
 

 

 

 

 

 

 

 

Про введення в дію рішень Вченої ради 

університету від 16 червня 2021 року  

(протокол № 6) 
 

Відповідно до частини 6 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» від 

01 липня 2014 року №1556-VII, пунктів 6.15.7., 6.15.8. Статуту Національного 

авіаційного університету, пунктів 2.1.7., 12.8. Положення про Вчену раду 

Національного авіаційного університету, Порядку проведення конкурсного відбору 

при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 

ними трудових договорів (контрактів) у Національному авіаційному університеті 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Увести в дію рішення Вченої ради Національного авіаційного 

університету, ухвалені на засіданні від 16 червня 2021 року (протокол № 6): 

1.1. Розглянувши кандидатуру Попова Олександра Вікторовича для обрання на 

посаду завідувача кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден з 

урахуванням рішень кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден та 

вченої ради Аерокосмічного факультету, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 

немає, недійсних бюлетенів – 1, обрати кандидата технічних наук, доцента ПОПОВА 

Олександра Вікторовича на посаду завідувача кафедри підтримання льотної 

придатності повітряних суден Аерокосмічного факультету терміном на 5 років. 

1.2. Розглянувши кандидатуру Бадаха Валерія Миколайовича для обрання 

на посаду завідувача кафедри гідрогазових систем з урахуванням рішень кафедри 

гідрогазових систем та вченої ради Аерокосмічного факультету, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника БАДАХА 

Валерія Миколайовича на посаду завідувача кафедри гідрогазових систем 

Аерокосмічного факультету терміном на 5 років. 

1.3. Розглянувши кандидатуру Захарченка Віктора Панасовича для обрання на 

посаду завідувача кафедри автоматизації та енергоменеджменту з урахуванням 

рішень кафедри автоматизації та енергоменеджменту та вченої ради Аерокосмічного 

факультету, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати кандидата технічних наук, доцента ЗАХАРЧЕНКА 

Віктора Панасовича на посаду завідувача кафедри автоматизації та 

енергоменеджменту Аерокосмічного факультету терміном на 5 років. 
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1.4. Розглянувши кандидатуру Мікосянчик Оксани Олександрівни для 

обрання на посаду завідувача кафедри прикладної механіки та інженерії 

матеріалів з урахуванням рішень кафедри машинознавства, стандартизації та 

сертифікації і кафедри механіки, а також вченої ради Аерокосмічного факультету, 

а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 

немає, обрати доктора технічних наук, професора МІКОСЯНЧИК Оксану 

Олександрівну на посаду завідувача кафедри прикладної механіки та інженерії 

матеріалів Аерокосмічного факультету терміном на 5 років. 

1.5. Розглянувши кандидатуру Поліщука Аркадія Петровича для обрання на 

посаду завідувача кафедри загальної та прикладної фізики з урахуванням рішень 

кафедри загальної та прикладної фізики та вченої ради Аерокосмічного 

факультету, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора фізико-математичних наук, професора 

ПОЛІЩУКА Аркадія Петровича на посаду завідувача кафедри загальної та 

прикладної фізики Аерокосмічного факультету терміном на 5 років. 

1.6. Розглянувши кандидатуру Бондіка Олександра Сергійовича для обрання 

на посаду завідувача кафедри аеродинаміки та безпеки польотів літальних 

апаратів з урахуванням рішень кафедри аеродинаміки та безпеки польотів 

літальних апаратів та вченої ради Аерокосмічного факультету, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 1, обрати 

кандидата військових наук, професора БОНДІКА Олександра Сергійовича на 

посаду завідувача кафедри аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів 

Аерокосмічного факультету терміном на 5 років. 

1.7. Розглянувши кандидатуру Тамаргазіна Олександра Анатолійовича для 

обрання на посаду завідувача кафедри технологій аеропортів з урахуванням 

рішень кафедри технологій аеропортів та вченої ради Аерокосмічного 

факультету, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора технічних наук, професора ТАМАРГАЗІНА 

Олександра Анатолійовича на посаду завідувача кафедри технологій аеропортів 

Аерокосмічного факультету терміном на 5 років. 

1.8. Розглянувши кандидатуру Кваснікова Володимира Павловича для обрання 

на посаду завідувача кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та 

технологій з урахуванням рішень кафедри комп’ютеризованих електротехнічних 

систем та технологій та вченої ради Аерокосмічного факультету, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

технічних наук, професора КВАСНІКОВА Володимира Павловича на посаду 

завідувача кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій 

Аерокосмічного факультету терміном на 5 років. 

1.9. Розглянувши кандидатуру Терещенка Юрія Матвійовича для обрання 

на посаду завідувача кафедри авіаційних двигунів з урахуванням рішень кафедри 

авіаційних двигунів та вченої ради Аерокосмічного факультету, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 
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університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

доктора технічних наук, професора ТЕРЕЩЕНКА Юрія Матвійовича на посаду 

завідувача кафедри авіаційних двигунів Аерокосмічного факультету терміном 

на 5 років. 

1.10. Розглянувши кандидатуру Пазюри Наталії Валентинівни для обрання 

на посаду завідувача кафедри авіаційної англійської мови з урахуванням рішень 

кафедри авіаційної англійської мови та вченої ради Факультету аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 72, 

«проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора педагогічних наук, 

професора ПАЗЮРУ Наталію Валентинівну на посаду завідувача кафедри 

авіаційної англійської мови Факультету аеронавігації, електроніки та 

телекомунікацій терміном на 5 років. 

1.11. Розглянувши кандидатуру Шутка Володимира Миколайовича для 

обрання на посаду завідувача кафедри електроніки, робототехніки і технологій 

моніторингу та інтернету речей з урахуванням рішень кафедри електроніки, 

робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей та вченої ради 

Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 70, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора 

технічних наук, професора ШУТКА Володимира Миколайовича на посаду 

завідувача кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та 

інтернету речей Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій 

терміном на 5 років. 

1.12. Розглянувши кандидатуру Мельника Юрія Віталійовича для обрання 

на посаду завідувача кафедри аерокосмічних систем управління з урахуванням 

рішень кафедри аерокосмічних систем управління та вченої ради Факультету 

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а також на підставі результатів 

таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: 

«за» – 39, «проти» – 33, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора технічних наук, 

старшого наукового співробітника МЕЛЬНИКА Юрія Віталійовича на посаду 

завідувача кафедри аерокосмічних систем управління Факультету аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій терміном на 5 років. 

1.13. Розглянувши кандидатуру Тачиніної Олени Миколаївни для обрання 

на посаду завідувача кафедри аерокосмічних систем управління з урахуванням 

рішень кафедри аерокосмічних систем управління та вченої ради Факультету 

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а також на підставі результатів 

таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: 

«за» – 32, «проти» – 40, недійсних бюлетенів – 1, не обирати доктора технічних 

наук, старшого наукового співробітника ТАЧИНІНУ Олену Миколаївну на 

посаду завідувача кафедри аерокосмічних систем управління Факультету 

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій. 

1.14. Розглянувши кандидатуру Синєглазова Віктора Михайловича для 

обрання на посаду завідувача кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих 

комплексів з урахуванням рішень кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих 

комплексів та вченої ради Факультету аеронавігації, електроніки та 

телекомунікацій, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої 
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ради Національного авіаційного університету: «за» – 68, «проти» – 5, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора технічних наук, професора СИНЄГЛАЗОВА 

Віктора Михайловича на посаду завідувача кафедри авіаційних комп’ютерно-

інтегрованих комплексів Факультету аеронавігації, електроніки та 

телекомунікацій терміном на 5 років. 

1.15. Розглянувши кандидатуру Одарченка Романа Сергійовича для обрання 

на посаду завідувача кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем з 

урахуванням рішень кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем та 

вченої ради Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

технічних наук, доцента ОДАРЧЕНКА Романа Сергійовича на посаду завідувача 

кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Факультету 

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій терміном на 5 років. 

1.16. Розглянувши кандидатуру Василенко Вікторії Миколаївни для обрання 

на посаду завідувача кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки з 

урахуванням рішень кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки та 

вченої ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

кандидата технічних наук ВАСИЛЕНКО Вікторію Миколаївну на посаду 

завідувача кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки Факультету 

архітектури, будівництва та дизайну терміном на 5 років. 

1.17. Розглянувши кандидатуру Олійник Олени Павлівни для обрання на 

посаду завідувача кафедри дизайну інтер’єру з урахуванням рішень кафедри дизайну 

інтер’єру та вченої ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 22, «проти» – 49, недійсних бюлетенів – 2, не обирати кандидата 

архітектури, доцента ОЛІЙНИК Олену Павлівну на посаду завідувача кафедри 

дизайну інтер’єру Факультету архітектури, будівництва та дизайну. 

1.18. Розглянувши кандидатуру Павельчук Іванни Андріївни для обрання на 

посаду завідувача кафедри дизайну інтер’єру з урахуванням рішень кафедри 

дизайну інтер’єру та вченої ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну, 

а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 42, «проти» – 29, недійсних бюлетенів – 2, 

обрати доктора мистецтвознавства, доцента ПАВЕЛЬЧУК Іванну Андріївну на 

посаду завідувача кафедри дизайну інтер’єру Факультету архітектури, 

будівництва та дизайну терміном на 5 років. 

1.19. Розглянувши кандидатуру Железняка Олега Олександровича для 

обрання на посаду завідувача кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою з 

урахуванням рішень кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою та вченої 

ради Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 44, «проти» – 28, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора 

фізико-математичних наук, професора ЖЕЛЕЗНЯКА Олега Олександровича на 

посаду завідувача кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Факультету 

екологічної безпеки, інженерії та технології терміном на 5 років. 
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1.20. Розглянувши кандидатуру Новаковської Ірини Олексіївни для обрання на 

посаду завідувача кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою з урахуванням 

рішень кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою та вченої ради Факультету 

екологічної безпеки, інженерії та технології, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 26, «проти» 

– 46, недійсних бюлетенів – 1, не обирати доктора економічних наук, доцента 

НОВАКОВСЬКУ Ірину Олексіївну на посаду завідувача кафедри аерокосмічної 

геодезії та землеустрою Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології. 

1.21. Розглянувши кандидатуру Галстяна Андрія Генрійовича для обрання на 

посаду завідувача кафедри хімії і хімічної технології з урахуванням рішень кафедри 

хімії і хімічної технології та вченої ради Факультету екологічної безпеки, інженерії 

та технології, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 14, «проти» – 59, недійсних 

бюлетенів – немає, не обирати доктора хімічних наук, професора ГАЛСТЯНА 

Андрія Генрійовича на посаду завідувача кафедри хімії і хімічної технології 

Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології. 

1.22. Розглянувши кандидатуру Кустовської Антоніни Дмитрівни для обрання 

на посаду завідувача кафедри хімії і хімічної технології з урахуванням рішень 

кафедри хімії і хімічної технології та вченої ради Факультету екологічної безпеки, 

інженерії та технології, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої 

ради Національного авіаційного університету: «за» – 56, «проти» – 17, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати кандидата хімічних наук, доцента КУСТОВСЬКУ 

Антоніну Дмитрівну на посаду завідувача кафедри хімії і хімічної технології 

Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології терміном на 5 років. 

1.23. Розглянувши кандидатуру Халмурадова Батира Данатаровича для 

обрання на посаду завідувача кафедри цивільної та промислової безпеки з 

урахуванням рішень кафедри цивільної та промислової безпеки та вченої ради 

Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 69, «проти» – 3, недійсних бюлетенів – 1, обрати кандидата 

медичних наук, професора ХАЛМУРАДОВА Батира Данатаровича на посаду 

завідувача кафедри цивільної та промислової безпеки Факультету екологічної 

безпеки, інженерії та технології терміном на 5 років. 

1.24. Розглянувши кандидатуру Фролова Валерія Федоровича для обрання на 

посаду завідувача кафедри екології з урахуванням рішень кафедри екології та вченої 

ради Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

технічних наук, доцента ФРОЛОВА Валерія Федоровича на посаду завідувача 

кафедри екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології терміном 

на 5 років. 

1.25. Розглянувши кандидатуру Гаркави Катерини Григорівни для обрання на 

посаду завідувача кафедри біотехнології з урахуванням рішень кафедри 

біотехнології та вченої ради Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології, 

а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати 

доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника ГАРКАВУ Катерину 
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Григорівну на посаду завідувача кафедри біотехнології Факультету екологічної 

безпеки, інженерії та технології терміном на 5 років. 

1.26. Розглянувши кандидатуру Кошевої Лариси Олександрівни для обрання 

на посаду завідувача кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини з 

урахуванням рішень кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини та вченої 

ради Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 71, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора 

технічних наук, професора КОШЕВУ Ларису Олександрівну на посаду завідувача 

кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини Факультету екологічної 

безпеки, інженерії та технології терміном на 5 років. 

1.27. Розглянувши кандидатуру Ареф’євої Олени Володимирівни для обрання 

на посаду завідувача кафедри економіки повітряного транспорту з урахуванням 

рішень кафедри економіки повітряного транспорту та вченої ради Факультету 

економіки та бізнес адміністрування, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 72, 

«проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора економічних наук, 

професора АРЕФ’ЄВУ Олену Володимирівну на посаду завідувача кафедри 

економіки повітряного транспорту Факультету економіки та бізнес адміністрування 

терміном на 5 років. 

1.28. Розглянувши кандидатуру Ушенко Наталії Валентинівни для обрання 

на посаду завідувача кафедри економіки та бізнес-технологій з урахуванням 

рішень кафедри економіки та бізнес-технологій та вченої ради Факультету 

економіки та бізнес адміністрування, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 22, 

«проти» – 47, недійсних бюлетенів – 4, не обирати доктора економічних наук, 

професора УШЕНКО Наталію Валентинівну на посаду завідувача кафедри 

економіки та бізнес-технологій Факультету економіки та бізнес адміністрування. 

1.29. Розглянувши кандидатуру ЧУМАК Оксани Володимирівни для обрання 

на посаду завідувача кафедри економіки та бізнес-технологій з урахуванням рішень 

кафедри економіки та бізнес-технологій та вченої ради Факультету економіки та 

бізнес адміністрування, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої 

ради Національного авіаційного університету: «за» – 39, «проти» – 30, недійсних 

бюлетенів – 4, обрати доктора економічних наук, доцента ЧУМАК Оксану 

Володимирівну на посаду завідувача кафедри економіки та бізнес-технологій 

Факультету економіки та бізнес адміністрування терміном на 5 років. 

1.30. Розглянувши кандидатуру Князєвої Тетяни В’ячеславівни для обрання на 

посаду завідувача кафедри маркетингу з урахуванням рішень кафедри маркетингу та 

вченої ради Факультету економіки та бізнес адміністрування, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

доктора економічних наук, доцента КНЯЗЄВУ Тетяну В’ячеславівну на посаду 

завідувача кафедри маркетингу Факультету економіки та бізнес адміністрування 

терміном на 5 років. 

1.31. Розглянувши кандидатуру Касьянової Наталії Віталіївни для обрання на 

посаду завідувача кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки з урахуванням 

рішень кафедри економічної кібернетики, кафедри міжнародної економіки і кафедри 
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економічної теорії та вченої ради Факультету економіки та бізнес адміністрування, а 

також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 62, «проти» – 10, недійсних бюлетенів – 1, обрати 

доктора економічних наук, професора КАСЬЯНОВУ Наталію Віталіївну на посаду 

завідувача кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Факультету економіки 

та бізнес адміністрування терміном на 5 років. 

1.32. Розглянувши кандидатуру Чернявської Олени Валеріївни для обрання на 

посаду завідувача кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки з урахуванням 

рішень кафедри економічної кібернетики, кафедри міжнародної економіки і кафедри 

економічної теорії та вченої ради Факультету економіки та бізнес адміністрування, а 

також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 4, «проти» – 68, недійсних бюлетенів – 1, не 

обирати доктора економічних наук, професора ЧЕРНЯВСЬКУ Олену Валеріївну на 

посаду завідувача кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Факультету 

економіки та бізнес адміністрування. 

1.33. Розглянувши кандидатуру Косової Тетяни Дмитрівни для обрання на 

посаду завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування з урахуванням рішень 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кафедри обліку і аудиту та 

вченої ради Факультету економіки та бізнес адміністрування, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 69, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – 2, обрати доктора 

економічних наук, професора КОСОВУ Тетяну Дмитрівну на посаду завідувача 

кафедри фінансів, обліку та оподаткування Факультету економіки та бізнес 

адміністрування терміном на 5 років. 

1.34. Розглянувши кандидатуру Козловського Валерія Валерійовича для 

обрання на посаду завідувача кафедри засобів захисту інформації з урахуванням 

рішень кафедри засобів захисту інформації та вченої ради Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 66, 

«проти» – 5, недійсних бюлетенів – 2, обрати доктора технічних наук, професора 

КОЗЛОВСЬКОГО Валерія Валерійовича на посаду завідувача кафедри засобів 

захисту інформації Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 

терміном на 5 років. 

1.35. Розглянувши кандидатуру Савченко Аліни Станіславівни для обрання на 

посаду завідувача кафедри комп’ютерних інформаційних технологій з урахуванням 

рішень кафедри комп’ютерних інформаційних технологій та вченої ради Факультету 

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на підставі результатів 

таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 

72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати кандидата технічних наук, 

доцента САВЧЕНКО Аліну Станіславівну на посаду завідувача кафедри 

комп’ютерних інформаційних технологій Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та 

програмної інженерії терміном на 5 років. 

1.36. Розглянувши кандидатуру Казмірчук Світлани Володимирівни для 

обрання на посаду завідувача кафедри комп’ютеризованих систем захисту 

інформації з урахуванням рішень кафедри комп’ютеризованих систем захисту 

інформації та вченої ради Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної 

інженерії, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 
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Національного авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора технічних наук, доцента КАЗМІРЧУК Світлану 

Володимирівну на посаду завідувача кафедри комп’ютеризованих систем захисту 

інформації Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 

терміном на 5 років. 

1.37. Розглянувши кандидатуру Жукова Ігоря Анатолійовича для обрання на 

посаду завідувача кафедри комп’ютерних систем та мереж з урахуванням рішень 

кафедри комп’ютерних систем та мереж та вченої ради Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 69, 

«проти» – 4, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора технічних наук, 

професора ЖУКОВА Ігоря Анатолійовича на посаду завідувача кафедри 

комп’ютерних систем та мереж Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та 

програмної інженерії терміном на 5 років. 

1.38. Розглянувши кандидатуру Литвиненка Олександра Євгенійовича для 

обрання на посаду завідувача кафедри комп’ютеризованих систем управління з 

урахуванням рішень кафедри комп’ютеризованих систем управління та вченої 

ради Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

доктора технічних наук, професора ЛИТВИНЕНКА Олександра Євгенійовича на 

посаду завідувача кафедри комп’ютеризованих систем управління Факультету 

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 5 років. 

1.39. Розглянувши кандидатуру Корченка Олександра Григоровича для 

обрання на посаду завідувача кафедри безпеки інформаційних технологій з 

урахуванням рішень кафедри безпеки інформаційних технологій та вченої ради 

Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 71, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора 

технічних наук, професора КОРЧЕНКА Олександра Григоровича на посаду 

завідувача кафедри безпеки інформаційних технологій Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 5 років. 

1.40. Розглянувши кандидатуру Приставки Пилипа Олександровича для 

обрання на посаду завідувача кафедри прикладної математики з урахуванням 

рішень кафедри прикладної математики та вченої ради Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 70, 

«проти» – 3, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора технічних наук, 

професора ПРИСТАВКУ Пилипа Олександровича на посаду завідувача кафедри 

прикладної математики Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної 

інженерії терміном на 5 років. 

1.41. Розглянувши кандидатуру Зибіна Сергія Вікторовича для обрання на 

посаду завідувача кафедри інженерії програмного забезпечення з урахуванням 

рішень кафедри інженерії програмного забезпечення та вченої ради Факультету 

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 70, «проти» – 3, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 
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технічних наук, доцента ЗИБІНА Сергія Вікторовича на посаду завідувача 

кафедри інженерії програмного забезпечення Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 5 років. 

1.42. Розглянувши кандидатуру Помиткіної Любові Віталіївни для обрання 

на посаду завідувача кафедри авіаційної психології з урахуванням рішень кафедри 

авіаційної психології та вченої ради Факультету лінгвістики та соціальних 

комунікацій, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 2, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора психологічних наук, професора ПОМИТКІНУ 

Любов Віталіївну на посаду завідувача кафедри авіаційної психології Факультету 

лінгвістики та соціальних комунікацій терміном на 5 років. 

1.43. Розглянувши кандидатуру Сидоренка Сергія Івановича для обрання на 

посаду завідувача кафедри англійської філології і перекладу з урахуванням рішень 

кафедри англійської філології і перекладу та вченої ради Факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій, а також на підставі результатів таємного голосування 

Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, 

недійсних бюлетенів – немає, обрати кандидата філологічних наук, доцента 

СИДОРЕНКА Сергія Івановича на посаду завідувача кафедри англійської філології і 

перекладу Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій терміном на 5 років. 

1.44. Розглянувши кандидатуру Тюрменко Ірини Іванівни для обрання на 

посаду завідувача кафедри історії та документознавства з урахуванням рішень 

кафедри історії та документознавства та вченої ради Факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій, а також на підставі результатів таємного голосування 

Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, 

недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора історичних наук, професора 

ТЮРМЕНКО Ірину Іванівну на посаду завідувача кафедри історії та 

документознавства Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій терміном 

на 5 років. 

1.45. Розглянувши кандидатуру Шостак Оксани Григорівни для обрання на 

посаду завідувача кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики з 

урахуванням рішень кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики та вченої 

ради Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 66, «проти» – 5, недійсних бюлетенів – 2, обрати кандидата 

філологічних наук, доцента ШОСТАК Оксану Григорівну на посаду завідувача 

кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики Факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій терміном на 5 років. 

1.46. Розглянувши кандидатуру Акмалдінової Олександри Миколаївни для 

обрання на посаду завідувача кафедри іноземних мов за фахом з урахуванням 

рішень кафедри іноземних мов за фахом та вченої ради Факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій, а також на підставі результатів таємного голосування 

Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 70, «проти» – 3, 

недійсних бюлетенів – немає, обрати кандидата філологічних наук, професора 

АКМАЛДІНОВУ Олександру Миколаївну на посаду завідувача кафедри 

іноземних мов за фахом Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 

терміном на 5 років. 
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1.47. Розглянувши кандидатуру Ковтун Олени Віталіївни для обрання на 

посаду завідувача кафедри іноземної філології з урахуванням рішень кафедри 

іноземної філології та вченої ради Факультету лінгвістики та соціальних 

комунікацій, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 2, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора педагогічних наук, професора КОВТУН 

Олену Віталіївну на посаду завідувача кафедри іноземної філології Факультету 

лінгвістики та соціальних комунікацій терміном на 5 років. 

1.48. Розглянувши кандидатуру Лузік Ельвіри Василівни для обрання на 

посаду завідувача кафедри педагогіки та психології професійної освіти з 

урахуванням рішень кафедри педагогіки та психології професійної освіти та 

вченої ради Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 71, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора 

педагогічних наук, професора ЛУЗІК Ельвіру Василівну на посаду завідувача 

кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій терміном на 5 років. 

1.49. Розглянувши кандидатуру Хомерікі Олени Андріївни для обрання на 

посаду завідувача кафедри соціології та політології з урахуванням рішень кафедри 

соціології та політології та вченої ради Факультету лінгвістики та соціальних 

комунікацій, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора соціологічних наук, професора ХОМЕРІКІ 

Олену Андріївну на посаду завідувача кафедри соціології та політології Факультету 

лінгвістики та соціальних комунікацій терміном на 5 років. 

1.50. Розглянувши кандидатуру Котикової Олени Михайлівни для обрання на 

посаду завідувача кафедри соціальних технологій з урахуванням рішень кафедри 

соціальних технологій та вченої ради Факультету лінгвістики та соціальних 

комунікацій, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора педагогічних наук, професора КОТИКОВУ 

Олену Михайлівну на посаду завідувача кафедри соціальних технологій Факультету 

лінгвістики та соціальних комунікацій терміном на 5 років. 

1.51. Розглянувши кандидатуру Литвинської Світлани Віталіївни для обрання 

на посаду завідувача кафедри української мови та культури з урахуванням рішень 

кафедри української мови та культури та вченої ради Факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій, а також на підставі результатів таємного голосування 

Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 2, 

недійсних бюлетенів – немає, обрати кандидата філологічних наук, доцента 

ЛИТВИНСЬКУ Світлану Віталіївну на посаду завідувача кафедри української мови 

та культури Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій терміном на 5 років. 

1.52. Розглянувши кандидатуру Дротянко Любові Григорівни для обрання 

на посаду завідувача кафедри філософії з урахуванням рішень кафедри філософії 

та вченої ради Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 71, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

філософських наук, професора ДРОТЯНКО Любов Григорівну на посаду 
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завідувача кафедри філософії Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 

терміном на 5 років. 

1.53. Розглянувши кандидатуру Степанова Олександра Петровича для 

обрання на посаду завідувача кафедри міжнародних економічних відносин і 

бізнесу з урахуванням рішень кафедри міжнародних економічних відносин і 

бізнесу та вченої ради Факультету міжнародних відносин, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора 

економічних наук, професора СТЕПАНОВА Олександра Петровича на посаду 

завідувача кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету 

міжнародних відносин терміном на 5 років. 

1.54. Розглянувши кандидатуру Гончаренко-Закревської Наталії Валеріївни 

для обрання на посаду завідувача кафедри іноземних мов з урахуванням рішень 

кафедри іноземних мов та вченої ради Факультету міжнародних відносин, а також 

на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 70, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 2, обрати 

кандидата педагогічних наук ГОНЧАРЕНКО-ЗАКРЕВСЬКУ Наталію Валеріївну 

на посаду завідувача кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин 

терміном на 5 років. 

1.55. Розглянувши кандидатуру Дудника Івана Миколайовича для обрання на 

посаду завідувача кафедри міжнародного туризму та країнознавства з урахуванням 

рішень кафедри міжнародного туризму та країнознавства та вченої ради Факультету 

міжнародних відносин, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої 

ради Національного авіаційного університету: «за» – 62, «проти» – 11, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора географічних наук, професора ДУДНИКА 

Івана Миколайовича на посаду завідувача кафедри міжнародного туризму та 

країнознавства Факультету міжнародних відносин терміном на 5 років. 

1.56. Розглянувши кандидатуру Васильченка Вячеслава Миколайовича для 

обрання на посаду завідувача кафедри журналістики з урахуванням рішень 

кафедри журналістики та вченої ради Факультету міжнародних відносин, а також 

на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 70, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – 1, обрати 

кандидата філологічних наук, доцента ВАСИЛЬЧЕНКА Вячеслава Миколайовича 

на посаду завідувача кафедри журналістики Факультету міжнародних відносин 

терміном на 5 років. 

1.57. Розглянувши кандидатуру Лободи Світлани Миколаївни для обрання на 

посаду завідувача кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій з урахуванням 

рішень кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій та вченої ради Факультету 

міжнародних відносин, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої 

ради Національного авіаційного університету: «за» – 68, «проти» – 5, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора педагогічних наук, професора ЛОБОДУ 

Світлану Миколаївну на посаду завідувача кафедри комп’ютерних мультимедійних 

технологій Факультету міжнародних відносин терміном на 5 років. 

1.58. Розглянувши кандидатуру Іващук Антоніни Анатоліївни для обрання 

на посаду завідувача кафедри реклами і зв’язків з громадськістю з урахуванням 

рішень кафедри реклами і зв’язків з громадськістю та вченої ради Факультету 

міжнародних відносин, а також на підставі результатів таємного голосування 
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Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 70, «проти» – 1, 

недійсних бюлетенів – 2, обрати кандидата наук із соціальних комунікацій, 

доцента ІВАЩУК Антоніну Анатоліївну на посаду завідувача кафедри реклами і 

зв’язків з громадськістю Факультету міжнародних відносин терміном на 5 років. 

1.59. Розглянувши кандидатуру Шевчука Дмитра Олеговича для обрання на 

посаду завідувача кафедри організації авіаційних перевезень з урахуванням 

рішень кафедри організації авіаційних перевезень та вченої ради Факультету 

транспорту, менеджменту і логістики, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 71, 

«проти» – 2, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора технічних наук, 

старшого наукового співробітника ШЕВЧУКА Дмитра Олеговича на посаду 

завідувача кафедри організації авіаційних перевезень Факультету транспорту, 

менеджменту і логістики терміном на 5 років. 

1.60. Розглянувши кандидатуру Разумової Катерини Миколаївни для обрання на 

посаду завідувача кафедри організації авіаційних робіт та послуг з урахуванням рішень 

кафедри організації авіаційних робіт та послуг та вченої ради Факультету транспорту, 

менеджменту і логістики, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої 

ради Національного авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 2, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора економічних наук, професора РАЗУМОВУ 

Катерину Миколаївну на посаду завідувача кафедри організації авіаційних робіт та 

послуг Факультету транспорту, менеджменту і логістики терміном на 5 років. 

1.61. Розглянувши кандидатуру Кириленко Оксани Миколаївни для 

обрання на посаду завідувача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств з урахуванням рішень кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств та вченої ради Факультету 

транспорту, менеджменту і логістики, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 72, 

«проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора економічних наук, 

професора КИРИЛЕНКО Оксану Миколаївну на посаду завідувача кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Факультету 

транспорту, менеджменту і логістики терміном на 5 років. 

1.62. Розглянувши кандидатуру Бородіна Івана Лук’яновича для обрання на 

посаду завідувача кафедри теорії та історії держави і права з урахуванням рішень 

кафедри теорії та історії держави і права та вченої ради Юридичного факультету, 

а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 1, 

обрати доктора юридичних наук, професора БОРОДІНА Івана Лук’яновича на 

посаду завідувача кафедри теорії та історії держави і права Юридичного 

факультету терміном на 5 років. 

1.63. Розглянувши кандидатуру Гусар Ольги Анатоліївни для обрання на 

посаду завідувача кафедри конституційного і адміністративного права з урахуванням 

рішень кафедри конституційного і адміністративного права та вченої ради 

Юридичного факультету, а також на підставі результатів таємного голосування 

Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, 

недійсних бюлетенів – немає, обрати кандидата юридичних наук ГУСАР 

Ольгу Анатоліївну на посаду завідувача кафедри конституційного і адміністративного 

права Юридичного факультету терміном на 5 років. 
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1.64. Розглянувши кандидатуру Лихової Софії Яківни для обрання на 

посаду завідувача кафедри кримінального права і процесу з урахуванням рішень 

кафедри кримінального права і процесу та вченої ради Юридичного факультету, а 

також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати 

доктора юридичних наук, професора ЛИХОВУ Софію Яківну на посаду 

завідувача кафедри кримінального права і процесу Юридичного факультету 

терміном на 5 років. 

1.65. Розглянувши кандидатуру Вишновецької Світлани Василівни для 

обрання на посаду завідувача кафедри цивільного права і процесу з урахуванням 

рішень кафедри цивільного права і процесу та вченої ради Юридичного 

факультету, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора юридичних наук, професора ВИШНОВЕЦЬКУ 

Світлану Василівну на посаду завідувача кафедри цивільного права і процесу 

Юридичного факультету терміном на 5 років. 

1.66. Розглянувши кандидатуру Сидорчук Людмили Андріївни для обрання 

на посаду завідувача кафедри управління професійною освітою з урахуванням 

рішень кафедри управління професійною освітою та вченої ради Навчально-

наукового інституту неперервної освіти, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 71, 

«проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора педагогічних наук, 

професора СИДОРЧУК Людмилу Андріївну на посаду завідувача кафедри 

управління професійною освітою Навчально-наукового інституту неперервної 

освіти терміном на 5 років. 

1.67. Розглянувши кандидатуру Поліщук Оксани Володимирівни для 

обрання на посаду завідувача кафедри технологій управління з урахуванням 

рішень кафедри технологій управління та вченої ради Навчально-наукового 

інституту неперервної освіти, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 71, 

«проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати кандидата економічних наук, 

доцента ПОЛІЩУК Оксану Володимирівну на посаду завідувача кафедри 

технологій управління Навчально-наукового інституту неперервної освіти 

терміном на 5 років. 

1.68. Розглянувши кандидатуру Грущинської Наталії Миколаївни для 

обрання на посаду завідувача кафедри публічного управління та адміністрування 

з урахуванням рішень кафедри публічного управління та адміністрування та 

вченої ради Навчально-наукового інституту неперервної освіти, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 71, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора 

економічних наук, доцента ГРУЩИНСЬКУ Наталію Миколаївну на посаду 

завідувача кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-

наукового інституту неперервної освіти терміном на 5 років. 

1.69. Розглянувши кандидатуру Корчук Олени Юріївни для обрання на 

посаду завідувача кафедри філологічних та природничих дисциплін з 

урахуванням рішень кафедри філологічних та природничих дисциплін, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 
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університету: «за» – 71, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника КОРЧУК Олену 

Юріївну на посаду завідувача кафедри філологічних та природничих дисциплін 

Інституту міжнародного співробітництва та освіти терміном на 5 років. 

1.70. Розглянувши кандидатуру Бруяки Ольги Олегівни для обрання на 

посаду завідувача кафедри базових і спеціальних дисциплін з урахуванням рішень 

кафедри базових і спеціальних дисциплін, а також на підставі результатів 

таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: 

«за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати кандидата 

технічних наук, доцента БРУЯКУ Ольгу Олегівну на посаду завідувача кафедри 

базових і спеціальних дисциплін Інституту розвитку освіти терміном на 5 років. 

1.71. Розглянувши кандидатуру Дмитрієва Сергія Олексійовича для 

обрання на посаду професора кафедри підтримання льотної придатності 

повітряних суден з урахуванням рішень кафедри підтримання льотної придатності 

повітряних суден та вченої ради Аерокосмічного факультету, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

технічних наук, професора ДМИТРІЄВА Сергія Олексійовича на посаду 

професора кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден 

Аерокосмічного факультету терміном на 4 роки. 

1.72. Розглянувши кандидатуру Духоти Олександра Івановича для обрання 

на посаду професора кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден 

з урахуванням рішень кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден 

та вченої ради Аерокосмічного факультету, а також на підставі результатів 

таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» 

– 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора технічних 

наук, старшого наукового співробітника ДУХОТУ Олександра Івановича на 

посаду професора кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден 

Аерокосмічного факультету терміном на 4 роки. 

1.73. Розглянувши кандидатуру Казака Василя Миколайовича для обрання на 

посаду професора кафедри автоматизації та енергоменеджменту з урахуванням 

рішень кафедри автоматизації та енергоменеджменту та вченої ради Аерокосмічного 

факультету, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 70, «проти» – 3, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора технічних наук, професора КАЗАКА 

Василя Миколайовича на посаду професора кафедри автоматизації та 

енергоменеджменту Аерокосмічного факультету терміном на 3 роки. 

1.74. Розглянувши кандидатуру Єнчева Сергія Васильовича для обрання на 

посаду професора кафедри автоматизації та енергоменеджменту з урахуванням 

рішень кафедри автоматизації та енергоменеджменту та вченої ради Аерокосмічного 

факультету, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 70, «проти» – 3, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора технічних наук, доцента ЄНЧЕВА 

Сергія Васильовича на посаду професора кафедри автоматизації та 

енергоменеджменту Аерокосмічного факультету терміном на 5 років. 

1.75. Розглянувши кандидатуру Кіндрачука Мирослава Васильовича для 

обрання на посаду професора кафедри прикладної механіки та інженерії 
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матеріалів з урахуванням рішень кафедри машинознавства, стандартизації та 

сертифікації,  кафедри механіки та вченої ради Аерокосмічного факультету, а 

також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 

немає, обрати доктора технічних наук, професора КІНДРАЧУКА Мирослава 

Васильовича на посаду професора кафедри прикладної механіки та інженерії 

матеріалів Аерокосмічного факультету терміном на 5 років. 

1.76. Розглянувши кандидатуру Кравцова Віктора Івановича для обрання на 

посаду професора кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів з 

урахуванням рішень кафедри машинознавства, стандартизації та сертифікації, 

кафедри механіки та вченої ради Аерокосмічного факультету, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 70, «проти» – 3, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

технічних наук, професора КРАВЦОВА Віктора Івановича на посаду професора 

кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів Аерокосмічного факультету 

терміном на 2 роки. 

1.77. Розглянувши кандидатуру Павленка Петра Миколайовича для 

обрання на посаду професора кафедри прикладної механіки та інженерії 

матеріалів з урахуванням рішень кафедри машинознавства, стандартизації та 

сертифікації, кафедри механіки та вченої ради Аерокосмічного факультету, а 

також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 70, «проти» – 3, недійсних бюлетенів – немає, 

обрати доктора технічних наук, професора ПАВЛЕНКА Петра Миколайовича на 

посаду професора кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів 

Аерокосмічного факультету терміном на 3 роки. 

1.78. Розглянувши кандидатуру Кондратенка Петра Олексійовича для 

обрання на посаду професора кафедри загальної та прикладної фізики з урахуванням 

рішень кафедри загальної та прикладної фізики та вченої ради Аерокосмічного 

факультету, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – 1, обрати доктора фізико-математичних наук, професора 

КОНДРАТЕНКА Петра Олексійовича на посаду професора кафедри загальної та 

прикладної фізики Аерокосмічного факультету терміном на 5 років. 

1.79. Розглянувши кандидатуру Іщенка Сергія Олександровича для обрання 

на посаду професора кафедри аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів з 

урахуванням рішень кафедри аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів 

та вченої ради Аерокосмічного факультету, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 29, 

«проти» – 38, недійсних бюлетенів – 6, не обирати доктора технічних наук, 

професора ІЩЕНКА Сергія Олександровича на посаду професора кафедри 

аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів Аерокосмічного факультету. 

1.80. Розглянувши кандидатуру Орнатського Дмитра Петровича для обрання 

на посаду професора кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та 

технологій з урахуванням рішень кафедри комп’ютеризованих електротехнічних 

систем та технологій та вченої ради Аерокосмічного факультету, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 
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доктора технічних наук, доцента ОРНАТСЬКОГО Дмитра Петровича на посаду 

професора кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій 

Аерокосмічного факультету терміном на 4 роки. 

1.81. Розглянувши кандидатуру Філоненка Сергія Федоровича для обрання 

на посаду професора кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та 

технологій з урахуванням рішень кафедри комп’ютеризованих електротехнічних 

систем та технологій та вченої ради Аерокосмічного факультету, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 70, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора 

технічних наук, професора ФІЛОНЕНКА Сергія Федоровича на посаду професора 

кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій 

Аерокосмічного факультету терміном на 4 роки. 

1.82. Розглянувши кандидатуру Дорошенко Катерини Вікторівни для 

обрання на посаду професора кафедри авіаційних двигунів з урахуванням рішень 

кафедри авіаційних двигунів та вченої ради Аерокосмічного факультету, а також 

на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – немає, 

обрати доктора технічних наук, доцента ДОРОШЕНКО Катерину Вікторівну на 

посаду професора кафедри авіаційних двигунів Аерокосмічного факультету 

терміном на 5 років. 

1.83. Розглянувши кандидатуру Землянського Володимира Михайловича для 

обрання на посаду професора кафедри авіоніки з урахуванням рішень кафедри 

авіоніки та вченої ради Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а 

також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 69, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – 2, обрати 

доктора фізико-математичних наук, професора ЗЕМЛЯНСЬКОГО 

Володимира Михайловича на посаду професора кафедри авіоніки Факультету 

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій терміном на 3 роки. 

1.84. Розглянувши кандидатуру Першукової Оксани Олексіївни для 

обрання на посаду професора кафедри авіаційної англійської мови з урахуванням 

рішень кафедри авіаційної англійської мови та вченої ради Факультету 

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а також на підставі результатів 

таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» 

– 70, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 2, обрати доктора педагогічних наук, 

старшого наукового співробітника ПЕРШУКОВУ Оксану Олексіївну на посаду 

професора кафедри авіаційної англійської мови Факультету аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій терміном на 4 роки. 

1.85. Розглянувши кандидатуру Аблесімова Олександра Костянтиновича 

для обрання на посаду професора кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих 

комплексів з урахуванням рішень кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих 

комплексів та вченої ради Факультету аеронавігації, електроніки та 

телекомунікацій, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої 

ради Національного авіаційного університету: «за» – 73, «проти» – немає, 

недійсних бюлетенів – немає, обрати кандидата технічних наук, професора 

АБЛЕСІМОВА Олександра Костянтиновича на посаду професора кафедри 

авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів Факультету аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій терміном на 4 роки. 
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1.86. Розглянувши кандидатуру Авер’янової Юлії Анатоліївни для обрання на 

посаду професора кафедри аеронавігаційних систем з урахуванням рішень кафедри 

аеронавігаційних систем та вченої ради Факультету аеронавігації, електроніки та 

телекомунікацій, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 1, недійсних 

бюлетенів – 1, обрати доктора технічних наук, доцента АВЕР’ЯНОВУ Юлію 

Анатоліївну на посаду професора кафедри аеронавігаційних систем Факультету 

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій терміном на 5 років. 

1.87. Розглянувши кандидатуру Остроумова Івана Вікторовича для обрання 

на посаду професора кафедри аеронавігаційних систем з урахуванням рішень 

кафедри аеронавігаційних систем та вченої ради Факультету аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 73, 

«проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора технічних наук, 

доцента ОСТРОУМОВА Івана Вікторовича на посаду професора кафедри 

аеронавігаційних систем Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій 

терміном на 5 років. 

1.88. Розглянувши кандидатуру Чіковані Валерія Валеріановича для 

обрання на посаду професора кафедри аерокосмічних систем управління з 

урахуванням рішень кафедри аерокосмічних систем управління та вченої ради 

Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

доктора технічних наук, доцента ЧІКОВАНІ Валерія Валеріановича на посаду 

професора кафедри аерокосмічних систем управління Факультету аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій терміном на 4 роки. 

1.89. Розглянувши кандидатуру Білецького Анатолія Яковича для обрання 

на посаду професора кафедри електроніки, робототехніки і технологій 

моніторингу та інтернету речей з урахуванням рішень кафедри електроніки, 

робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей та вченої ради 

Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 65, «проти» – 6, недійсних бюлетенів – 2, обрати доктора 

технічних наук, професора БІЛЕЦЬКОГО Анатолія Яковича на посаду професора 

кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей 

Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій терміном на 4 роки. 

1.90. Розглянувши кандидатуру Іванова Володимира Олександровича для 

обрання на посаду професора кафедри електроніки, робототехніки і технологій 

моніторингу та інтернету речей з урахуванням рішень кафедри електроніки, 

робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей та вченої ради 

Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

технічних наук, професора ІВАНОВА Володимира Олександровича на посаду 

професора кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та 

інтернету речей Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій 

терміном на 4 роки. 
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1.91. Розглянувши кандидатуру П’яних Бориса Єгоровича для обрання на 

посаду професора кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу 

та інтернету речей з урахуванням рішень кафедри електроніки, робототехніки і 

технологій моніторингу та інтернету речей та вченої ради Факультету 

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а також на підставі результатів 

таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: 

«за» – 70, «проти» – 3, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора технічних 

наук, професора П’ЯНИХ Бориса Єгоровича на посаду професора кафедри 

електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей 

Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій терміном на 4 роки. 

1.92. Розглянувши кандидатуру Сібрука Леоніда Вікторовича для обрання 

на посаду професора кафедри електроніки, робототехніки і технологій 

моніторингу та інтернету речей з урахуванням рішень кафедри електроніки, 

робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей та вченої ради 

Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

технічних наук, професора СІБРУКА Леоніда Вікторовича на посаду професора 

кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей 

Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій терміном на 4 роки. 

1.93. Розглянувши кандидатуру Яновського Фелікса Йосиповича для обрання 

на посаду професора кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу 

та інтернету речей з урахуванням рішень кафедри електроніки, робототехніки і 

технологій моніторингу та інтернету речей та вченої ради Факультету аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 71, 

«проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора технічних наук, професора 

ЯНОВСЬКОГО Фелікса Йосиповича на посаду професора кафедри електроніки, 

робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей Факультету 

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій терміном на 4 роки. 

1.94. Розглянувши кандидатуру Голубничого Олексія Георгійовича для 

обрання на посаду професора кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних 

систем з урахуванням рішень кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних 

систем та вченої ради Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а 

також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 70, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – 1, обрати 

доктора технічних наук, доцента ГОЛУБНИЧОГО Олексія Георгійовича на 

посаду професора кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем 

Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій терміном на 4 роки. 

1.95. Розглянувши кандидатуру Климчука Володимира Павловича для 

обрання на посаду професора кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних 

систем з урахуванням рішень кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних 

систем та вченої ради Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а 

також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, 

обрати кандидата технічних наук, доцента КЛИМЧУКА Володимира Павловича 
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на посаду професора кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем 

Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій терміном на 4 роки. 

1.96. Розглянувши кандидатуру Козлюк Ірини Олексіївни для обрання на 

посаду професора кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем з 

урахуванням рішень кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем та 

вченої ради Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

технічних наук, професора КОЗЛЮК Ірину Олексіївну на посаду професора 

кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Факультету 

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій терміном на 4 роки. 

1.97. Розглянувши кандидатуру Конаховича Георгія Филимоновича для 

обрання на посаду професора кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних 

систем з урахуванням рішень кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних 

систем та вченої ради Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а 

також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, 

обрати доктора технічних наук, професора КОНАХОВИЧА Георгія Филимоновича 

на посаду професора кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем 

Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій терміном на 4 роки. 

1.98. Розглянувши кандидатуру Мачаліна Ігоря Олексійовича для обрання 

на посаду професора кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем з 

урахуванням рішень кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем та 

вченої ради Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

технічних наук, професора МАЧАЛІНА Ігоря Олексійовича на посаду професора 

кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Факультету 

аеронавігації, електроніки та телекомунікацій терміном на 4 роки. 

1.99. Розглянувши кандидатуру Соломенцева Олександра Васильовича для 

обрання на посаду професора кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних 

систем з урахуванням рішень кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних 

систем та вченої ради Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, а 

також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

доктора технічних наук, професора СОЛОМЕНЦЕВА Олександра Васильовича на 

посаду професора кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем 

Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій терміном на 4 роки. 

1.100.  Розглянувши кандидатуру Барабаш Марії Сергіївни для обрання на 

посаду професора кафедри комп’ютерних технологій будівництва та 

реконструкції аеропортів з урахуванням рішень кафедри комп’ютерних 

технологій будівництва, кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів та 

вченої ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 71, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора 

технічних наук, професора БАРАБАШ Марію Сергіївну на посаду професора 



20 

кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів 

Факультету архітектури, будівництва та дизайну терміном на 5 років. 

1.101.  Розглянувши кандидатуру Махінько Наталії Олександрівни для 

обрання на посаду професора кафедри комп’ютерних технологій будівництва та 

реконструкції аеропортів з урахуванням рішень кафедри комп’ютерних 

технологій будівництва, кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів та 

вченої ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

доктора технічних наук МАХІНЬКО Наталію Олександрівну на посаду професора 

кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів 

Факультету архітектури, будівництва та дизайну терміном на 5 років. 

1.102.  Розглянувши кандидатуру Степанчука Олександра Васильовича для 

обрання на посаду професора кафедри комп’ютерних технологій будівництва та 

реконструкції аеропортів з урахуванням рішень кафедри комп’ютерних технологій 

будівництва, кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів та вченої ради 

Факультету архітектури, будівництва та дизайну, а також на підставі результатів 

таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 

73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора технічних наук, 

професора СТЕПАНЧУКА Олександра Васильовича на посаду професора кафедри 

комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Факультету 

архітектури, будівництва та дизайну терміном на 5 років. 

1.103.  Розглянувши кандидатуру Буравченка Сергія Григоровича для обрання 

на посаду професора кафедри архітектури та просторового планування з 

урахуванням рішень кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування, 

кафедри архітектури та вченої ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну, 

а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – немає, 

обрати кандидата архітектури БУРАВЧЕНКА Сергія Григоровича на посаду 

професора кафедри архітектури та просторового планування Факультету 

архітектури, будівництва та дизайну терміном на 5 років. 

1.104.  Розглянувши кандидатуру Трошкіної Олени Анатоліївни для обрання 

на посаду професора кафедри архітектури та просторового планування з 

урахуванням рішень кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування, 

кафедри архітектури та вченої ради Факультету архітектури, будівництва та дизайну, 

а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 70, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – 1, обрати 

кандидата архітектури, доцента ТРОШКІНУ Олену Анатоліївну на посаду 

професора кафедри архітектури та просторового планування Факультету 

архітектури, будівництва та дизайну терміном на 5 років. 

1.105.  Розглянувши кандидатуру Железняка Олега Олександровича для 

обрання на посаду професора кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою з 

урахуванням рішень кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою та вченої ради 

Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

доктора фізико-математичних наук, професора ЖЕЛЕЗНЯКА Олега Олександровича 
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на посаду професора кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Факультету 

екологічної безпеки, інженерії та технології терміном на 4 роки. 

1.106.  Розглянувши кандидатуру Ледовських Володимира Михайловича для 

обрання на посаду професора кафедри хімії і хімічної технології з урахуванням 

рішень кафедри хімії і хімічної технології та вченої ради Факультету екологічної 

безпеки, інженерії та технології, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 72, 

«проти» – немає, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора хімічних наук, 

професора ЛЕДОВСЬКИХ Володимира Михайловича на посаду професора 

кафедри хімії і хімічної технології Факультету екологічної безпеки, інженерії та 

технології терміном на 3 роки. 

1.107.  Розглянувши кандидатуру Матвєєвої Олени Львівни для обрання на 

посаду професора кафедри хімії і хімічної технології з урахуванням рішень кафедри 

хімії і хімічної технології та вченої ради Факультету екологічної безпеки, інженерії 

та технології, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 2, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати кандидата технічних наук, доцента МАТВЄЄВУ 

Олену Львівну на посаду професора кафедри хімії і хімічної технології Факультету 

екологічної безпеки, інженерії та технології терміном на 3 роки. 

1.108.  Розглянувши кандидатуру Руденко Віри Миколаївни для обрання на 

посаду професора кафедри хімії і хімічної технології з урахуванням рішень кафедри 

хімії і хімічної технології та вченої ради Факультету екологічної безпеки, інженерії 

та технології, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора технічних наук, професора РУДЕНКО 

Віру Миколаївну на посаду професора кафедри хімії і хімічної технології 

Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології терміном на 3 роки. 

1.109.  Розглянувши кандидатуру Гливи Валентина Анатолійовича для 

обрання на посаду професора кафедри цивільної та промислової безпеки з 

урахуванням рішень кафедри цивільної та промислової безпеки та вченої ради 

Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

технічних наук, професора ГЛИВУ Валентина Анатолійовича на посаду 

професора кафедри цивільної та промислової безпеки Факультету екологічної 

безпеки, інженерії та технології терміном на 3 роки. 

1.110.  Розглянувши кандидатуру Дудар Тамари Вікторівни для обрання на 

посаду професора кафедри екології з урахуванням рішень кафедри екології та вченої 

ради Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 49, «проти» – 18, недійсних бюлетенів – 6, обрати доктора 

технічних наук, доцента ДУДАР Тамару Вікторівну на посаду професора кафедри 

екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології терміном на 3 роки. 

1.111.  Розглянувши кандидатуру Маджд Світлани Михайлівни для обрання на 

посаду професора кафедри екології з урахуванням рішень кафедри екології та вченої 

ради Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 
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університету: «за» – 14, «проти» – 53, недійсних бюлетенів – 6, не обирати доктора 

технічних наук, доцента МАДЖД Світлану Михайлівну на посаду професора 

кафедри екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології. 

1.112.  Розглянувши кандидатуру Барановського Михайла Миколайовича для 

обрання на посаду професора кафедри біотехнології з урахуванням рішень кафедри 

біотехнології та вченої ради Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології, 

а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 66, «проти» – 5, недійсних бюлетенів – 2, обрати 

доктора сільсько-господарських наук, професора БАРАНОВСЬКОГО 

Михайла Миколайовича на посаду професора кафедри біотехнології Факультету 

екологічної безпеки, інженерії та технології терміном на 3 роки. 

1.113.  Розглянувши кандидатуру Кузовика Вячеслава Даниловича для 

обрання на посаду професора кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини 

з урахуванням рішень кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини та 

вченої ради Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 71, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора 

технічних наук, професора КУЗОВИКА Вячеслава Даниловича на посаду 

професора кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини Факультету 

екологічної безпеки, інженерії та технології терміном на 5 років. 

1.114.  Розглянувши кандидатуру Ороховської Людмили Анатоліївни для 

обрання на посаду професора кафедри маркетингу з урахуванням рішень кафедри 

маркетингу та вченої ради Факультету економіки та бізнес адміністрування, а 

також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 70, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – 1, обрати 

доктора філософських наук, доцента ОРОХОВСЬКУ Людмилу Анатоліївну на 

посаду професора кафедри маркетингу Факультету економіки та бізнес 

адміністрування терміном на 5 років. 

1.115.  Розглянувши кандидатуру Засанського Володимира Вячеславовича для 

обрання на посаду професора кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки з 

урахуванням рішень кафедри економічної кібернетики, кафедри міжнародної 

економіки, кафедри економічної теорії та вченої ради Факультету економіки та 

бізнес адміністрування, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої 

ради Національного авіаційного університету: «за» – 31, «проти» – 38, недійсних 

бюлетенів – 4, не обирати доктора економічних наук, професора ЗАСАНСЬКОГО 

Володимира Вячеславовича на посаду професора кафедри бізнес-аналітики та 

цифрової економіки Факультету економіки та бізнес адміністрування. 

1.116.  Розглянувши кандидатуру Коваленко Наталії Василівни для обрання 

на посаду професора кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки з 

урахуванням рішень кафедри економічної кібернетики, кафедри міжнародної 

економіки, кафедри економічної теорії та вченої ради Факультету економіки та 

бізнес адміністрування, а також на підставі результатів таємного голосування 

Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, 

недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора економічних наук, доцента 

КОВАЛЕНКО Наталію Василівну на посаду професора кафедри бізнес-аналітики 

та цифрової економіки Факультету економіки та бізнес адміністрування терміном 

на 5 років. 
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1.117.  Розглянувши кандидатуру Ороховської Людмили Анатоліївни для 

обрання на посаду професора кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки з 

урахуванням рішень кафедри економічної кібернетики, кафедри міжнародної 

економіки, кафедри економічної теорії та вченої ради Факультету економіки та 

бізнес адміністрування, а також на підставі результатів таємного голосування 

Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 34, «проти» – 37, 

недійсних бюлетенів – 2, не обирати доктора філософських наук, доцента 

ОРОХОВСЬКУ Людмилу Анатоліївну на посаду професора кафедри бізнес-

аналітики та цифрової економіки Факультету економіки та бізнес адміністрування. 

1.118.  Розглянувши кандидатуру Чернявської Олени Валеріївни для обрання 

на посаду професора кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки з 

урахуванням рішень кафедри економічної кібернетики, кафедри міжнародної 

економіки, кафедри економічної теорії та вченої ради Факультету економіки та 

бізнес адміністрування, а також на підставі результатів таємного голосування 

Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 26, «проти» – 45, 

недійсних бюлетенів – 2, не обирати доктора економічних наук, професора 

ЧЕРНЯВСЬКУ Олену Валеріївну на посаду професора кафедри бізнес-аналітики 

та цифрової економіки Факультету економіки та бізнес адміністрування. 

1.119.  Розглянувши кандидатуру Антипенко Надії Василівни для обрання на 

посаду професора кафедри фінансів, обліку та оподаткування з урахуванням 

рішень кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кафедри обліку і 

аудиту та вченої ради Факультету економіки та бізнес адміністрування, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 54, «проти» – 14, недійсних бюлетенів – 5, обрати доктора 

економічних наук, доцента АНТИПЕНКО Надію Василівну на посаду професора 

кафедри фінансів, обліку та оподаткування Факультету економіки та бізнес 

адміністрування терміном на 5 років. 

1.120.  Розглянувши кандидатуру Малишкіна Олександра Івановича для 

обрання на посаду професора кафедри фінансів, обліку та оподаткування з 

урахуванням рішень кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 

кафедри обліку і аудиту та вченої ради Факультету економіки та бізнес 

адміністрування, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої 

ради Національного авіаційного університету: «за» – 7, «проти» – 61, недійсних 

бюлетенів – 5, не обирати доктора економічних наук, професора МАЛИШКІНА 

Олександра Івановича на посаду професора кафедри фінансів, обліку та 

оподаткування Факультету економіки та бізнес адміністрування. 

1.121.  Розглянувши кандидатуру Овсюк Ніни Василівни для обрання на 

посаду професора кафедри фінансів, обліку та оподаткування з урахуванням 

рішень кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кафедри обліку і 

аудиту та вченої ради Факультету економіки та бізнес адміністрування, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 41, «проти» – 27, недійсних бюлетенів – 5, обрати доктора 

економічних наук, доцента ОВСЮК Ніну Василівну на посаду професора 

кафедри фінансів, обліку та оподаткування Факультету економіки та бізнес 

адміністрування терміном на 5 років. 

1.122. Розглянувши кандидатуру Чернявської Олени Валеріївни для обрання 

на посаду професора кафедри фінансів, обліку та оподаткування з урахуванням 
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рішень кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кафедри обліку і 

аудиту та вченої ради Факультету економіки та бізнес адміністрування, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 9, «проти» – 59, недійсних бюлетенів – 5, не обирати доктора 

економічних наук, професора ЧЕРНЯВСЬКУ Олену Валеріївну на посаду 

професора кафедри фінансів, обліку та оподаткування Факультету економіки та 

бізнес адміністрування. 

1.123.  Розглянувши кандидатуру Лазаренка Сергія Володимировича для 

обрання на посаду професора кафедри засобів захисту інформації з урахуванням 

рішень кафедри засобів захисту інформації та вченої ради Факультету 

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

доктора технічних наук, доцента ЛАЗАРЕНКА Сергія Володимировича на посаду 

професора кафедри засобів захисту інформації Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 3 роки. 

1.124.  Розглянувши кандидатуру Темнікова Володимира Олександровича 

для обрання на посаду професора кафедри засобів захисту інформації з 

урахуванням рішень кафедри засобів захисту інформації та вченої ради 

Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 71, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

технічних наук, доцента ТЕМНІКОВА Володимира Олександровича на посаду 

професора кафедри засобів захисту інформації Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 3 роки. 

1.125.  Розглянувши кандидатуру Туровського Олександра Леонідовича для 

обрання на посаду професора кафедри засобів захисту інформації з урахуванням 

рішень кафедри засобів захисту інформації та вченої ради Факультету 

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 71, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати кандидата 

технічних наук, доцента ТУРОВСЬКОГО Олександра Леонідовича на посаду 

професора кафедри засобів захисту інформації Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 3 роки. 

1.126.  Розглянувши кандидатуру Вороніна Альберта Миколайовича для 

обрання на посаду професора кафедри комп’ютерних інформаційних технологій з 

урахуванням рішень кафедри комп’ютерних інформаційних технологій та вченої 

ради Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

доктора технічних наук, професора ВОРОНІНА Альберта Миколайовича на 

посаду професора кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Факультету 

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 5 років. 

1.127.  Розглянувши кандидатуру Гамаюна Володимира Петровича для 

обрання на посаду професора кафедри комп’ютерних систем та мереж з 

урахуванням рішень кафедри комп’ютерних систем та мереж та вченої ради 

Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на 
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підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 69, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – 2, обрати доктора 

технічних наук, професора ГАМАЮНА Володимира Петровича на посаду 

професора кафедри комп’ютерних систем та мереж Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 4 роки. 

1.128.  Розглянувши кандидатуру Печуріна Миколи Капітоновича для 

обрання на посаду професора кафедри комп’ютерних систем та мереж з 

урахуванням рішень кафедри комп’ютерних систем та мереж та вченої ради 

Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

доктора технічних наук, професора ПЕЧУРІНА Миколу Капітоновича на посаду 

професора кафедри комп’ютерних систем та мереж Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 4 роки. 

1.129.  Розглянувши кандидатуру Кучерова Дмитра Павловича для обрання на 

посаду професора кафедри комп’ютеризованих систем управління з урахуванням 

рішень кафедри комп’ютеризованих систем управління та вченої ради Факультету 

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на підставі результатів 

таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 

73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора технічних наук, 

старшого наукового співробітника КУЧЕРОВА Дмитра Павловича на посаду 

професора кафедри комп’ютеризованих систем управління Факультету 

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 4 роки. 

1.130.  Розглянувши кандидатуру Заріцького Олега Володимировича для 

обрання на посаду професора кафедри безпеки інформаційних технологій з 

урахуванням рішень кафедри безпеки інформаційних технологій та вченої ради 

Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

технічних наук ЗАРІЦЬКОГО Олега Володимировича на посаду професора 

кафедри безпеки інформаційних технологій Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 3 роки. 

1.131.  Розглянувши кандидатуру Іванченко Євгенії Вікторівни для обрання 

на посаду професора кафедри безпеки інформаційних технологій з урахуванням 

рішень кафедри безпеки інформаційних технологій та вченої ради Факультету 

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 70, «проти» – 3, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

кандидата технічних наук, професора ІВАНЧЕНКО Євгенію Вікторівну на посаду 

професора кафедри безпеки інформаційних технологій Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 3 роки. 

1.132.  Розглянувши кандидатуру Корченко Анни Олександрівни для 

обрання на посаду професора кафедри безпеки інформаційних технологій з 

урахуванням рішень кафедри безпеки інформаційних технологій та вченої ради 

Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 69, «проти» – 4, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 
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технічних наук, доцента КОРЧЕНКО Анну Олександрівну на посаду професора 

кафедри безпеки інформаційних технологій Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 3 роки. 

1.133.  Розглянувши кандидатуру Хорошка Володимира Олексійовича для 

обрання на посаду професора кафедри безпеки інформаційних технологій з 

урахуванням рішень кафедри безпеки інформаційних технологій та вченої ради 

Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 71, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

технічних наук, професора Хорошка Володимира Олексійовича на посаду 

професора кафедри безпеки інформаційних технологій Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 3 роки. 

1.134.  Розглянувши кандидатуру Жука Петра Федоровича для обрання на 

посаду професора кафедри прикладної математики з урахуванням рішень кафедри 

прикладної математики та вченої ради Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та 

програмної інженерії, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої 

ради Національного авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора фізико-математичних наук, доцента ЖУКА 

Петра Федоровича на посаду професора кафедри прикладної математики 

Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 4 роки. 

1.135.  Розглянувши кандидатуру Трембовецького Максима Петровича для 

обрання на посаду професора кафедри інженерії програмного забезпечення з 

урахуванням рішень кафедри інженерії програмного забезпечення та вченої ради 

Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

доктора технічних наук, професора ТРЕМБОВЕЦЬКОГО Максима Петровича на 

посаду професора кафедри інженерії програмного забезпечення Факультету 

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 4 роки. 

1.136.  Розглянувши кандидатуру Чебанюк Олени Вікторівни для обрання на 

посаду професора кафедри інженерії програмного забезпечення з урахуванням 

рішень кафедри інженерії програмного забезпечення та вченої ради Факультету 

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

доктора технічних наук, доцента ЧЕБАНЮК Олену Вікторівну на посаду 

професора кафедри інженерії програмного забезпечення Факультету 

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії терміном на 4 роки. 

1.137.  Розглянувши кандидатуру Литвинчук Лесі Михайлівни для обрання 

на посаду професора кафедри авіаційної психології з урахуванням рішень 

кафедри авіаційної психології та вченої ради Факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій, а також на підставі результатів таємного голосування 

Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 2, 

недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора психологічних наук, старшого 

наукового співробітника ЛИТВИНЧУК Лесю Михайлівну на посаду професора 

кафедри авіаційної психології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 

терміном на 3 роки. 
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1.138.  Розглянувши кандидатуру Яковицької Лади Савеліївни для обрання 

на посаду професора кафедри авіаційної психології з урахуванням рішень 

кафедри авіаційної психології та вченої ради Факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій, а також на підставі результатів таємного голосування 

Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 73, «проти» – немає, 

недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора психологічних наук, доцента 

ЯКОВИЦЬКУ Ладу Савеліївну на посаду професора кафедри авіаційної 

психології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій терміном на 3 роки. 

1.139.  Розглянувши кандидатуру Дробот Ольги Вячеславівни для обрання 

на посаду професора кафедри педагогіки та психології професійної освіти з 

урахуванням рішень кафедри педагогіки та психології професійної освіти та 

вченої ради Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

психологічних наук, доцента ДРОБОТ Ольгу Вячеславівну на посаду професора 

кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій терміном на 2 роки. 

1.140.  Розглянувши кандидатуру Дудки Тетяни Юріївни для обрання на 

посаду професора кафедри педагогіки та психології професійної освіти з 

урахуванням рішень кафедри педагогіки та психології професійної освіти та 

вченої ради Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

педагогічних наук, доцента ДУДКУ Тетяну Юріївну на посаду професора 

кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету лінгвістики та 

соціальних комунікацій терміном на 2 роки. 

1.141.  Розглянувши кандидатуру Семиченко Валентини Анатоліївни для 

обрання на посаду професора кафедри педагогіки та психології професійної 

освіти з урахуванням рішень кафедри педагогіки та психології професійної освіти 

та вченої ради Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора 

психологічних наук, професора СЕМИЧЕНКО Валентину Анатоліївну на посаду 

професора кафедри педагогіки та психології професійної освіти Факультету 

лінгвістики та соціальних комунікацій терміном на 2 роки. 

1.142.  Розглянувши кандидатуру Білої Світлани Олексіївни для обрання на 

посаду професора кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу з 

урахуванням рішень кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу та 

вченої ради Факультету міжнародних відносин, а також на підставі результатів 

таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» 

– 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора наук з 

державного управління, професора БІЛУ Світлану Олексіївну на посаду 

професора кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету 

міжнародних відносин терміном на 5 років. 

1.143.  Розглянувши кандидатуру Румянцева Анатолія Павловича для 

обрання на посаду професора кафедри міжнародних економічних відносин і 

бізнесу з урахуванням рішень кафедри міжнародних економічних відносин і 
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бізнесу та вченої ради Факультету міжнародних відносин, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора 

економічних наук, професора РУМЯНЦЕВА Анатолія Павловича на посаду 

професора кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету 

міжнародних відносин терміном на 5 років. 

1.144.  Розглянувши кандидатуру Короткого Тимура Робертовича для 

обрання на посаду професора кафедри міжнародного права та порівняльного 

правознавства з урахуванням рішень кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства та вченої ради Факультету міжнародних відносин, а 

також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, 

обрати кандидата юридичних наук, доцента КОРОТКОГО Тимура Робертовича на 

посаду професора кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультету міжнародних відносин терміном на 5 років. 

1.145.  Розглянувши кандидатуру Мушак Наталії Богданівни для обрання на 

посаду професора кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства з 

урахуванням рішень кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 

та вченої ради Факультету міжнародних відносин, а також на підставі результатів 

таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: 

«за» – 69, «проти» – 2, недійсних бюлетенів – 2, обрати доктора юридичних наук, 

доцента МУШАК Наталію Богданівну на посаду професора кафедри 

міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних 

відносин терміном на 5 років. 

1.146.  Розглянувши кандидатуру Вишневського Віктора Івановича для 

обрання на посаду професора кафедри міжнародного туризму та країнознавства з 

урахуванням рішень кафедри міжнародного туризму та країнознавства та вченої 

ради Факультету міжнародних відносин, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 72, 

«проти» – немає, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора географічних наук, 

професора ВИШНЕВСЬКОГО Віктора Івановича на посаду професора кафедри 

міжнародного туризму та країнознавства Факультету міжнародних відносин 

терміном на 5 років. 

1.147.  Розглянувши кандидатуру Шульгіної Валентини Іванівни для 

обрання на посаду професора кафедри журналістики з урахуванням рішень 

кафедри журналістики та вченої ради Факультету міжнародних відносин, а також 

на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 

немає, обрати доктора філологічних наук, доцента ШУЛЬГІНУ Валентину 

Іванівну на посаду професора кафедри журналістики Факультету міжнародних 

відносин терміном на 5 років. 

1.148.  Розглянувши кандидатуру Мелешка Миколи Андрійовича для 

обрання на посаду професора кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій 

з урахуванням рішень кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій та 

вченої ради Факультету міжнародних відносин, а також на підставі результатів 

таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» 

– 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, обрати кандидата технічних наук, 
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доцента МЕЛЕШКА Миколу Андрійовича на посаду професора кафедри 

комп’ютерних мультимедійних технологій Факультету міжнародних відносин 

терміном на 5 років. 

1.149.  Розглянувши кандидатуру Кравченка Володимира Івановича для 

обрання на посаду професора кафедри реклами і зв’язків з громадськістю з 

урахуванням рішень кафедри реклами і зв’язків з громадськістю та вченої ради 

Факультету міжнародних відносин, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 73, «проти» 

– немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати доктора історичних наук, професора 

КРАВЧЕНКА Володимира Івановича на посаду професора кафедри реклами і зв’язків 

з громадськістю Факультету міжнародних відносин терміном на 5 років. 

1.150.  Розглянувши кандидатуру Антонової Анни Олегівни для обрання на 

посаду професора кафедри організації авіаційних перевезень з урахуванням 

рішень кафедри організації авіаційних перевезень та вченої ради Факультету 

транспорту, менеджменту і логістики, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 71, 

«проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати кандидата технічних наук, доцента 

АНТОНОВУ Анну Олегівну на посаду професора кафедри організації авіаційних 

перевезень Факультету транспорту, менеджменту і логістики терміном на 5 років. 

1.151.  Розглянувши кандидатуру Данілової Ельвіри Ігорівни для обрання на 

посаду професора кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств з урахуванням рішень кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств та вченої ради Факультету транспорту, менеджменту і 

логістики, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 2, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора економічних наук, доцента ДАНІЛОВУ 

Ельвіру Ігорівну на посаду професора кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств Факультету транспорту, 

менеджменту і логістики терміном на 4 роки. 

1.152.  Розглянувши кандидатуру Паливоди Олени Михайлівни для обрання 

на посаду професора кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств з урахуванням рішень кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств та вченої ради Факультету транспорту, менеджменту і 

логістики, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора економічних наук, професора ПАЛИВОДУ 

Олену Михайлівну на посаду професора кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств Факультету транспорту, 

менеджменту і логістики терміном на 4 роки. 

1.153.  Розглянувши кандидатуру Кунєва Юрія Дем’яновича для обрання на 

посаду професора кафедри конституційного і адміністративного права з 

урахуванням рішень кафедри конституційного і адміністративного права та вченої 

ради Юридичного факультету, а також на підставі результатів таємного 

голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 71, 

«проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати доктора юридичних наук, професора 

КУНЄВА Юрія Дем’яновича на посаду професора кафедри конституційного і 

адміністративного права Юридичного факультету терміном на 3 роки. 
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1.154.  Розглянувши кандидатуру Біленчука Петра Дмитровича для обрання 

на посаду професора кафедри кримінального права і процесу з урахуванням 

рішень кафедри кримінального права і процесу та вченої ради Юридичного 

факультету, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати кандидата юридичних наук, доцента БІЛЕНЧУКА 

Петра Дмитровича на посаду професора кафедри кримінального права і процесу 

Юридичного факультету терміном на 3 роки. 

1.155.  Розглянувши кандидатуру Дідук Алли Григорівни обрання на посаду 

професора кафедри цивільного права і процесу з урахуванням рішень кафедри 

цивільного права і процесу та вченої ради Юридичного факультету, а також на 

підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 72, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 1, обрати 

кандидата юридичних наук, доцента ДІДУК Аллу Григорівну посаду професора 

кафедри цивільного права і процесу Юридичного факультету терміном на 2 роки. 

1.156.  Розглянувши кандидатуру Кожевникової Вікторії Олександрівни 

обрання на посаду професора кафедри цивільного права і процесу з урахуванням 

рішень кафедри цивільного права і процесу та вченої ради Юридичного 

факультету, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 2, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати доктора юридичних наук КОЖЕВНИКОВУ Вікторію 

Олександрівну посаду професора кафедри цивільного права і процесу 

Юридичного факультету терміном на 2 роки. 

1.157.  Розглянувши кандидатуру Петренка Олександра Віталійовича для 

обрання на посаду професора кафедри управління професійною освітою з 

урахуванням рішень кафедри управління професійною освітою та вченої ради 

Навчально-наукового інституту неперервної освіти, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 69, «проти» – 4, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

кандидата психологічних наук, доцента ПЕТРЕНКА Олександра Віталійовича на 

посаду професора кафедри управління професійною освітою Навчально-

наукового інституту неперервної освіти терміном на 5 років. 

1.158.  Розглянувши кандидатуру Дейнеги Ірини Іванівни для обрання на 

посаду професора кафедри публічного управління та адміністрування з 

урахуванням рішень кафедри публічного управління та адміністрування та вченої 

ради Навчально-наукового інституту неперервної освіти, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 65, «проти» – 8, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

кандидата історичних наук, доцента ДЕЙНЕГУ Ірину Іванівну на посаду 

професора кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-

наукового інституту неперервної освіти терміном на 3 роки. 

1.159.  Розглянувши кандидатуру Межжеріної Ганни Валентинівни для 

обрання на посаду професора кафедри філологічних та природничих дисциплін з 

урахуванням рішення кафедри філологічних та природничих дисциплін, а також 

на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, 

обрати доктора філологічних наук, професора МЕЖЖЕРІНУ Ганну Валентинівну 
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на посаду професора кафедри філологічних та природничих дисциплін Інституту 

міжнародного співробітництва та освіти терміном на 5 років. 

1.160.  Розглянувши кандидатуру Андріяшик Оксани Романівни для обрання 

на посаду доцента кафедри філологічних та природничих дисциплін з 

урахуванням рішення кафедри філологічних та природничих дисциплін, а також 

на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 

немає, обрати кандидата філологічних наук  АНДРІЯШИК Оксану Романівну на 

посаду доцента кафедри філологічних та природничих дисциплін Інституту 

міжнародного співробітництва та освіти терміном на 2 роки. 

1.161.  Розглянувши кандидатуру Довгодько Тетяни Іванівни для обрання на 

посаду доцента кафедри філологічних та природничих дисциплін з урахуванням 

рішення кафедри філологічних та природничих дисциплін, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

кандидата педагогічних наук, доцента ДОВГОДЬКО Тетяну Іванівну на посаду 

доцента кафедри філологічних та природничих дисциплін Інституту 

міжнародного співробітництва та освіти терміном на 2 роки. 

1.162.  Розглянувши кандидатуру Кириченко Наталії Михайлівни для 

обрання на посаду доцента кафедри філологічних та природничих дисциплін з 

урахуванням рішення кафедри філологічних та природничих дисциплін, а також 

на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – немає, 

обрати доцента КИРИЧЕНКО Наталію Михайлівну на посаду доцента кафедри 

філологічних та природничих дисциплін Інституту міжнародного співробітництва 

та освіти терміном на 2 роки. 

1.163.  Розглянувши кандидатуру Ковалюк Ольги Костянтинівни для 

обрання на посаду доцента кафедри філологічних та природничих дисциплін з 

урахуванням рішення кафедри філологічних та природничих дисциплін, а також 

на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 

немає, обрати кандидата філологічних наук КОВАЛЮК Ольгу Костянтинівну на 

посаду доцента кафедри філологічних та природничих дисциплін Інституту 

міжнародного співробітництва та освіти терміном на 2 роки. 

1.164.  Розглянувши кандидатуру Федчук Лілії Іванівни для обрання на 

посаду доцента кафедри філологічних та природничих дисциплін з урахуванням 

рішення кафедри філологічних та природничих дисциплін, а також на підставі 

результатів таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного 

університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – немає, обрати 

кандидата філологічних наук, доцента ФЕДЧУК Лілію Іванівну на посаду доцента 

кафедри філологічних та природничих дисциплін Інституту міжнародного 

співробітництва та освіти терміном на 2 роки. 

1.165.  Розглянувши кандидатуру Косяк Валентини Іванівни для обрання на 

посаду старшого викладача кафедри філологічних та природничих дисциплін з 

урахуванням рішення кафедри філологічних та природничих дисциплін, а також 

на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 1, обрати 
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КОСЯК Валентину Іванівну на посаду старшого викладача кафедри філологічних 

та природничих дисциплін Інституту міжнародного співробітництва та освіти 

терміном на 2 роки. 

1.166.  Розглянувши кандидатуру Новікової Олександри Олександрівни для 

обрання на посаду старшого викладача кафедри філологічних та природничих 

дисциплін з урахуванням рішення кафедри філологічних та природничих 

дисциплін, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати НОВІКОВУ Олександру Олександрівну на посаду 

старшого викладача кафедри філологічних та природничих дисциплін Інституту 

міжнародного співробітництва та освіти терміном на 2 роки. 

1.167.  Розглянувши кандидатуру Пазюри Людмили Володимирівни для 

обрання на посаду старшого викладача кафедри філологічних та природничих 

дисциплін з урахуванням рішення кафедри філологічних та природничих 

дисциплін, а також на підставі результатів таємного голосування Вченої ради 

Національного авіаційного університету: «за» – 71, «проти» – 2, недійсних 

бюлетенів – немає, обрати ПАЗЮРУ Людмилу Володимирівну на посаду 

старшого викладача кафедри філологічних та природничих дисциплін Інституту 

міжнародного співробітництва та освіти терміном на 2 роки. 

1.168.  Розглянувши кандидатуру Стовпник Наталії Миколаївни для обрання 

на посаду старшого викладача кафедри філологічних та природничих дисциплін з 

урахуванням рішення кафедри філологічних та природничих дисциплін, а також 

на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 1, 

обрати СТОВПНИК Наталію Миколаївну на посаду старшого викладача кафедри 

філологічних та природничих дисциплін Інституту міжнародного співробітництва 

та освіти терміном на 2 роки. 

1.169.  Розглянувши кандидатуру Удод Наталії Леонівни для обрання на 

посаду старшого викладача кафедри філологічних та природничих дисциплін з 

урахуванням рішення кафедри філологічних та природничих дисциплін, а також 

на підставі результатів таємного голосування Вченої ради Національного 

авіаційного університету: «за» – 73, «проти» – немає, недійсних бюлетенів – 

немає, обрати УДОД Наталію Леонівну на посаду старшого викладача кафедри 

філологічних та природничих дисциплін Інституту міжнародного співробітництва 

та освіти терміном на 2 роки. 

1.170.  Розглянувши кандидатуру Закусила Анатолія Івановича для обрання на 

посаду доцента кафедри базових і спеціальних дисциплін з урахуванням рішення 

кафедри базових і спеціальних, а також на підставі результатів таємного голосування 

Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» – 72, «проти» – 1, 

недійсних бюлетенів – немає, обрати кандидата фізико-математичних наук, доцента 

ЗАКУСИЛА Анатолія Івановича на посаду доцента кафедри базових і спеціальних 

дисциплін Інституту розвитку освіти терміном на 3 роки. 

1.171.  Розглянувши кандидатуру Приходько Оксани Юріївни для обрання 

на посаду доцента кафедри базових і спеціальних дисциплін з урахуванням 

рішення кафедри базових і спеціальних дисциплін, а також на підставі результатів 

таємного голосування Вченої ради Національного авіаційного університету: «за» 

– 69, «проти» – 1, недійсних бюлетенів – 3, обрати кандидата педагогічних наук, 
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доцента ПРИХОДЬКО Оксану Юріївну на посаду доцента кафедри базових і 

спеціальних дисциплін Інституту розвитку освіти терміном на 3 роки. 

2. Вченому секретарю університету Легенькому М. І. розмістити електронну 

версію наказу на Веб-сайті Вченої ради університету (Вчена рада → Рішення 

Вченої ради НАУ). 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Т.в.о. ректора         А. Полухін 
 

 


