017-2018 навчальний рік 

№ 
пор. 

Прізвище, ім'я, 
по батькові Посада 

Голова Науково-методичної ради: 

1 Іванова 
Тамара Вікторівна 

Проректор 
з навчальної та виховної роботи 

Заступник голови Науково-методичної ради: 

2 Бородінова 
Лариса Юріївна 

начальник навчально-методичного відділу 
Національного авіаційного університету 

Секретар Науково-методичної ради: 

3 Дзюба Оксана 
Миколаївна 

методист вищої категорії 
навчально-методичного відділу 
Національного авіаційного університету 

Члени Науково-методичної ради: 

1 Алпатова Олександра 
Валентинівна 

доцент кафедри педагогіки та психології 
професійної освіти, к.псих.н., доцент, від-
повідальна за навчальну роботу 
Навчально-наукового Гуманітарного 
інституту 

2 Бєлятинський 
Андрій Олександрович 

завідувач кафедри реконструкції аеропортів 
та автошляхів, д.т.н., професор, відповіда-
льний за науково-методичну роботу Навча-
льно-наукового інституту Аеропортів 

3 Борисенко 
Олена Сергіївна 

доцент кафедри маркетингу, к.е.н., доцент 

4 Безнос 
Олена Антонівна 

завідувач сектору аудиту відповідності та 
ефективності відділу внутрішнього аудиту 

я 
і 
1 

Вам ю вам 
Вікторія Юріївна 

директор Науково-технічної бібліотеки, 
к.соц.ком. 

/ 
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по батькові Посада 

6 Вишновецький 
Вадим Михайлович 

доцент кафедри конституційного і адмініст-
ративного права, к.ю.н., доцент, відповіда-
льний за навчально-методичну роботу 
Навчально-наукового Юридичного 
інституту 

7 Дмитрієв Сергій 
Олексійович 

завідувач кафедри збереження льотної при-
датності авіаційної техніки, д.т.н., професор 

8 Калініченко 
Олена Василівна 

начальник відділу гуманітарного розвитку, 
к.пед.н. 

9 Коваленко Наталія 
Василівна 

доцент кафедри організації авіаційних 
перевезень, к.е.н. 

10 Креденцар 
Світлана Максимівна 

доцент кафедри аеронавігаційних систем, 
к.т.н., доцент, відповідальна за науково-
методичну роботу Навчально-наукового 
інституту Аеронавігації 

11 Матвеева 
Олена Львівна 

професор кафедри екології, к.т.н., доцент, 
відповідальна за науково-методичну роботу 
Навчально-наукового інституту Екологічної 
безпеки 

12 Масловський Борис 
Георгійович 

доцент кафедри комп'ютеризованих систем 
управління навчально-наукового інституту 
Комп'ютерних інформаційних технологій, 
к.т.н., доцент 

13 Одарченко 
Роман Сергійович 

доцент кафедри телекомунікаційних систем, 
к.т.н., відповідальний за навчально-
методичну роботу Навчально-наукового 
інституту Аеронавігації 

14 Павленко 
Петро Миколайович 

професор кафедри засобів захисту інформа-
ції, д.т.н., професор, відповідальний за 
науково-методичну роботу та міжнародну 
діяльність Навчально-наукового інституту 
Інформаційно-діагностичних систем 

15 Поліщук Оксана -
Володимирівна 

заступник директора Навчально-наукового 
інституту неперервної освіти , к.е.н., доцент 

16 Прохорова 
Марина Едуардівна 

доцент кафедри міжнародних економічних 
відносин і бізнесу, к.е.н., доцент, відповіда-
льна за навчально-виховну роботу Навчаль-
но-наукового інституту Міжнародних відно-

' син 
17 Радзнвілл 

Олена Анатоліївна 
начальник редакційно-видаш нічого відділу 
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18 Розум Ігор 
Олександрович 

начальник навчально-методичного відділу 
Навчально-наукового інституту неперервної 
освіти, к.ю.н. 

19 Сергеєв Ігор Юрійович професор кафедри авіаційних комп'ютерно-
інтегрованих комплексів Навчально-
наукового інституту 
Інформаційно-діагностичних систем 

20 Слободян 
Олександр Петрович 

старший викладач кафедри авіоніки Навча-
льно-наукового інституту Аеронавігації, 
начальник навчального відділу НАУ 

21 Тофанчук Анатолій 
Тимофійович 

заступник директора з навчально-
методичної роботи Навчально-наукового 
інституту Економіки та менеджменту, к.е.н. 

22 Трейтяк В'ячеслав 
Віталійович 

заступник директора Центру новітніх 
технологій 

23 Ягодзінський 
Сергій Миколайович 

доцент кафедри філософії, д.філос.н., 
доцент, відповідальний за науково-
методичну та міжнародну діяльність Навча-
льно-наукового Гуманітарного інституту 

Проректор з навчальної та 
виховної роботи Іванова Т.В. 
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