
Національний авіаційний університет оголошує конкурс 

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників  
 

1.1. АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Завідувача кафедри: підтримання льотної придатності повітряних суден (1), гідрогазових 

систем (1), автоматизації та енергоменеджменту (1), прикладної механіки та інженерії 

матеріалів (1), загальної та прикладної фізики (1), аеродинаміки та безпеки польотів 

літальних апаратів (1), технологій аеропортів (1), комп'ютеризованих електротехнічних 

систем та технологій (1),  авіаційних двигунів (1),  

Професора кафедри: авіаційних двигунів (1), автоматизації та енергоменеджменту (2),  

аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів (1), загальної та прикладної фізики (1), 

прикладної механіки та інженерії матеріалів (3),  комп'ютеризованих електротехнічних 

систем та технологій (2), підтримання  льотної придатності повітряних суден (2),  

Доцента кафедри: авіаційних двигунів (8), автоматизації та енергоменеджменту (7), 

аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів (4), гідрогазових систем (2), загальної 

та прикладної фізики (7), прикладної механіки та інженерії матеріалів (4), 

комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій (5), підтримання льотної 

придатності повітряних суден (4), конструкції літальних апаратів (5), технологій 

аеропортів (3).  

Старшого викладача кафедри: авіаційних двигунів (2), аеродинаміки та безпеки польотів 

літальних апаратів (1), загальної та прикладної фізики (2), комп’ютеризованих 

електротехнічних систем та технологій (2), прикладної механіки та інженерії матеріалів (3), 

підтримання льотної придатності повітряних суден (2), конструкції літальних апаратів (1),  

технологій аеропортів (1).  

Асистента кафедри: авіаційних двигунів (1), загальної та прикладної фізики (1), 

комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій (2), підтримання льотної 

придатності повітряних суден (1).  

1.2. ФАКУЛЬТЕТ АЕРОНАВІГАЦІЇ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

Завідувача кафедри: авіаційної англійської мови (1), електроніки, робототехніки і 

технологій моніторингу та інтернету речей (1), аерокосмічних систем управління (1), 

авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (1), телекомунікаційних та 

радіоелектронних систем (1).  

Професора кафедри: авіоніки (1), авіаційної англійської мови (1), авіаційних комп′ютерно-

інтегрованих комплексів (1), аеронавігаційних систем (2), аерокосмічних систем 

управління (1), електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей (5), 

телекомунікаційних та радіоелектронних  систем (6).  

Доцента кафедри: авіоніки (5), авіаційної англійської мови (2), аерокосмічних систем 

управління (4), аеронавігаційних систем (5), електроніки, робототехніки і технологій 

моніторингу та інтернету речей (4), телекомунікаційних та радіоелектронних систем (6).  

Старшого викладача кафедри: авіаційних комп′ютерно-інтегрованих комплексів (2), 

авіоніки (2), авіаційної англійської мови (1), аеронавігаційних систем (3), аерокосмічних 

систем управління (1), електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету 

речей (1).  

Асистента кафедри: авіоніки (1), аерокосмічних систем управління (2), електроніки, 

робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей (2). 

1.3. ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ 

Завідувача кафедри: комп’ютерних технологій дизайну і графіки (1); дизайну 

інтер’єру (1).  

Професора кафедри: комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції  

аеропортів (3); архітектури та просторового планування (2); дизайну інтер’єру (1). 
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Доцента кафедри: комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів (6); 

комп’ютерних технологій дизайну і графіки (2); дизайну інтер’єру (1); архітектури та 

просторового планування (2).  

Старшого викладача кафедри: архітектури та просторового планування (6); комп’ютерних 

технологій дизайну і графіки (2); дизайну інтер’єру (4). 

Асистента кафедри: комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції  

аеропортів (1). 

1.4. ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

Завідувача кафедри: аерокосмічної геодезії та землеустрою (1); хімії і хімічної технології 

(1); цивільної та промислової безпеки (1); екології (1); біотехнології (1); біокібернетики та 

аерокосмічної медицини (1). 

 Професора кафедри: аерокосмічної геодезії та землеустрою (1); хімії і хімічної технології 

(3); цивільної та промислової безпеки (1); екології (1); біотехнології (1); біокібернетики та 

аерокосмічної медицини (1). 

Доцента кафедри: аерокосмічної геодезії та землеустрою (7); хімії і хімічної технології (4); 

цивільної та промислової безпеки (2); екології (5);  біотехнології (6); біокібернетики та 

аерокосмічної медицини (1). 

Старшого викладача кафедри: аерокосмічної геодезії та землеустрою (3); цивільної та 

промислової безпеки (3); екології (1); біотехнології (3). 

Асистента кафедри: хімії і хімічної технології (5); цивільної та промислової безпеки (2); 

біокібернетики та аерокосмічної медицини (2). 

1.5. ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ 

Завідувача кафедри: економіки повітряного транспорту (1); економіки та бізнес-технологій 

(1); маркетингу (1); бізнес-аналітики та цифрової економіки (1); фінансів, обліку та 

оподаткування (1). 

Професора кафедри: маркетингу (1); бізнес-аналітики та цифрової економіки (4); фінансів, 

обліку та оподаткування (2). 

Доцента кафедри: економіки повітряного транспорту (3); економіки та бізнес-технологій 

(8); маркетингу (12); бізнес-аналітики та цифрової економіки (8); фінансів, обліку та 

оподаткування (5). 

Старшого викладача кафедри: економіки повітряного транспорту (2); економіки та бізнес-

технологій (2); маркетингу (4); бізнес-аналітики та цифрової економіки (2); фінансів, обліку 

та оподаткування (2). 

1.6. ФАКУЛЬТЕТУ КІБЕРБЕЗПЕКИ, КОМП`ЮТЕРНОЇ ТА ПРОГРАМНОЇ 

ІНЖЕНЕРІЇ 

Завідувача кафедри: засобів захисту інформації (1); комп'ютерних інформаційних 

технологій (1); комп’ютеризованих систем  захисту інформації (1); комп’ютерних систем та 

мереж (1); комп'ютеризованих систем управління (1); безпеки інформаційних технологій (1); 

прикладної математики (1); інженерії  програмного забезпечення (1). 

Професора кафедри: засобів захисту інформації (3); комп'ютерних інформаційних 

технологій (1); комп’ютерних систем та мереж (2); комп'ютеризованих систем  

управління (1); безпеки інформаційних технологій (5); прикладної математики (1); інженерії  

програмного забезпечення (3). 

Доцента кафедри: засобів захисту інформації (2); комп'ютерних інформаційних  

технологій (9); комп’ютеризованих систем  захисту інформації (5); комп’ютерних систем та 

мереж (11); комп'ютеризованих систем управління (3); безпеки інформаційних  

технологій (4); прикладної математики (3); інженерії  програмного забезпечення (7). 

Старшого викладача кафедри: засобів захисту інформації (1); комп'ютерних 

інформаційних технологій (3); комп’ютеризованих систем захисту інформації (1); 

комп’ютерних систем та мереж (2); комп'ютеризованих систем управління (2); безпеки 

інформаційних технологій (3); кафедра інженерії  програмного забезпечення (6). 
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Асистента кафедри: засобів захисту інформації (1); кафедра комп'ютерних інформаційних 

технологій (2); комп’ютеризованих систем захисту інформації (1); комп’ютерних систем та 

мереж (3); комп'ютеризованих систем управління (3); безпеки інформаційних технологій (1); 

прикладної математики (2); інженерії  програмного забезпечення (9).  

1.7. ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
Завідувача кафедри: авіаційної психології (1); англійської філології і перекладу (1);  історії 

та документознавства (1); іноземних мов та прикладної лінгвістики (1); іноземних мов за 

фахом (1); іноземної філології (1); педагогіки та психології професійної освіти (1); соціології 

та політології (1); соціальних технологій (1); української мови та культури (1); філософії (1). 

Професора кафедри: авіаційної психології (2); педагогіки та психології професійної 

освіти (3). 

Доцента кафедри: авіаційної психології (2); англійської філології і перекладу (11); історії та 

документознавства (6); іноземних мов та прикладної лінгвістики (5); іноземних мов за фахом 

(1); іноземної філології (5); педагогіки та психології професійної освіти (6); соціології та 

політології (5); соціальних технологій (5); української мови та культури (5); фізичного 

виховання та спортивної підготовки (3); філософії (7). 

Старшого викладача кафедри: авіаційної психології (1); англійської філології і  

перекладу (6); історії та документознавства (2); іноземних мов та прикладної лінгвістики (4); 

іноземних мов за фахом (10); іноземної філології (3); педагогіки та психології професійної 

освіти (2); соціології та політології (1); соціальних технологій (1); української мови та 

культури (1); фізичного виховання та спортивної підготовки (11).  

Викладача кафедри: англійської філології і перекладу (4); іноземних мов та прикладної 

лінгвістики (1); іноземних мов за фахом (1); іноземної філології (2); фізичного виховання та 

спортивної підготовки (1).  

1.8. ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
Завідувача кафедри:  міжнародних економічних відносин і бізнесу (1); іноземних мов (1); 

міжнародного права та порівняльного правознавства (1); міжнародного туризму та 

країнознавства (1); журналістики (1); комп’ютерних мультимедійних технологій (1); реклами 

і зв’язків з громадськістю (1). 

Професора кафедри:  міжнародних економічних відносин і бізнесу (2);  міжнародного права 

та порівняльного правознавства (3); міжнародного туризму та країнознавства (1); 

журналістики (1); комп’ютерних мультимедійних технологій (1); реклами і зв’язків з 

громадськістю (1). 

Доцента кафедри: міжнародних економічних відносин і бізнесу (4); іноземних мов (4); 

міжнародних відносин, інформації та регіональних студій (3); міжнародного права та 

порівняльного правознавства (3); міжнародного туризму та країнознавства (7); журналістики 

(4); комп’ютерних мультимедійних технологій (4); реклами і зв’язків з громадськістю (3). 

Старшого викладача кафедри: іноземних мов (11); міжнародних відносин, інформації та 

регіональних студій (2);  міжнародного права та порівняльного правознавства (2); 

міжнародного туризму та країнознавства (1); журналістики (1); реклами і зв’язків з 

громадськістю (2). 

Асистента кафедри:  комп’ютерних мультимедійних технологій (1). 

1.9. ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТУ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ЛОГІСТИКИ 

Завідувача кафедри:  організації авіаційних перевезень (1); організації авіаційних робіт та 

послуг (1); менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (1). 

Професора кафедри: організації авіаційних перевезень (1); менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2). 

Доцента кафедри:  вищої математики (7); організації авіаційних перевезень (3); організації 

авіаційних робіт та послуг (7); менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  

підприємств (8). 

Старшого викладача кафедри: вищої математики (6); організації авіаційних  

перевезень (5). 
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Асистента кафедри: менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2). 

1.10. ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Завідувача кафедри: теорії та історії держави і права (1); конституційного і 

адміністративного права (1); кримінального права і процесу (1); господарського, повітряного 

та космічного права   (1); цивільного права і процесу (1).   

Професора кафедри: конституційного і адміністративного права (1); кримінального права і 

процесу (1); цивільного права і процесу (2).    

Доцента кафедри: теорії та історії держави і права (5); конституційного і адміністративного 

права (2); кримінального права і процесу (5); господарського, повітряного та космічного       

права   (2); цивільного права і процесу (4).  

Старшого викладача кафедри: теорії та історії держави і права (1);  господарського, 

повітряного та космічного права (1); цивільного права і процесу (3).  

Асистента кафедри:  конституційного і адміністративного права (1); 

1.11. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

Завідувача кафедри: управління професійною освітою (1); технологій управління (1); 

публічного управління та адміністрування (1). 

Професора кафедри: управління професійною освітою (1); публічного управління та 

адміністрування (1). 

Доцента кафедри: управління професійною освітою (2); публічного управління та 

адміністрування (2). 

1.12. ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

Завідувача кафедри: базових і спеціальних дисциплін  (1). 

Доцента кафедри:  базових і спеціальних дисциплін  (2). 

 

1.13. КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Доцента: (5). 

Старшого викладача: (5). 

Викладача: (3). 

1.14. ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ОСВІТИ 

ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ 

Завідувача кафедри: філологічних та природничих дисциплін  (1). 

Професора кафедри: філологічних та природничих дисциплін  (1). 

Доцента кафедри:  філологічних та природничих дисциплін  (5). 

Старшого викладача кафедри:  філологічних та природничих дисциплін  (5). 

 

 

 

 

 

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення  

 про конкурс по 29 травня 2021 р. (включно) за адресою: 03058, м. Київ, проспект 

Любомира Гузара,1, корпус 1, кімнати 118, 128. Додаткові відомості про умови 

конкурсу можна одержати за телефонами: 406-75-11, 406-76-96, 406-76-18 та на сторінці 

веб-сайту університету:   «Університет - Конкурс на заміщення вакантних посад». 

 

Перелік документів визначено у пункті 3 «Порядку проведення конкурсного відбору 

при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників  та укладання з 

ними трудових договорів (контрактів)  у Національному авіаційному університеті».  

http://delopro.nau.edu.ua/kadry/sotrlist2.php?TIP=RAB
http://delopro.nau.edu.ua/kadry/stdolvnlist2.php?STATNUM=1105
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2019/5/poriadokzamish.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2019/5/poriadokzamish.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2019/5/poriadokzamish.pdf

