НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розклад роботи Літньої школи – 2019

Час проведення
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
І пара
11.00 – 12.30
ІІ пара
12.40 - 14.10
ІІІ пара
14.20 – 15.00

І пара
10.00 – 11.30

ІІ пара
11.40 - 13.10

Інженернотехнічний
напрям

Природничоматематичний
напрям

Економічний
напрям

Юридичний
напрям

Міжнародний
напрям

Гуманітарний
напрям

06 червня 2019
Реєстрація та поселення в гуртожиток учасників Літньої школи
(8а корпус, 1 поверх, ауд 104)
Відкриття Літньої школи, (8а корпус, ауд. 104)
Тренінг з підготовки до ЗНО – 2020 (фізика),
Лекція «Світ криміналістики»,
Бруяка Ольга Олегівна, к.т.н, доцент, кафедра базових і Грєкова Лілія Юріївна, завідувач навчально-наукової
спеціальних дисциплін ННІІОТ (8а корпус, ауд. 104)
криміналістичної лабораторії ЮФ, (криміналістична
лабораторія, І корпус, ауд. 317)
Лекція «Технічна механіка та композити»,
Лекція «Будь у тренді – читай!», книжкова виставка
Астанін В’ячеслав Валентинович, д.т.н., професор, «Знайомтеся! Сучасна українська література»,
завідувач кафедри механіки АКФ, (І корпус, ауд. 117, Лазаренко Оксана Миколаївна, завідувач сектора НТБ
науково-навчальна лабораторія опору матеріалів)
(Наукова-технічна бібліотека НАУ)
Лекція «Наукові дослідження в аеродинамічних Екскурсійна програма творчими майстернями,
трубах», Орлянський Валерій Валентинович, науковий Триколенко Софія Тарасівна, к.мист., доцент кафедри
співробітник кафедри аеродинаміки та безпеки польотів основ архітектури і дизайна ФАБД, (корпус 9, ауд 407)
літальних апаратів АКФ, (9 корпус, ауд 102)
07 червня 2019
Тренінг з підготовки до ЗНО – 2020, (математика),
Лекція «Вступ до професії юриста»,
Хребет Валерій Григорович, к.ф-м.н, доцент, кафедра Сопілко Ірина Миколаївна, д.ю.н., професор, декан ЮФ (1
базових і спеціальних дисциплін ННІІОТ, (8а корпус, ауд. корпус, ауд. 439)
104)
Тренінг «Судові дебати», Устинова Ірина Петрівна,
к.ю.н.,
доцент,
кафедра
конституційного
і
адміністративного права ЮФ. (1 корпус, ауд. 411)
Лекція «Комп’ютерні дослідження в освіті, науці та Тренінг з підготовки до ЗНО – 2020, (математика),
інженерії»,
Хребет Валерій Григорович, к.ф-м.н, доцент, кафедра
Гаєв Євген Олександрович, д.т.н., професор, кафедра базових та спеціальних дисциплін ННІІОТ,
аерокосмічних систем управління ФАЕТ(8а корпус, ауд. (8а корпус, ауд. 103)
104)
1

ІІІ пара
13.20 – 14.20
09.00 - 10.00

Екскурсія до Науково-виробничого центру безпілотної Екскурсія до Музею історії НАУ, (І корпус, 2 поверх)
авіації «Віраж», (11 корпус)
08 червня 2019
Реєстрація учасників ЗНО

10.00 - 10.30

Зустріч з адміністрацією НАУ. Ознайомлення з умовами Проведення пробного ЗНО, (актова зала, І корпус)

09.00 - 11.00
11.00 - 14.00
14.15 - 15.15

День відкритих дверей
Виконання тестових завдань Пробного ЗНО - 2019 (І корпус, ауд. 001, 002)
Майстер-класи:
1) «Електронний маркетинг в соціальних мережах», Ярмолюк Олексій Ярославович, к.е.н., доцент, кафедра
маркетингу ФЕБА, (1 корпус, ауд.001 )
2) «Роботи, 3D-принтери, «розумні будинки» і все-все-все своїми руками», Артамонов Євген Борисович, к.т.н.,
доцент, кафедра комп’ютеризованих систем управління ФККПІ, (6 корпус, ауд.203)
3) «Євроінтеграція та економічна глобалізація – процеси майбутнього», Полторацька Ольга Феодосіївна, к.е.н,
доцент, кафедра міжнародної економіки ФЕБА, (1 корпус, ауд. 002)
4) Майстер-клас «Аерокосмічні дослідження в НАУ»,
Азарсков Валерій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри аерокосмічних систем управління ФАЕТ,
(6 корпус, ауд. 205)
10 червня 2019
Тренінг з підготовки до ЗНО – 2020, ЕкономікоТренінг з підготовки до ЗНО – 2020, (англійська
(фізика), Бруяка Ольга Олегівна, к.т.н, математична
мова), Бугайов Олександр Євгенович, к.т.н, доцент,
доцент, кафедра базових і спеціальних школа, Олешко
кафедра базових і спеціальних дисциплін ННІІОТ,
дисциплін ННІІОТ,
Тамара Іванівна,
(8а корпус, ауд. 104)
(8а корпус, ауд. 103)
д.т.н, професор,
Тренінг з підготовки до ЗНО – 2020, кафедра
Коуч-сесія «Професія моєї мрії»,
економічної
(англійська мова), Бугайов
Даниліна Олена Володимирівна, к.філ.н., доцент,
кібернетики
Олександр Євгенович, к.т.н, доцент,
кафедра української мови та культури ФЛСК,
ФЕБА, (8а корпус, (8а корпус, ауд. 104)
кафедра базових і спеціальних
ауд 302)
дисциплін ННІІОТ, (8а корпус, ауд.
103)
Екскурсія до Навчального ангару
Тренінг «Google translate: техніки ефективного
користування», Струк Ірина Василівна, к.філ.н.,
доцент кафедри англійської філології і перекладу
ФЛСК, (8а корпус, ауд. 104)
11 червня 2019
Лекція «Глобальні
Тренінг з підготовки до ЗНО –
Тренінг з підготовки до ЗНО – 2020,
2020, (географія), Куделя
(математика), Хребет Валерій Григорович, к.фекологічні проблеми

І пара
10.00 – 11.30

ІІ пара
11.40 - 13.10

ІІІ пара
13.20 – 14.20

І пара
10.00 – 11.30
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ІІ пара
11.40 - 13.10

ІІІ пара
13.20 – 14.20

І пара
08.30 – 11.30
ІІ пара
11.40 – 13.10

ІІІ пара
13.20 – 14.20

І пара
10.00 – 11.30

сучасності», Білик Тетяна
Людмила Анатоліївна, викладач,
Іванівна, к.б.н., доцент
кафедра базових і спеціальних
кафедри екології ФЕБІТ,
дисциплін ННІІОТ, (8 корпус, ауд.
(8 корпус, ауд. 104)
101)
Тренінг з підготовки до ЗНО – 2020, (математика),
Хребет Валерій Григорович, к.ф-м.н, доцент, кафедра базових і
спеціальних дисциплін ННІІОТ, (8а корпус, ауд. 103)
Лекція «Відновлювальні джерела енергії»,
Бортін Євген Петрович, завідувач лабораторії кафедри
авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів ФАЕТ,
(5 корпус, ауд. 517)

м.н, доцент, кафедра базових і спеціальних
дисциплін ННІІОТ,
(8а корпус, ауд. 103)
Лекція «Шляхи подолання кримінальної
злочинності у підлітків», Лесь Ірина
Олександрівна, к.ю.н., заступник декана з
виховної роботи ФМВ,
(8а корпус, ауд. 104)
Майстер-клас «Основи роботи з
метафоричними асоціативними картами
профорієнтаційного спрямування», Блінов Олег
Анатолійович, к.псих.н., доцент, кафедра
соціальних технологій ФЛСК,
(8а корпус, ауд. 104)

12 червня 2019
Виконання тестових завдань Пробного ЗНО - 2019 (8 корпус, ауд. 103, 104)
Майстер-клас
«Демонстраційний
хімічний експеримент»,
Примаченко Сергій
Володимирович, асистент,
кафедра хімії і хімічної
лабораторії ФЕБІТ,
(12 корпус, ауд 211)
Тренінг «Ти –
підприємець»,
Матвієнко Роман
Олександрович, к.е.н.,
доцент, кафедра економіки
та бізнес-технологій ФЕБА,
(8а корпус, ауд. 103)

Тренінги з підготовки до ЗНО –
2020, (хімія), Чумак Віталій Лукич,
д.х.н., професор завідувач кафедри
хімії і хімічної технології ФЕБІТ,
Максимюк Марина Романівна,
к.х.н, доцент, кафедра хімії і
хімічної технології ФЕБІТ,
(12 корпус, ауд. 211)
Ділова гра «Фінансова
грамотність», Рибак Олена
Миколаївна, к.е.н, доцент, кафедра
фінансів, банківської справи та
страхування, (2 корпус, ауд. 114)

13 червня 2019
Майстер-клас «Особливості поведінки пасажирів під
час аварійної ситуації на борту літака»,
Юцкевич Святослав Сергійович, к.т.н, доцент, кафедра

Тренінги з підготовки до ЗНО – 2020,
(українська мова), Приходько Оксана Юріївна,
к.пед.н, доцент, завідувач кафедри базових і
спеціальних дисциплін ННІІОТ, (8а корпус, ауд.
104)

Майстер-клас з виготовлення обкладинки на
паспорт до Дня конституції, Кузнецова Тетяна
Олександрівна, завідувач навчальної лабораторії
українознавчих студій, Стецик Христина
Миколаївна, к.ф.н., кафедра української мови та
культури ФЛСК, (8а корпус, ауд. 808)

Майстер-клас «Туризм – це цікаво і важливо»,
Балабанов Геннадій Васильович, д.г.н., професор,
завідувач кафедри країнознавства і туризму ФМВ,
3

ІІ пара
11.40 - 13.10

конструкції літальних апаратів АКФ, (11 корпус, ауд. 126)
Майстер-клас «Авіоніка регіонального літака», Заняття
на тренажері ТУ-154, Павлова Світлана Вадимівна, д.т.н.,
завідувач кафедри авіоніки ФАЕТ, (6 корпус, ауд. 110 )

ІІІ пара
13.20 – 14.20

Екскурсія до Музею історії
НАУ, (І корпус, 2 поверх)

11.00 – 13.00

(7 корпус, ауд.220 а )
Інтелектуальна гра-змагання на
загальногуманітарну та філософську ерудицію,
Абисова Марія Анатоліївна, к.філ.н., доцент, Шоріна
Тетяна Геннадіївна, к.філ.н., доцент, кафедра філософії
ФЛСК, (8а корпус, ауд. 104)
Екскурсія до Навчального ангару, (11 корпус)

Екскурсія до Науковотехнічної бібліотеки НАУ
14 червня 2019
Урочисте закриття Літньої школи – 2019.
Вітальне слово ректора.
Нагородження переможців конкурсів, квестів, тренінгів, знавців з навчальних предметів.
Вручення Сертифікатів учасника Літньої школи-2019.
Фотосесія

Директор ННІІОТ Муранова Н. П.
Куратори груп:
І група (інженерно-технічний, природничо-математичний, економічний напрями) Куделя Людмила Анатоліївна, Науменко Оксана
Вікторівна.
ІІ група (юридичний, міжнародний, гуманітарний напрями) Божко Інна Григорівна, Хребет Валерій Григорович.
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