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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Центр обдарованої учнівської молоді

Перелік лекцій:
1. «Сутність та наслідки загально планетарного процесу танення льодовиків»
Бєлоусова Наталія Володимирівна, к.геогр.н., доцент кафедри землеустрою та кадастру ФЕБІТ.

2. «Магія метаморфозу в геологічних процесах»
Самойленко Людмила Веніамінівна, к.геолог.н., доцент кафедри землеустрою та кадастру ФЕБІТ.

3. «Організація контролю (моніторингу) грошового обігу та кредитних операцій на
підприємствах України»
Бондаренко Ольга Михайлівна, к.е.н., доценткафедри фінансів, обліку і аудиту ФЕБА.

4. «Дослідження сутності та видів контролю, нормативно-законодавчої бази з
проведення грошового обігу та кредитних операцій в Україні»
Бондаренко Ольга Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту ФЕБА

5. «Вивчення структури грошового обігу та порядку проведення кредитних
операцій»
Бондаренко Ольга Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту ФЕБА

6. «Пропозиції щодо шляхів покращення проведення їх контролю»
Бондаренко Ольга Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту ФЕБА

7. «Формування сприятливого інвестиційного іміджу держави»
Рибак Олена Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту ФЕБА.

8. «Дослідження характеристики інвестиційного іміджу України»
Рибак Олена Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту ФЕБА.

9. «Визначення основних факторів його формування. Пропозиції щодо шляхів його
покращення»
Рибак Олена Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту ФЕБА.

10. «Сучасний маркетинг: тенденції та виклики»
Радченко Ганна Анатоліївна, к.е.н., доценткафедри маркетингу ФЕБА.

11. «Мікро- та макроекономічний аналіз»
Мізюк Світлана Георгіївна, к.е.н., доцент кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА.

12. «Система управління конкурентоспроможністю та стратегічне планування в
міжнародних корпораціях»
Полторацька Ольга Теодозіївна, к.е.н., доцент кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА.

13. «Мікростратегії міжнародної конкурентоспроможності в умовах глобалізації»
Полторацька Ольга Теодозіївна, к.е.н., доцент кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА.
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Перелік лекцій:
14. «Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва»
Жаворонков Володимир Олександрович, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії ФЕБА.

15. «Розважальні системи пасажирів повітряного судна»
Бєлінський Валерій Миколайович, к.т.н., доцент кафедри авіоніки ФАЕТ

16. «Радіоелектронне обладнання сучасного літака»
Чужа Олексій Олександрович, к.т.н., доценткафедри авіоніки ФАЕТ.

17. «Штучний інтелект в системах авіоніки»
Павлова Світлана Вадимівна, д.т.н., ст.н.с., завідувач кафедри авіоніки ФАЕТ.

18. «Особливості виявлення ефекту Доплера при багатохвильовому лазерному зондуванні»
Землянський Володимир Михайлович, д.ф-м.н., професор кафедри авіоніки ФАЕТ.

19. «Кінець світу» або що буде коли на літаку зникне електрика»
Кожохіна Олена Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри авіоніки ФАЕТ.

20. «Розважальні системи пасажирів повітряного судна»
Габрусенко Євген Ігорович, к.т.н., доцент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем ФАЕТ.

21. «Виявлення джерел електромагнітних хвиль та вимірювання їх характеристик»
Габрусенко Євген Ігорович, к.т.н., доцент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем ФАЕТ.

22. «Особливості використання слів іншомовного походження в роботі журналіста»
Шульгіна Валентина Іванівна, д.ф.н., професор кафедри журналістики, реклами і зв’язків з
громадськістю ФМВ.

23. «Особливості функціонування української мови в ЗМІ України»
Остапчук Світлана Сергіївна, к.пед.н., старший викладач кафедри журналістики, реклами і зв’язків з
громадськістю ФМВ.

24. «Класична конфігурація інформаційних жанрів журналістики»
Назаренко Галина Іванівна, к.ф.н., доцент кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю
ФМВ.

25. «Сучасні напрями розвитку туризму в Україні»
Пестушко Валерій Юрійович, к.геогр.н., доцент кафедри країнознавства і туризму ФМВ.

26. «Математичні моделі аеродинаміки та їх використання в авіабудуванні»
Жук Петро Федорович, д.ф-м.н., професор кафедри прикладної математики АКФ.

27. «Особливості проведення сімейного консультування»
Злагодух Вікторія Вікторівна, к.псих.н., доцент кафедри авіаційної психології ФЛСК.
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Перелік лекцій:
28. «Арт-терапія в роботі психолога»
Власова-Чмерук Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри авіаційної психології ФЛСК.

29. «Цикл лекцій з мистецтва красномовства та публічних виступів англійською мовою»
Журавльова Оксана Михайлівна, к.філ.н., доцент кафедри англійської філології і перекладу ФЛСК.

30. «Когнітивна лінгвістика, концептуальна метафора»
Зозуля Марія Олександрівна, к.філ.н., доцент кафедри англійської філології і перекладу ФЛСК.

31. «Англомовні країни: історія, традиції, особистості»
Глушаниця Наталія Вікторівна, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики
ФЛСК

32. «Англійська через Інтерент – з користю та задоволенням»
Глушаниця Наталія Вікторівна, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики ФЛСК.

33. «Англійська – мова міжнародного спілкування. Співіснування в інтеркультурному
суспільстві та здійснення міжкультурного спілкування»
Глушаниця Наталія Вікторівна, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики ФЛСК.

34. «Використання Інтернет ресурсів у вивченні англійської мови: актуальні проблеми,
ефективні стратегії, професійний розвиток»
Глушаниця Наталія Вікторівна, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики ФЛСК.

35. «Психологія в сучасному світі»
Семиченко Валентина Анатоліївна, д.псих.н., професоркафедри педагогіки та психології професійної
освіти ФЛСК.

36. «Соціологія – професія майбутнього»
Лясота Людмила Іванівна, к.політ.н., доцент кафедри соціології та політології ФЛСК.

37. «Візуальні символи в повсякденні»
Романенко Юрій Іванович, д.соц.н., професор кафедри соціології та політології, Хомерікі Олена
Андріївна, д.соц.н., професор кафедри соціології та політології ФЛСК.

38. Цикл лекцій «Мобільні мережні технології»
Печурін Микола Капітонович, д.т.н., професор кафедри комп’ютерних систем та мереж ФККПІ.

39. Цикл лекцій «Мультимедійні технології»
Мелешко Микола Андрійович, к.т.н., професор кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій ФККПІ.

40. Цикл лекцій «Захист інформації в комп’ютерних системах»
Заріцький Олег Володимирович, д.т.н., професоркафедри комп’ютеризованих систем захисту
інформаціїФККПІ.

