
Відповідальні по симпозіумам 
 

Симпозіуми Відповідальні 
1. Сучасні авіаційно-космічні технології  
Новітні технології підтримання льотної придатності 
авіаційної техніки 

Сапелюк Євген Антонович,  
406-74-91, sad@nau.edu.ua 

Системи діагностики в аерокосмічному комплексі  Єременко Володимир Станіславович, ауд. 11.408,  
406-74-35  

Міцність та ресурс літальних апаратів Карускевич Михайло Віталійович, ауд. 11.228 
406-75-97, michailkevich@yandex.ru 

Аеродинаміка та безпека польотів Бондар Олександр Валентинович, ауд. 9.208, 
406-75-77, bondar@nau.edu.ua 

Інтелектуальні робототехнічні вимірювальні комплекси та 
системи 

Борковська Любов Олексіївна, ауд. 11.402, 
406-71-58  

Автоматизація та енергозбереження на транспорті Тачиніна Олена Миколаївна, ауд. 5.107, 
406-71-34, tachinina@rambler.ru 

Інформаційна безпека в авіації Пепа Юрій Володимирович, ауд. 11.410, 
406-70-56, pepa_yu@mail.ru  

Комп’ютерні технології Надточій Василь Іванович, ауд. 5.206,  
406-79-69, sss@nau.edu.ua 

2. Аеронавігація    
Проблема безпеки в аеронавігації 
Системи зв’язку, навігації, спостереження та організація 
повітряного руху (CNS/ATM) 
Штучний інтелект, прийняття рішень та управління в 
аеронавігації 
Глобальні навігаційні супутникові системи 
Космічний зв’язок і спостереження 
Інтегровані системи управління та безпілотна авіація 

Чинченко Юрій Володимирович, ауд. 11.324, 
408-22-78, jdestiny@ukr.net 

Авіаційна англійська мова та безпека польотів Приступа Віталій Віталійович, ауд. 11,413,  
406-61-27, aamm@nau.edu.ua  

Радіолокаційні методи та системи Авер’янова Юлія Анатоліївна, ауд. 11,327, 
406-74-75, Yuliya-ans@yandex.ru 
або 406-72-44, ауд. 11.325 

3. Міжнародні інтеграційні процеси в аерокосмічному 
комплексі 

 

Державна політика в сфері авіації та космонавтики 
Міжнародна кооперація та спеціалізація в аерокосмічному 
комплексі 
Військово-технічне міжнародне співробітництво України в 
сфері авіації та космонавтики 
Глобалізація аерокосмічної діяльності та вдосконалення 
міжнародно-правового забезпечення міжнародної безпеки  
Особливості комерціалізації науково-дослідних та 
технологічних розробок в аерокосмічному секторі 
Шляхи оптимізації інформаційно-аналітичної підтримки 
функціонування аерокосмічного комплексу 
Проблеми міжнародно-правового регулювання боротьби з 
тероризмом на транспорті 
Захист національних інтересів у транспортній сфері 
Інформаційна безпека в сучасному світі 

Стадниченко Ольга Іванівна, ауд. 7,201, 
406-76-80, Olli_007@ukr.net 

4. Охорона навколишнього середовища   
Проблеми охорони навколишнього середовища 
Авіаційний шум 
Емісія двигунів – глобальні та локальні аспекти 
Ризики третьої сторони 
Екологічна пропускна спроможність аеропортів та 
повітряних трас 

Коновалова Олена Вікторівна, ауд. 7.320, 
406-73-20, 406-78-91, ekon@nau.edu.ua 



Сучасний стан авіації 
5. Авіаційна хіммотологія  
Авіаційна хіммотологія та авіапаливозабезпечення 
Паливнозаправні системи і комплекси 
Проблеми чистоти авіаційних паливно-мастильних 
матеріалів і безпека польотів 
Протиожеледна обробка в аеропортах 
Нанотриботехнології. 

Черняк Лариса Миколаївна, ауд. 12.209, 
406-70-29, aviationchemmotology@rambler.ru 
Шкільнюк Ірина Олександрівна, ауд. 1.402, 
408-54-00 

6. Економіка та управління в авіації  
Менеджмент авіатранспортного бізнесу 
Організація та технології авіаційних робіт та перевезень  
Логістичний інженірінг транспортних послуг 
Економічна безпека в авіації  
Авіація та глобалізаційні процеси в економіці 

Донець Андрій Георгійович, ауд. 8.306, 
406-78-22, ogurman72@yandex.ru 
 
 

7. Людський фактор в авіації  
Зміст та організація психологічного забезпечення в 
авіатранспортній галузі 
Психологічна проблематика професійної підготовки фахівців 
з організації повітряного руху 
Підготовка льотних екіпажів за програмами управління 
екіпажними ресурсами (CRM) 
Корпоративна культура авіакомпаній та соціокультурні 
чинники безпеки авіації 

Пономаренко Ярослава Ігорівна, ауд. 8.1201, 
406-71-16, psy@nau.edu.ua 

8. Повітряне і космічне право: міжнародні та національні 
проблеми безпеки 

 

Проблеми адаптації національного законодавства до 
нормативної бази Європейського Союзу в галузі цивільної 
авіації 

Дараганова Ніна Володимирівна, ауд. 1.456, 
406-77-72,  
 

Правове регулювання світового ринку космічних послуг та 
технологій 

Філліпов Артем Валерійович, ауд. 1.450, 
406-78-27, avphil@hotmail.ru 

Механізми реалізації прав людини при використанні 
повітряного простору 

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна, ауд. 1.441, 
406-73-47 

9. Додаткова професіональна освіта: проблеми та 
перспективи 

 

Система додаткової професіональної освіти як інструмент 
розвитку цивільної авіації 
Проблеми нормативно-правового забезпечення додаткової 
професіональної освіти 
Інтеграція систем додаткової професіональної освіти; 
державного управління та бізнесу на засадах соціального 
партнерства 
Змістовні, методичні та організаційні компоненти додаткової 
професіональної освіти 
Компетентнісний підхід та управління якістю додаткової 
професіональної освіті 
Проблеми проектної організації  підготовки фахівців з 
вищою освітою 

Іванова Ірина В’ячеславівна, ауд. 8.907, 
406-79-92 

Школа Авіаційного Конгресу молодих учених з 
проблеми захисту навколишнього середовища від 
впливу цивільної авіації 

 

Сесія 1 – Санітарно-захисні зони навколо  аеропортів 
Сесія 2 – Експлуатаційні заходи зниження впливу авіації на 
довкілля  

Сесія 3 – Забруднення повітря/води/грунту навколо 
аеропортів  
Сесія 4 – Екологічні  характеристики палива, мастил та 
технічних рідин 
Сесія 5 – Зелена авіаційна промисловість 

Кажан Катерина Іванівна, ауд. 7.409,  
406-78-91, envprotec@rambler.ru 

 


