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Національний авіаційний університет: історія та сучас-
ність: бібліографічний покажчик / Національний авіаційний 
університет, науково-технічна бібліотека ; уклад.: М. Ф. Семе-
нова, Л. Г. Скуратівська, О. П. Шкурко ; наук. ред. В. Ю. Вах-
нован. – К. : НАУ-друк, 2013. – 60 с. 

До покажчика увійшли матеріали, які дозволяють відслід-
кувати динаміку розвитку університету; знайомлять з напрям-
ками навчально-виховної та наукової діяльності, з її досягнен-
нями, матеріалами про видатних діячів авіації, чиє життя було 
пов’язане з університетом, та про тисячі його вчених, педагогів, 
працівників і випускників, які своїм талантом та сумлінною 
працею зробили гідний внесок у розвиток вітчизняної та світо-
вої науки, техніки, промисловості і принесли Національному 
авіаційному університету заслужений авторитет. 

Покажчик розрахований на широке коло читачів. 
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СКОРОЧЕННЯ НАЗВ УНІВЕРСИТЕТУ  
ТА ДАТИ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ 

 

КАІ – Київський авіаційний інститут з 1933 р. 

КІЦПФ – Київський інститут цивільного повітряного флоту з 1947 р. 

КІІЦА – Київський інститут інженерів цивільної авіації з 1965 р. 

КМУЦА – Київський міжнародний університет цивільної авіації з 1994 р. 

НАУ – Національний авіаційний університет з 2000 р. 
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ВІД УКЛАДАЧІВ 

До рекомендаційного бібліографічного покажчика увійшли 
книги та брошури за 1969–2011 рр. та статті, які надруковані в нау-
кових, науково-популярних виданнях та в центральній і місцевій 
пресі за період з 2003 по 2012 рр. з історії та сучасного періоду ро-
збудови та діяльності університету. 

Матеріал частково анотовано і згруповано у трьох розділах: 
1. Історія. 2. Сучасність. 3. Визначні особистості. В середині розді-
лів в алфавітному порядку спочатку розташовані книги, потім - 
статті. 

Видання доповнене іменним покажчиком визначних особис-
тостей Національного авіаційного університету. 

Покажчик не претендує на повноту охоплення публікацій цієї 
тематики. Майже всі матеріали зберігаються у фонді НТБ Націона-
льного авіаційного університету. 

Покажчик розрахований на широке коло читачів. 
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1. ІСТОРІЯ 

1. Авиаторы Национального авиационного университета в 
боях за Родину : альманах : (к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне) / МОН МС Украины, Национальный 
авиационный университет ; Н. С. Кулик, Ю. К. Зиатдинов, 
Н. А. Есичко, В. Я. Слободянюк, авт.-сост. – Киев : НАУ-друк , 
2011. – 284 с. 
     У виданні відображені вірогідні умови формування авіацій-
них частин, в яких у Велику Вітчизняну війну служили співро-
бітники Національного авіаційного університету. В альманах 
увійшли біографічні дані учасників бойових дій, їхні спогади, 
уривки з щоденників тощо.  

2. Аерокосмічний інститут – 70 років (1933-2003) / Національ-
ний авіаційний університет ; уклад.: В. С. Шевчук, Ю. С. Ур-
банський, Г. М. Зайвенко. – Київ : НАУ, 2003. – 192 с. 
     Висвітлено історію та сьогодення Аерокосмічного інституту 
( в минулому механічного факультету) Національного авіацій-
ного університету.  

3. Аерокосмічний інститут – 75 років (1933–2008) / Національ-
ний авіаційний університет ; уклад.: С. О. Дмитрієв, Ю. С. Ур-
банський, Г. М. Зайвенко, В. Д. Хижко, Я. Д. Шевченко. – Київ : 
КВІЦ, 2008. – 396 с. 
     До уваги читачів пропонується книга про Аерокосмічний ін-
ститут НАУ, про його факультети і кафедри, про наукові лабо-
раторії і навчальні класи, про його унікальну матеріальну базу, 
про навчальний процес і наукові дослідження. Але, насамперед, 
це книга про людей: талановитих педагогів і чудових учених, 
студентів і найкращих випускників, і звичайно, про багатьох 
гідних трудівників інституту. Ця книга не просте повторення 
тієї, що видана до 70-річчя. Вона доповнена матеріалами про 
великі зміни, які відбулися за ці роки в структурі інституту, в 
напрямках підготовки фахівців тощо. 

4. Кафедра аеродинаміки та льотної експлуатації: історія, сьо-
годення, перспективи : (до 60-річчя створення) / Національ-
ний авіаційний університет, Аерокосмічний інститут ; уклад.: 
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С. О. Іщенко, А. Г. Баскакова, О. М. Переверзєв, Є. П. Ударцев. – 
Київ : Інновац.-вид. центр «Холтех», 2007. – 48 с. 
     У виданні висвітлюються історія становлення, сьогодення та 
перспективи розвитку кафедри аеродинаміки та льотної екс-
плуатації Аерокосмічного інституту Національного авіаційного 
університету. 

5. Кафедра машинознавства. Історія, сьогодення, перспекти-
ви: (до 75-річчя створення) / Національний авіаційний універ-
ситет, Аерокосмічний інститут ; уклад.: М. В. Кіндрачук, 
В. М Павлов, Г. М. Борозенець та ін. – Київ : НАУ, 2008. – 48 с. 
     Видання висвітлює історію розбудови кафедри машинознав-
ства, яка була створена разом із заснуванням Київського авіа-
ційного інституту у 1933 році. 

6. Киевский институт инженеров гражданской авиации  
1933-1993 :  очерк  истории  /  А. Ф. Вовчик, В. Н. Гребен-
ников, И П. Челюканов и др. ; под ред. П. В. Назаренко. – Киев : 
КМУГА, 1994. – 578 с. 
     У монографії вперше досліджена багатогранна діяльність 
колективу Київського інституту цивільної авіації – провідного 
вищого авіаційного навчального закладу не тільки України, а й 
Радянського Союзу. Розрахована на вчених, викладачів, аспіра-
нтів, студентів і широке коло читачів, яких цікавить шлях роз-
витку цивільної авіації України. 

7. Кочегура М.А. Из истории развития Киевского ордена Трудо-
вого Красного Знамени института инженеров гражданской 
авиации : [очерк] / М. А. Кочегура. – [Киев], 1969. – 41 с. – 
[Машинописный текст]. 
     Виконуючи обов’язки голови секції історії авіації і космона-
втики АН УРСР доцент кафедри конструкції і міцності літаль-
них апаратів Михайло Андрійович Кочегура (1962 – 1977), ви-
користовуючи архівні матеріали, збірники документів, спогади 
викладачів, написав цей нарис.  

8. Науковці інституту транспортних технологій / Національний 
авіаційний університет ; за загал. ред. С. В. Іванова. – Київ : 
НАУ, 2004. – 288 с. 
     Видання містить довідкову інформацію про професорсько-
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викладацький склад і наукові здобутки співробітників Інститу-
ту транспортних технологій Національного авіаційного універ-
ситету. Для широкого кола читачів. 

9. Національний авіаційний університет (1933–2003) : нариси 
історії / В. П. Бабак, М. С. Кулик, В. О. Касьянов та ін. ; за ред. 
В.П. Бабака. – Київ  : НАУ, 2003. – 240 с. 
     Висвітлено багатогранну діяльність колективу Національно-
го авіаційного університету – одного з провідних вищих авіа-
ційних навчальних закладів світу. Показано зв’язок історії уні-
верситету з історією світової авіації. 

10. Національний авіаційний університет : літопис / [М. С. Ку-
лик, М. Г. Луцький, А. В. Полухін та ін.] ; за ред. д. т. н., проф. 
М. С. Кулика. – Київ : НАУ-друк , 2010. – 368 с. 
     На сторінках літопису через призму сухих архівних докуме-
нтів, спогадів ветеранів, матеріалів сучасності проходять яск-
раві й насичені цікавими подіями роки становлення і розвитку 
одного з найпотужніших та найвідоміших авіаційних вищих 
навчальних закладів світу – Національного авіаційного універ-
ситету. 

11. Національний авіаційний університет. Історія і сучасність. 
Вип. 1 / МОН України, Національний авіаційний університет. – 
Київ : НАУ-друк , 2008. – 68 с. 
     Збірник містить конспекти лекцій директорів навчальних ін-
ститутів Національного авіаційного університету для студентів 
перших курсів, в яких висвітлюється історія їх створення та су-
часний розвиток, а саме: Аерокосмічного інституту, Гуманітар-
ного інституту, Інституту аеронавігації, Інституту економіки та 
менеджменту, Інституту електроніки та систем управління, Ін-
ституту інформаційно-діагностичних систем, Інституту 
комп’ютерних технологій, Інституту міжнародних відносин, 
Інституту міського господарства та Інституту повітряного і ко-
смічного права та масових комунікацій. 

12. Національний авіаційний університет. Історія і сучасність. 
Вип. 2 / МОН, Національний авіаційний університет. – Київ : 
НАУ-друк , 2009. – 88 с. 
     Збірник містить конспекти лекцій директорів навчальних ін-
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ститутів Національного авіаційного університету для студентів 
перших курсів, в яких висвітлюється історія їх створення та су-
часний розвиток, а саме: Аерокосмічного інституту, Гуманітар-
ного інституту, Інституту аеронавігації, Інституту економіки та 
менеджменту, Інституту електроніки та систем управління, Ін-
ституту інформаційно-діагностичних систем, Інституту 
комп’ютерних технологій, Інституту міжнародних відносин, 
Інституту міського господарства та Інституту повітряного і ко-
смічного права та масових комунікацій. 

13. Національний авіаційний університет. Історія і сучасність. 
Вип. 3 / МОН, Національний авіаційний університет. – Київ : 
НАУ-друк ,  2010. – 116 с. 
     Збірник містить конспекти лекцій директорів навчальних ін-
ститутів Національного авіаційного університету для студентів 
перших курсів, в яких висвітлюється історія їх створення та су-
часний розвиток, а саме: Інституту міжнародних відносин, Ае-
рокосмічного інституту, Гуманітарного інституту, Інституту 
аеронавігації, Інституту аеропортів, Інституту аерокосмічних 
систем управління, Інституту екологічної безпеки, Інституту 
економіки та менеджменту, Інституту інформаційно-
діагностичних систем, факультету комп’ютерних систем та фа-
культету комп’ютерних наук. 

14. Павлюченко В. У. Моя повесть о Киевском авиационном 
институте / Василий Ульянович Павлюченко. – Киев : Альтер-
прес, 2008. – 188 с. 
     «Моя повесть о Киевском авиационном институте» це спо-
мин очевидця та учасника усіх етапів розвитку та становлення 
вищого авіаційного навчального закладу, що охоплюють період 
з 1932 по 1999 роки, Василя Уляновича Павлюченка – завідува-
ча навчальної аеродинамічної лабораторії. Це розповідь про пе-
режитий час, співробітників, друзів та близьких. 

15. СК НАУ (Слов’янський коледж НАУ): 40 років на освітній 
ниві (історія та сучасність) / Слов’янський коледж Націона-
льного авіаційного університету. – Слов’янськ, 2004. – 116 с. 
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16. Список публикаций о КИИГА : [включает 235 названий за 1962-
1983 гг.] / Киевский институт инженеров гражданской авиации ; 
[сост .  М .  Ф .  Семенова ]. – Киев, 1983. – 20 с. 

17. Список публикаций о КИИГА : [включает 441 название за 1958-
1993 гг.] / Киевский институт инженеров гражданской авиации ;  
[сост . М . Ф.  Семенова]. – Киев, 1993. – 33 с. 

18. Список публикаций о КМУГА : [включает 141 название за 1990-
1998 гг.] / Киевский международный университет гражданской 
авиации ; сост. Е. В. Светликова. – Киев, 1998. – 11 с. 

19. Шаблій О. П. 50 років у небі над Кременчуком : ( до 50-річчя 
Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного 
університету) : наук.–попул. видання / Олександр Петрович 
Шаблій. – Кременчук : СВД Олексієнко В. В., 2010. – 111 с. 

Статті 

20. «Авіатор» – політ нормальний! (етапи становлення та ви-
знання) : [ред. інформація] // Авіатор України : наук.–попул. 
журн. НАУ. – 2011. - № 1. – С. 3 
     Подається історична довідка щодо етапів виходу газети 
«Авіатор» Національного авіаційного університету. 

21. Авіаційний в роки повоєнної відбудови (1944 – 1947) : (назу-
стріч 75-річному ювілею Національного авіаційного універси-
тету) // Авіатор : газета НАУ. – 2007. – 27 жовт. (№ 12). – С. 4. 

22. Гребенніков В. За 20 років до перебудови / Володимир Гре-
бенніков // Авіатор України : наук.–попул. журн. НАУ. – 2011. -  
№ 2. – С. 42– 43. 
     Про діяльність Об’єднаної профспілкової організації Київсь-
кого інституту інженерів цивільної авіації в 70-80 роки минуло-
го століття. 

23. Гребенніков В. 1960 – 1967: роки ідеологічного та науково–
технічного піднесення  /  В. М. Гребенніков // Авіатор Укра-
їни : наук.-попул. журн. НАУ. – 2011. – № 1. – С. 40–41. 
     Про підтримку профспілковою організацією проведення за-
ходів з метою поширення знань в галузі науки і техніки, куль-
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турно-масової і спортивної роботи та про її участь у вирішенні 
нагальних питань розвитку інституту в 1967-1969 роках. 

24. Гребенніков В. Профспілки та студентська молодь / Володи-
мир Гребенніков // Авіатор : газета НАУ. – 2010. – Листоп.  
(№ 9) – С. 13. 
     Про діяльність студентської профспілкової організації Київ-
ського авіаційного інституту в довоєнні роки. 

25. Гребенніков В. Роки повоєнного відродження: 1947–1960 / 
Володимир Гребенніков // Авіатор : газета НАУ. – 2011. – Січ.-
лют. (№ 1). – С. 10–11. 
     Про сприяння профспілкової організації розвитку навчаль-
ного закладу, його інфраструктури, створенню матеріальної ба-
зи для НДР, підбору якісних кадрів професорсько-
викладацького складу у 1947–1960 роках. 

26. Гребенніков В. Роки сталінської «перебудови» та репресій: 
1933-1941 / Володимир Гребенніков // Авіатор : газета НАУ. – 
2010. – жовт .  (№  8) .  – С. 12. – (Профспілкова організація 
НАУ в дзеркалі історії). 
     Про напрямки діяльності профспілкової організації КАІ в 
1933-1941 роках. 

27. Гребенніков В. Становлення і розвиток первинних профспі-
лкових організацій співробітників і студентів КАІ / Володи-
мир Гребенніков // Авіатор : газета НАУ. – 2010. – Верес .   
(№  7). –  
С. 12. – (Профспілкова організація НАУ в дзеркалі історії). 
     Національний авіаційний університет – один із потужних 
навчальних закладів, який добре знаний далеко за межами 
України. За 80 років свого існування в ньому підготовлено по-
над 150 тисяч фахівців, які працюють у понад 140 країнах світу. 
Особливе місце в сходженні НАУ на олімп визнання посідає іс-
торія його профспілкової організації. 

28. Гребенніков В. За 20 років до перебудови / Володимир Гре-
бенніков // Авіатор України : наук.-попул. журн. НАУ. – 2011. –  
№ 2 – С. 42-43. – (Профспілкове життя в дзеркалі історії). 
      У статті розповідається про важливу подію в історії проф-
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спілок інституту – створення Об’єднаної профспілкової органі-
зації КІІЦА та про напрямки її діяльності. 

29. Гребенніков В. Перші роки незалежності / Володимир Гре-
бенніков // Авіатор України : наук.-попул. журн. НАУ. – 2011. – 
№ 3. – С. 10-17. – (Профспілкове життя в дзеркалі історії). 
     Про проблеми, які вирішував профспілковий комітет у пер-
ші роки незалежності України з метою захисту прав співробіт-
ників НАУ.. 

30. Далі була війна... // Авіатор : газета НАУ. – 2003. – 6 черв .  
(№  8) .  – С. 10. – (У дзеркалі історії). 
     Київський авіаційний інститут у роки війни (1941 – 1945 
рр.). Біографічні дані колишніх студентів, які брали участь у 
Великій Вітчизняній війні. 

31. Дичковський С. Як усе було… / С. Дичковський // Освіта Укра-
їни. – 2008. – 16 верес. (№ 70). – С. 2. 
     Про історію заснування Національного авіаційного універ-
ситету. 

32. Дорога в небо начинается на земле : (беседа с доктором тех-
нических наук, член.-корреспондентом НАН Украины, ректо-
ром НАУ В.П. Бабаком / беседу вёл В. Ворона) // Гражданская 
авиация. – 2003. – №  8.  – С .  12. 
     До 70-річчя від дня створення Національного авіаційного 
університету. Про минуле та майбутнє університету. 

33. Етапи великого шляху : [ред. стаття) // Авіатор : газета НАУ. – 
2009. – 30 січ. (№ 1). – С. 8. – (Кафедрі гідрогазових систем – 50 
років). 
     Історія створення та розбудови кафедри гідрогазових систем 
Аерокосмічного інституту. 

34. Зустрічаємо ювілей : [ред. стаття] // Авіатор : газета НАУ. – 
2009. – 23 лист. (№ 14). – С. 5. 
     Стаття присвячена 25-річчю від дня створення Народного 
духового оркестру НАУ. Про творчі досягнення цього колекти-
ву. 
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35. Історія авіації – як на долоні // Дивосвіт. – 2010. – № 2. –  
С. 19–20. 
     Про історію створення «Музею НАУ» та його експозицію. 

36. За висотою висота. Сьогодні і завтра вітчизняної авіації – за 
круглим столом у рідній Alma mater : [бесіда за круглим сто-
лом / брали участь: ректор НАУ Микола Кулик, директор Ае-
рокосмічного інституту Валерій Шмаров, директор Інституту 
міжнародних відносин Олег Дьомін та кореспондент ж. «Імідж. 
ua»] // Image.ua : міжнар. діловий журн. - 2009.  - №  2(7).  – 
С .  10–17. 
     Учасники бесіди розповіли про проблеми розбудови універ-
ситету в перехідний період, про розвиток його матеріально-
технічної бази та якість підготовки фахівців для авіаційної га-
лузі. 

37. Історія університету у спогадах [ветерана НАУ Юрія Сигиз-
мундовича Урбанського, який обіймав посади начальника нау-
ково-дослідного відділу, доцента та професора кафедри, засту-
пника декана механічного факультету] // Авіатор : газета НАУ. – 
2008. – 22 верес. (№ 8). – С. 7. 
     Урбанський Ю.С. розповідає про організацію, розвиток та 
досягнення студентської науки в Київському інституті цивіль-
ної авіації. 

38. Історія університету в спогадах [кандидата технічних наук, 
професора, заслуженого працівника транспорту України Ми-
хайла Федоровича Давиденка] // Авіатор : газета НАУ. – 2008. – 
22 верес. (№ 8). – С. 6. 
     Давиденко Михайло Федорович ділиться спогадами про на-
вчання у Київському інституті цивільного повітряного флоту, 
до якого вступив у 1949 році. 

39. КАІ в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945): [назу-
стріч 75-річному ювілею Національного авіаційного універси-
тету] // Авіатор : газета НАУ. – 2007. – 15 верес. (№ 10). – С. 4. 
     В перші дні війни студенти, професорсько-викладацький 
склад та співробітники Київського авіаційного інституту ви-
ступили з пропозицією підпорядкувати всю роботу навчального 
закладу інтересам захисту країни. 
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40. Київський авіаційний інститут (КАІ) : (1936–1954) : [ред. 
стаття] // Наукова планета : наук.-попул. дод .  до  газ .  «Авіа -
тор». – 2008. – Трав. (№ 2). – С. 11-12. – (Назустріч 75-річному 
ювілею НАУ). 
     Про труднощі, які довелося подолати колективу в зв’язку зі 
спробою у 1937 році ліквідувати Київський авіаційний інститут 
та його розбудову в передвоєнні та післявоєнні роки. 

41. Київський авіаційний інститут (КАІ): 1937 – 1941 // Авіатор:  
газета  НАУ .  – 2007. – 26 квіт. (№ 6). – С. 3. – (У дзеркалі 
історії). 
      Про труднощі, які довелося долати інституту у 1937 році у 
зв’язку з його закриттям та переведенням контингенту студен-
тів до Ленінградського інституту цивільного повітряного фло-
ту. 

42. Київський авіаційний інститут у роки Великої Вітчизняної 
війни (1941-1945) : (65-річчю Великої Перемоги присвячуєть-
ся) // Авіатор : газета НАУ. – 2010. – Квіт .  (№  2).  – С. 13. – 
(У дзеркалі історії). 

43. Киевский институт инженеров гражданской авиации // 
Авиация : энциклопедия / Г.П. Свищев, гл. ред. – Москва, 1994. – 
С. 272. 
     У статті подаються основні відомості про Київський інсти-
тут інженерів цивільної авіації (нині НАУ). 

44. Київський інститут інженерів цивільної авіації : (назустріч 
75-річному ювілею Національного авіаційного університету) : 
[ред. стаття] // Авіатор : газета НАУ. – 2008. – 23 лют .   
№ 2). – С. 4. 
      Про діяльність і розбудову Київського інституту інженерів 
цивільної авіації у 1965 – 1970 роках. 

45. Київський інститут інженерів цивільної авіації. 1965 – 1975 : 
(назустріч 75-річному ювілею Національного авіаційного уні-
верситету) : [ред. стаття ] // Авіатор : газета НАУ. – 2008. –  
7 берез. (№ 3). – С. 5. 
      Про нагородження КІІЦА у 1966 році орденом Трудового 
Червоного Прапора за розробку та впровадження в практику 
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науково-дослідних робіт з авіаційної техніки, а у 1967 році – 
Пам’ятним прапором Міністерства цивільної авіації СРСР і ви-
знано його кращим серед навчальних закладів цивільної авіації. 

46. Київський інститут інженерів цивільної авіації. 1980 – 1988 : 
(назустріч 75-річному ювілею Національного авіаційного уні-
верситету) : [ред. стаття] // Авіатор : газета НАУ. – 2008. –  
28 берез. (№ 4). – С. 5. 
     Про завдання, які стояли перед інститутом у кризові 80-ті 
роки та їх успішне виконання. 

47. Київський інститут цивільного повітряного флоту (КІЦПФ) 
(1947 – 1953) : (назустріч 75-річному ювілею Національного 
авіаційного університету) // Авіатор : газета НАУ. – 2007. –  
5 груд. (№ 14). – С. 3. 
      Про відновлення діяльності інституту після війни, його роз-
будову та перший післявоєнний набір студентів. 

48. Київський інститут цивільного повітряного флоту 
(КІЦПФ): 1952–1970 : (назустріч 75-річному ювілею Націона-
льного авіаційного університету) : [ред. стаття] // Авіатор : газета 
НАУ. – 2007. – 20 груд. (№ 15). – С. 3. 
     У 1952–1970 роках КІЦПФ перетворився в провідний у краї-
ні та відомий в усьому світі вищий навчальний заклад з сучас-
ною (на той час) матеріально-технічною базою і висококваліфі-
кованим професорсько-викладацьким складом. Стаття розпові-
дає про завдання, що вирішував університет у ці роки під кері-
вництвом видатного організатора авіаційної промисловості 
Миколи Лукича Голего. 

49. Ковальов О. «Авіатор» - злет до перемог / О. Ковальов, І. Боб-
ков // Авіатор : газета НАУ. – 2005. – 23 лют. (№ 3). – С. 4. 
     Подана історична довідка про команду регбістів «Авіатор» 
Національного авіаційного університету, яка була створена у 
1963 році. 

50. Коли сивіють матері : [ред. стаття] // Авіатор України : наук.-
попул. журн. НАУ. – 2011. – № 2 – С. 14-16. 
      Київський авіаційний інститут в роки Великої Вітчизняної 
війни. 
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51. Космос – Україна – НАУ : [ред. стаття] // Авіатор : газета НАУ. – 
2008. – 12 квіт.  (№  5) .  – С. 4–5. 
     Про вклад Національного авіаційного університету в розви-
ток космічної науки та освоєння космосу. 

52. Кришень М. Московська рідня НАУ : [бесіда з проректором 
із заочного та дистанційного навчання НАУ Павлом Борсуком 
та директором Інституту Аерокосмічних систем Валерієм Аза-
рсковим / інтерв’ю брав Михайло Кришень] // Авіатор України : 
наук .- попул. журн. НАУ. – 2011. – № 2 – С. 40–41. 
     До 40-річчя Московського державного технічного універси-
тету цивільної авіації. Про українські витоки цього університе-
ту. 

53. Кулик М. Колиска технічної еліти / Микола Кулик // Дивос-
віт : наук. - попул. журн. – 2010. – № 2. – С. 2–7. 
     Про історію та сьогодення Національного авіаційного уні-
верситету розповідає його ректор, доктор технічних наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки України Микола Сергі-
йович Кулик. 

54. Лемещенко І. 30 років: багато чи мало… / І. Лемещенко // 
Авіатор : газета НАУ. – 2008. – 27 черв. (№ 7). – С. 5. 
     У статті розповідається про історію створення підготовчого 
факультету по роботі з іноземними студентами ( сьогодні під-
готовче відділення ФРІС). 

55. Назустріч 75-річному ювілею Національного авіаційного 
університету : [ред. стаття] // Авіатор : газета НАУ. – 2007. – 
30 берез. (№ 4). – С. 3. 
     Про відкриття у 1933 році Київського авіаційного інституту 
та перші кроки в історії його розвитку. 

56. Наука НАУ: крок за кроком (1933–1939) : (назустріч 75-
річному ювілею Національного авіаційного університету) // 
Авіатор : газета НАУ. – 2007. – 16 лист. (№ 13). – С. 3. 
     Про створення у 1934 році науково-дослідного сектора ін-
ституту та напрямки наукових досліджень. 

57. Національне надбання // Авіатор : газета НАУ. – 2008. – 22 верес. 
(№ 8). – С. 3. 



 16

     Інформація про включення розпорядженням КМ України до 
державного реєстру наукових об’єктів, що становлять націона-
льне надбання аеродинамічного комплексу на базі дозвукової 
аеродинамічної труби ТАД-2 Національного авіаційного універси-
тету, запуск якої відбувся в грудні 1979 року. 

58. Національний авіаційний – 75 років злетів та перемог. З чо-
го все починалось… // Авіатор : газета НАУ. – 2007. – 5 берез. 
(№ 3). – С. 3. 
     Початок ХХ століття був ознаменований великим досягнен-
ням людства – приходом авіаери, становленням і розвитком 
авіації в світі. Публікація знайомить з хронологією подій, за-
вдяки яким Київ став одним з найбільших авіаційних центрів.  

59. Національному авіаційному університету – колисці техніч-
ної еліти України – 75 років! : [ред. стаття]  / /  Освіта  Укра-
їни .  – 2008. – 16 верес .  (№ 70). – С. 2. 
     Про розбудову університету в роки незалежності України. 

60. Перлина історії : [розповідь директора Музею історії НАУ 
Якова Дмитровича Шевченка] // Авіатор України : наук. – по-
пул. журн. НАУ. – 2012. – № 2. – С. 22-23. 
     До 40-річчя від дня заснування Музею історії НАУ. Про іс-
торію створення музею, людей, які зробили великий вклад у 
його розвиток, та його експонати. 

61. Під крилом незалежної України  : [ред.. стаття] : (75-річному 
ювілею Національного авіаційного університету присвячуєть-
ся) // Авіатор : газета НАУ. – 2008. – 22 верес .  (№  8) .  –  
С. 4-5. 
     Про розбудову університету в роки незалежності. 

62. Початок докорінних перетворень : [ред. стаття] // Авіатор : 
газета НАУ. – 2010. – 1 лют. (№ 1). – С. 6–7. – (Університетська 
наука в дзеркалі історії). 
     Про бурхливий розвиток науки в Київському інституті інже-
нерів цивільної авіації в 50-60 роки минулого століття. 

63. Радзивілл О.А. Золотий ювілей лише початок / О.А. Радзи-
вілл // Авіатор : газета НАУ. – 2010. – Груд .  (№  10). – С. 12–
13. 
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     Про історію та сьогодення видавництва « НАУ-друк » роз-
повідає його директор Олена Анатоліївна Радзивілл. 

64. Роки випробовувань і відродження: 1941 – 1954. : [ред. стат-
тя] // Авіатор : газета НАУ. – 2009. – 24 верес. (№ 11). – С. 4-5. – 
(Університетська наука в дзеркалі історії). 
     Про відновлення у 1947 році діяльності Київського авіацій-
ного інституту, історію організації наукових підрозділів, ваго-
мий внесок навчального закладу у вирішені проблем обслуго-
вування літальних апаратів, їхнього науково-технічного супро-
водження та науковців, які вирішували ці проблеми. 

65. Роки незалежної відбудови : [ред. стаття]. // Авіатор : газета 
НАУ. – 2008. – 13 жовт. (№ 9). – С. 11–12. – (У дзеркалі історії). 
     Про значущі події, які відбувалися в університеті за роки не-
залежності. 

66. Роки «хрущовської відлиги» : [ред. стаття] // Авіатор : газета 
НАУ. – 2011. – Берез. (№ 2). – С. 18–19. – (Профспілки НАУ у 
дзеркалі історії). 
     Про участь профспілкової організації в розбудові універси-
тету у 1958-1960 роках. 

67. 45 років: політ нормальний. У центрі культури та мистецтв 
НАУ відбулося святкування 45-річчя народного ансамблю 
танцю «Політ» : [ред. стаття] // Авіатор : газета НАУ. – 2005. – 
11 лют. (№ 2). – С. 2. 
     Про історію створення та творчу діяльність народного анса-
мблю танцю «Політ». 

68. Слов’янському коледжу – 45! : [ред. стаття] // Авіатор : газета 
НАУ. – 2009. – 15 жовт. (№ 12). – С. 5. 
     Про історію створення Слов’янського коледжу Національно-
го авіаційного університету. 

69. 45 років: політ нормальний. : (У Центрі культури та мистецтв 
НАУ відбулося святкування 45-річчя народного ансамблю тан-
цю «Політ» : [ред. стаття] // Авіатор : газета НАУ. – 2010. – Ли-
стоп. (№ 9). – С. 14. 
     Коротко про історію створення та досягнення ансамблю 
«Політ». 
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70. Становлення: 1930 – 1939 рр. : [ред. стаття] // Авіатор : газета 
НАУ. – 2009. – 30 квіт.(№ 6.) – С. 6-7. – (Університетська наука 
в дзеркалі історії). 
     Про створення у 1933 році Київського авіаційного інституту, 
про його розбудову та становлення науки в ці роки. 

71. Тумко А.Ювілей шоу–балету «JUSN NOW» / Андрій Тумко // 
Авіатор України : наук.-попул. журн. НАУ. – 2011. - № 3. –  
С. 57. 
     Стаття присвячена 10-річному ювілею провідного колективу 
Центру культури та мистецтв НАУ. 

72. Університетська наука на службі космосу : [ред. стаття] // 
Авіатор : газета НАУ. – 2009. – 10 квіт. (№ 5). – С. 4-5. 
     У 60 роки минулого століття науковцям Київського інститу-
ту цивільної авіації була доручена розробка унікальної трена-
жерної техніки для підготовки космонавтів до польотів та по-
садки на місяць та інші планети. Колектив науковців під керів-
ництвом видатного вченого, академіка О .  Кухтенка  постав-
лені завдання успішно виконав. На тренажері «Сіріус» прохо-
дили підготовку льотчики-космонавти СРСР. У статті розпові-
дається про цей період в історії розвитку науки НАУ. 

73. Університет – космосу : [ред. стаття] // Авіатор України : наук. 
- попул. журн. НАУ. – 2011. - № 1. – С. 28 – 29. 
     У статті дається перелік наукових розробок, які виконували-
ся в Національному авіаційному університеті з 60-х років ми-
нулого століття для космічної галузі. 

74. Університет і космос : [ред. стаття] // Авіатор : газета НАУ. – 
2004. – 6 квіт. (№ 4). – С. 6. 
     У статті розповідається про розробку науковцями універси-
тету в 60-ті роки минулого століття під керівництвом академіка 
О.Кухтенка унікальної тренажерної техніки для підготовки ко-
смонавтів до польотів та посадки на місяць. 

75. Цикл робіт удостоєний Державної премії України в галузі 
науки і техніки // Наук.-попул. дод. до газети «Авіатор». – 
2008. – Трав .  (№  2) .  – С. 3–8. – (Ідеї… Пошуки… Відкрит-
тя…). 
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     Дається перелік робіт з їхньою характеристикою, виконаних 
у Національному авіаційному університеті, удостоєних Держа-
вної премії України в галузі науки і техніки.  

76. Цой Ю. Є молодь – є майбутнє : (бесіда з першим проректо-
ром університету Максимом Луцьким) / бесіду вела Юлія Цой. // 
Освіта України. – 2009. - 31 лип. (№ 56). – С. 6. 
     Про те, чим живе Національний авіаційний університет, про 
вищу освіту, українську науку, сучасних студентів, розповів 
перший проректор університету Максим Луцький. 

77. Шипко К. «Від форми я у захваті» / К. Шипко // Авіатор : газета 
НАУ. – 2007. – 12 черв. (№ 8). – С. 2. 
     Майже рідна до болю знайома форма НАУ завжди була гор-
дістю навчального закладу. Вона вигідно відрізняє молодь аві-
аційного з-поміж численних студентів столиці України. В стат-
ті подається екскурс в історію запровадження (29 січня 1947 
року) носіння форми в Київському авіаційному інституті. 

2. СУЧАСНІСТЬ 

78.  Кулик М. С. Наука та інновації = Science and Innovation / 
М. С. Кулик, М. Г. Луцький, В. П. Харченко ; Національний авіа-
ційний університет ; ред. В. П. Харченко. – Київ, 2009. - 147 с. 
     Видання висвітлює науково-інноваційну діяльність колекти-
ву Національного авіаційного університету; знайомить з науко-
вими розробками у сфері авіакосмічної промисловості, які ві-
дображають проблеми сучасності та демонструють творчий по-
тенціал і можливості творчого пошуку вчених університету. 

79. Кулик М.С. На вістрі прогресу / М. С. Кулик, М. Г. Луцький, 
В. П. Харченко та ін. ; за ред. В. П. Харченка – Київ : НАУ, 2009. –
 192 с. 
     Видання висвітлює наукову діяльність колективу Націона-
льного авіаційного університету – одного з провідних вищих 
навчальних закладів світу. У книжці, розрахованій на широке 
коло читачів, показано досягнення науковців НАУ протягом 
75-річної історії навчального закладу. 

80. Національний авіаційний університет : фотоальбом / М. С. 
Кулик, С. В. Іванов, М. Г. Луцький та ін., ред. колегія. – Київ : 
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Вид. дім «АДЕФ–Україна», 2008. – 260 с. 
    Видання за допомогою фотографій репрезентує Національ-
ний авіаційний університет. В альбомі подано інформацію про 
структуру підрозділів університету, хронологію розвитку, на-
прями підготовки фахівців і наукових досліджень, що форму-
валися і розвивалися в університеті протягом десятиліть. 

Статті 

81. Авіаційні традиції безперервної професійної освіти (досвід 
Національного авіаційного університету) // Работа и учеба. – 
2011. – 10 верес .  (№ 37). – С. 13. 
     За минулі роки у стінах Національного авіаційного універ-
ситету здійснили перепідготовку та підвищили кваліфікацію 
більше ста тисяч фахівців авіаційного профілю, в тому числі 
представники 120 закордонних країн. У статті розповідається 
про можливість проходження в університеті закінченого циклу 
навчання: від доуніверситетської підготовки, власне навчання в 
університеті, працевлаштування випускників, і далі – підви-
щення їхнього освітнього рівня. 

82. Аерокосмічний інститут вчора й сьогодні : (візитка) // 
Image.ua. : міжнар. діловий журн. – 2009. - № 2(7). – С. 20-22. 
     Презентація Аерокосмічного інституту. В статті розповіда-
ється про напрямки наукової діяльності інституту та навчально-
наукову базу для підготовки висококваліфікованих фахівців. 

83. Акмалдінова О. Англомовний проект НАУ / О. Акмалдінова // 
Авіатор : газета НАУ. – 2005. – 6 квіт. (№ 5). – С. 3. 
     Завідувач кафедри іноземних мов О. Акмалдінова розповідає 
про підготовку в університеті фахівців у рамках англомовного 
проекту за програмами бакалаврату і магістратури з метою ін-
теграції в міжнародний освітній і науковий простір. 

84. Ангар – гордість НАУ : [ред. стаття] // Освіта України. – 2008. – 
16 верес. (№ 70). – С. 3. 
     Національний авіаційний університет – один із технічно 
найкраще оснащених вищих навчальних закладів. Його гор-
дість – ангарний навчальний комплекс, велична споруда, що 
одразу привертає увагу будь-якого відвідувача університету. В 
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статті розповідається про будівництво цього комплексу та його 
використання. 

85. Антипов С. «Необходима государственная политика в об-
ласти авиационного образования» : (беседа с ректором На-
ционального авиационного университета Николаем Куликом и 
народным депутатом Украины Максимом Луцким / беседу вёл 
Сергей Антипов) // Комсомол. правда.  – 2010. – 1 сент.  
(№ 194). – С. 10. 
     Про пріоритети в розвитку університету та якість підготовки 
авіаційних фахівців. 

86. Безпека в небі починається на землі : [ред. стаття] // Авіатор 
України : наук.-попул. журн. НАУ. – 2012. - № 2(5). – С. 16. 
     Про проведення у Національному авіаційному університеті 
V Всесвітнього конгресу «Авіація в ХХІ столітті». «Безпека в 
авіації та космічні технології» - однієї з найвагоміших подій у 
космічній галузі. 

87. Бойченко С. Завжди бути першими / С. Бойченко, Л. Гераще-
нко // Авіатор : газета НАУ. – 2007. – 15 верес. (№ 10). – С. 3. 
     Молодим науковцям та майбутнім фахівцям університет на-
дає широкі можливості в розрізі наукової діяльності для вияв-
лення своїх здібностей майже за всіма напрямами підготовки та 
такими, що відповідають сучасним вимогам формування нау-
ково-технічного потенціалу як нашої держави, так і інших єв-
ропейських держав. У статті розповідається про напрацювання 
та досягнення в науковій діяльності студентів, аспірантів та 
молодих вчених університету у 2006 році. 

88. Велика Хартія – вікно в Європу : [ред. стаття ] // Авіатор : га-
зета НАУ. – 2009. – 15 жовт. (№ 12). – С. 2–3. 
     Про приєднання Національного авіаційного університету у 
2009 році до Великої Хартії Університетів (Magna Charta 
Unsversitatum). Цей документ окреслює фундаментальні прин-
ципи, якими мають керуватися університети для забезпечення 
розвитку освіти та інноваційного руху, що стрімко розвиваєть-
ся. 
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89. Гребенніков В. Новий етап розвитку / Володимир Гребенні-
ков // Авіатор України : наук.-попул. журн. НАУ. – 2012. –  
№ 1(4). – С. 50-53. 
     Про головні завдання та діяльність профспілкового комітету 
Національного авіаційного університету на сучасному етапі ро-
звитку. 

90. Григора М. НАУ – перший представник української логіс-
тики в Європі / М .  Григора ,  С. Лукін // Авіатор : газета 
НАУ. – 2005. – 20 трав .  (№ 7). – С. 2. 
     Про відкриття освітньо-логістичних курсів «Логістика та 
управління ланцюгами постачань», які організовані кафедрою 
логістики спільно з Італійською асоціацією логістики і управ-
ляння ланцюгами постачань (AILOG). Курси зібрали еліту су-
часної логістики нашої держави. 

91. 2010: огляд основних подій : [ред. стаття] // Авіатор. – 2010. – 
Груд .  (№ 10). – С. 2-3. 
     Про надання Національному авіаційному університету на 
початку 2010 року постановою Кабінету Міністрів України ста-
тусу «самоврядного (автономного) дослідницького національ-
ного університету» тощо. 

92. Десять років: політ нормальний : (Інститут ІСАО Національ-
ного авіаційного університету відзначає свій 10-річний ювілей) 
: [інтерв’ю зам. директора інституту ІСАО Г. А. Суслової жур-
налу «Авіатор України» ] // Авіатор України : наук.-попул. 
журн. НАУ. – 2012. – № 2. – С. 30–33. 
     Галина Андріївна Суслова розповідає про мету створення 
Інституту ІСАО при Національному авіаційному університеті 
та яку роль він виконує в рамках європейського співробітницт-
ва. 

93. Дичковський С. Спортивне життя університету / Степан Ди-
чковський // Освіта України. 2008. – 16 верес. (№ 70). – С. 4. 
     У статті розповідається про Центр культури і спорту Націо-
нального авіаційного університету, який створено для підви-
щення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи серед студентів і 
співробітників. 
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94. Дичковський С. Центр культури і мистецтв / Степан Дичков-
ський // Освіта України. – 2008 – 16 верес. (№ 70). – С. 4. 
     Важко уявити Національний авіаційний університет без 
Центру культури і мистецтв, який є осередком студентського 
культурного життя. В статті розповідається про відомі творчі 
колективи різноманітних жанрів, а саме: народний ансамбль 
танцю «Політ», народний театр «Екіпаж», зразковий хореогра-
фічний ансамбль «Діти України», шоу–балет «Just НАУ», ан-
самбль «Променад» тощо. 

95. Добровольський С. Інноваціям – зелене світло / Спартак Доб-
ровольський // Авіатор України : наук. - попул. журн. НАУ. – 
2011. - № 3. – С. 28 – 31. 
     Старший науковий співробітник Науково-дослідної частини 
університету Спартак Добровольський розповідає про перего-
вори ректора НАУ Миколи Кулика та проректора з наукової 
роботи Володимира Харченка з представником консорціуму 
Inno Enterprise щодо створення Науково–технологічного парку 
на базі НАУ в рамках програми «Підтримка наукоємних та ін-
новаційних підприємств та трансферу технологій в Україні» 
(проект Європейського Союзу). 

96. Епіцентр наукової думки : [ред. стаття] // Освіта України. – 
2008. – 16 верес. (№ 70). – С. 3. 
     Про наукову діяльність університету, яка має відповідати 
концепції перебудови університету з навчально-наукового в 
науково-навчальний заклад України. 

97. Єднаймося для спільних справ // Авіатор України : наук.-
попул. журн. НАУ. – 2012. - № 2(5). – С. 24–25. 
     У статті подається історична довідка про мету створення 
Європейської асоціації студентів аерокосмічної галузі – 
«EUROAVIA» та про діяльність її філії, яка працює на базі На-
ціонального авіаційного університету. 

98. Зайцев Ю. Науковці Національного авіаційного звітують : 
[ред. стаття] / Ю. Зайцев // Авіатор : газета НАУ. – 2006. – 23 
черв. (№ 8). – С. 4–5. 
     Про участь у традиційному виставковому форумі «Авіасвіт 
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ХХІ» та наукові розробки, які були представлені Національним 
авіаційним університетом на авіасалоні. 

99. Запорука успіху – постійне оновлення знань : [зустріч з ди-
ректором Інституту післядипломного навчання Олександром 
Савіновим] // Авіатор : газета НАУ. – 2009. - № 10. – С. 7.  
     Докладна розповідь про діяльність Інституту післядиплом-
ного навчання. 

100. Засанський В. За обріями – обрії / Василь Засанський // Авіа-
тор : газета НАУ. – 2007. – 5 жовт. (№ 11). – С. 3. 
     Директор Інституту міжнародних відносин Василь Засан-
ський розповідає про напрямки діяльності інституту з метою 
підготовки висококваліфікованих  фахівців у галузі міжнаро-
дних економічних відносин, міжнародного бізнесу, права, 
журналістики та туризму. 

101. Іванов С. Впевненим поступом в майбутнє / С. Іванов // 
Авіатор : газета НАУ .  – 2004. - 6 квіт. (№ 4). – С. 12–14. 
     До річниці створення Інституту транспортних технологій 
директор інституту С. Іванов розповідає про кроки зроблені 
колективом на шляху удосконалення підготовки високопро-
фесійних спеціалістів та про плани на майбутнє. 

102. Качало І. За небокрай, не виходячи з дому «Безпілотними» 
: вчора, сьогодні і завтра / Ірина Качало // Авіатор України : 
наук.-попул. журн. НАУ. – 2011. - № 1. – С. 30–33. 
     У статті розповідається про тривалу роботу колективу на-
уково-виробничого центру безпілотної авіації «Віраж» Наці-
онального авіаційного університету над розробкою та виго-
товленням перших передсерійних зразків безпілотних літаків 
для застосування у безлюдинних авіаційних технологіях. 

103. Коваленко Н. Николай Кулик: «Мы ищем индивидуаль-
ный подход к каждому студенту, чтобы развивались его 
лучшие способности» : (беседа с ректором НАУ Николаем 
Сергеевичем Куликом / беседу вела Наталья Коваленко) // 
Комсомол. правда. – 2011. – 12 апр. (№ 78). – С. 15. 
     У статті ректор університету Микола Кулик розповідає, 
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що собою являє університет на сьогодні та про його співробі-
тництво з національними та міжнародними організаціями. 

104. Кононов О. Військово-наукова компонента НАУ // Авіатор 
України. – 2011. - № 2. – С. 48 – 51. 
     Серед інститутів Національного авіаційного університету 
Державний науково-дослідний інститут авіації посідає особ-
ливе місце. Він є міжгалузевою науково-дослідною устано-
вою. В статті розповідається про завдання, які покладені на 
цей інститут з метою проведення єдиної державної політики в 
галузі підтримання функціонування та розвитку військової та 
цивільної авіації. 

105. Краснопольський А. Електронна бібліотека: сучасні підхо-
ди організації / А. Краснопольський, О. Іванкевич // Авіатор : 
газета НАУ. – 2010. – Черв. (№ 6). – С. 9. 
     Про інформатизацію бібліотечних технологій та перспек-
тиви розвитку. НТБ НАУ розповідає заступник директора за-
кладу Олексій Іванкевич. 

106. Кришень М. Відповідати високій вимозі університетської 
освіти : [розмова з директором Інституту доуніверситетської 
підготовки Наталією Мурановою] / бесіду вів Михайло Кри-
шень // Авіатор : газета НАУ. – 2012. – Берез. (№ 2). – С. 8-9. 
     Директор інституту Наталія Муранова розповідає про ро-
боту цього підрозділу. 

107. Крок до євроінтеграції : [ред. стаття] // Авіатор України : 
наук.-попул. журн. НАУ. – 2012. - № 1(4). – С. 57. 
     Про робочу зустріч у м. Вільнюсі делегації Національного 
авіаційного університету з ректором Вільнюського технічно-
го університету ім. Гедемінаса професором Альфонсом Да-
нюнасом з метою обговорення питання співпраці в межах 
об’єднаної докторантури, впровадження Болонської системи 
в освітянську практику, комп’ютеризацію навчального про-
цесу та сучасного управління документообігом. 

108. Крок за кроком до світових стандартів : (75-річчю Націо-
нального авіаційного університету присвячується) : [ред. 
стаття] // Авіатор : газета НАУ. – 2008. – 7 лист. (№ 10). –  
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С. 6–7.  
     Про призначення у 2008 році ректором НАУ доктора тех-
нічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки, 
лауреата Державної премії України Миколи Сергійовича Ку-
лика та про завдання, які постали перед колективом універси-
тету на шляху удосконалення навчально-виховного процесу, 
доведення його до світових стандартів. 

109. Крок за кроком до світових стандартів : (75-річчю Націо-
нального авіаційного університету присвячується) : [ред. 
стаття] // Авіатор : газета НАУ. – 2008. – 16 груд. (№ 11). –  
С. 7. 
     У статті розповідається про завдання, які вирішує універ-
ситет на шляху інтеграції до світового освітньо-наукового 
простору. 

110. Кулик М. Англомовне навчання і міжнародне співробіт-
ництво НАУ / Микола Кулик, Іван Гвоздецький // Авіатор : 
газета НАУ. – 2006. – 14 квіт. (№ 5). – С. 5. 
     У статті розповідається про англомовний проект у Націо-
нальному авіаційному університеті, в рамках якого навчаль-
ний процес за 14 технічними спеціальностями в повному об-
сязі здійснюється на англійській мові і про переваги, які дає 
англомовне навчання студентам: їхня участь в міжнародних 
наукових дослідженнях. 

111. Кулик М. На шляху змін та перетворень / Микола Кулик // 
Авіатор : газета НАУ. – 2008. – 24 квіт. (№ 6). – С. 2–9. 
     Про динаміку розвитку університету на основі концепції 
перетворення його у вищий навчальний заклад світового рів-
ня. 

112. Кулик М. Національний авіаційний університет. Безпере-
рвна підготовка фахівців транспортної галузі / Микола 
Кулик // Освіта України. – 2008. – 16 груд. (№ 94). – С. 6. 
     Безперервна освіта стає важливим фактором конкурентно-
спроможності фахівця на ринку праці. Ректор НАУ Микола 
Кулик у статті розповідає про Концепцію додаткової профе-
сійної освіти, розроблену в Національному авіаційному уні-
верситеті та її реалізацію. 
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113. Мазур В. Реалії, викликані життям / В. Мазур, Н. Шаповал // 
Авіатор : газета НАУ. – 2005. – 15 черв. (№ 8). – С. 3. 
     Про створення у м. Сімферополі Центру дистанційного 
навчання НАУ та про його діяльність. 

114. Кулик М.С. Майбутнє створюється сьогодні : [доповідь ре-
ктора НАУ на традиційних зборах науково-педагогічного ко-
лективу] / М.С. Кулик // Авіатор : газета НАУ. – 2012. –  
14 верес. (№ 14). – С. 2–5. 
     Ректор університету ознайомив колектив з підсумками ро-
боти університету у 2011–2012 навчальних роках та із страте-
гією і тактикою діяльності закладу у новому навчальному ро-
ці.  

115. Лідер національної освіти : [ред. стаття] // Авіатор України : 
наук. - попул. журн. НАУ. – 2011. – С. 47. 
    Про нагородження Національного авіаційного університету 
золотою медаллю за участь у конкурсі в номінації «Міжнаро-
дне співробітництво в галузі освіти і науки». За багаторічну 
науково-педагогічну діяльність у розбудові національної 
освіти університет також удостоєно Почесного звання «Лідер 
національної освіти». 

116. Музей університету – складова навчально-виховного про-
цесу : [ред. стаття] // Авіатор : газета НАУ. – 2004. - № 4. –  
С. 10-11 ; № 5. – С. 7. – (Історія та сьогодення). 
     У статті розповідається про історію створення музею уні-
верситету та його експозицію. 

117. Нагороди отримують найкращі : [ред. стаття] // Авіатор : 
газета НАУ. – 2005. – 11 лют .  (№  2). – С. 2. 
     Інформація про нагородження співробітників навчального 
закладу за сумлінну та багаторічну працю, особистий внесок 
у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, розвиток 
освіти і науки України відзнаками Кабінету Міністрів Украї-
ни, Міністерства освіти і науки України та Солом’янської ра-
йонної адміністрації. 

118. Нагурний О. Студентське самоврядування: реальні дії / О. 
Нагурний // Авіатор : газета НАУ. – 2006. – 16 лист. (№ 14). – 
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С. 1-2. 
     Про напрямки роботи студентської ради університету. 

119. Найкращих визначено : [інформація про підсумки конкур-
су] // Авіатор України : наук.-попул. журн. НАУ. – 2012. -  
№ 1(4). – С. 23. 
     Дається перелік видань, які стали переможцями конкурсу в 
Національному авіаційному університеті на кращі навчальні 
посібники, монографії, словники, фахові науково-популярні 
видання та електронні підручники для вищих навчальних за-
кладів. 

120. Національне визнання – 2012 : [ред. стаття] // Освіта. – 
2012. – 14-21 лист. (№ 48). – С. 6. 
     У статті розповідається про досягнення Національного аві-
аційного університету – переможця міжнародної презента-
ційно – іміджевої програми «Визнання року – 2012», волода-
ря почесної відзнаки «Національне визнання – 2012». 

121. Національний авіаційний університет: здобутки, пробле-
ми і перспективи розвитку // Авіатор України : наук.–
попул. журн. НАУ. – 2011. – № 3. – С. 6–11. 
      У статті розповідається про традиційні збори багатотися-
чного колективу НАУ на яких у виступах ректора університе-
ту Миколи Кулика, проректора з навчальної роботи Ярослава 
Козачка, народного депутата України, першого проректора 
Максима Луцького були підбиті підсумки діяльності закладу 
за 2010 – 2011 навчальний рік та накреслені плани на майбу-
тнє. 

122. Небо високе, доля крилата : (гімн Національного авіаційно-
го університету) / вірші О. Вратарьова ; музика О. Злотника // 
Авіатор : газета НАУ. – 2008. – 22 верес. (№ 8). – С. 2. 
     Текст гімну. 

123. Новий злет «Екіпажу» : [ред. стаття] // Авіатор : газета НАУ. 
– 2007. – 15 лют. (№ 2). – С. 4. 
     Інформація про отримання народним театром НАУ «Екі-
паж» Гран-Прі на всеукраїнському фестивалі «Театральний 
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форум 2006». Розповідається про історію створення та діяль-
ність театру. 

124. Обуховська Л. Лаври студентів кафедри комп’ютерних 
технологій дизайну / Любава Обуховська // Авіатор : газета 
НАУ. – 2011. – Січ. - лют. (№ 1). – С. 8–9. 
     Одним із дієвих способів проявити себе студентам кафед-
ри комп’ютерних технологій дизайну є участь у всеукраїнсь-
ких та міжнародних фахових олімпіадах і конкурсах. У статті 
подається хронологія студентських досягнень 2010 року – яс-
кравого показника якості підготовки майбутніх фахівців. 

125. Перший на теренах України : [ред. стаття] // Авіатор : газе-
та НАУ. – 2010. – Лист. (№ 9). – С. 10-11. 
     Про вихід у світ посібника і мультимедійного 
комп’ютерного самовчителя української мови для російсько-
мовного населення «Говорімо українською!», який став своє-
рідним внеском колективу викладачів Національного авіацій-
ного університету в загальнодержавну справу відродження 
української мови. 

126. Петрішина О. Перша премія – науковцям НАУ / О. Петрі-
шина // Авіатор : газета НАУ. – 2005. – 11 лют. (№ 2). – С. 2. 
     Про науково-дослідницькі взаємовідносини між Інститу-
том кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ та Інститутом но-
вітніх технологій, Інститутом комп’ютерних технологій і Ін-
ститутом інформаційно-діагностичних систем, завдяки яким 
сформувався колектив, що працював над спільним науково-
технічним проектом, який згодом визнано найкращим на IV 
конкурсі науково-технічних проектів молодих вчених «Інте-
лектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву» і на-
городжено Першою премією. 

127. Савінов О. На шляху до Спільного авіаційного простору з 
Європейським Союзом / О. Савінов // Авіатор : газета НАУ. 
– 2010. – Груд. (№ 10). – С. 2. 
     Про міжнародне співробітництво розповідає директор Ін-
ституту післядипломного навчання. 
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128. Система менеджменту якості як важливий чинник забез-
печення якісної освіти : [ред. стаття] // Авіатор : газета 
НАУ. – 10 лют .  (№  12).  – С. 18. 
     Про започаткування в Національному авіаційному універ-
ситеті організації навчального процесу за кредитно-
модульною системою, впровадження системи менеджменту 
якості (СМЯ) підготовки фахівців на засадах міжнародного 
стандарту якості ISO 9001:2008 та вплив цих заходів на рі-
вень підготовки фахівців у навчальному закладі. 

129. Семенюк И. Качество учебного процесса – по международ-
ным стандартам : (беседа с ректором НАУ, доктором техни-
ческих наук, профессором Николаем Куликом и народным 
депутатом Украины Максимом Луцким / беседу вела Ирина 
Семенюк) // Авиасоюз. – 2010. – № 1. – С. 14–15. 
     Про отримання Національним авіаційним університетом, 
першим серед державних вищих навчальних закладів Украї-
ни, Сертифікату відповідності його системи менеджменту 
якості міжнародному стандарту якості ISO 9001:2000, підтве-
рдивши цим свій високий науковий та навчальний рівень. 

130. Суслова Галина. Інститут ІКАО Національного авіаційно-
го університету / Галина Суслова // Image.ua. – 2009. -  
№ 2(7). – С. 26. 
     Про перші контакти Національного авіаційного універси-
тету з Міжнародною організацією цивільної авіації (ІСАО) та 
про мету відкриття у 2003 році Інституту ІКАО Національно-
го авіаційного університету розповідає директор Інституту 
Галина Суслова. 

131. Талановита молодь пов’язує своє майбутнє з Авіакосміч-
ним ліцеєм : (візитка) // Image.ua. : міжнар. діловий журн. – 
2009. - № 2(7). –С. 28–9. 
      Презентація Авіакосмічного ліцею. Хочете знати, що таке 
надійне майбутнє? А свідомий професійний вибір? А гаран-
тована вища освіта на основі держзамовлення? А впевненість 
в успішному переході від статусу випускника до статусу сту-
дента? А відсутність психологічного бар’єру при вступі до 
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провідного університету країни ?. В презентації розповідаєть-
ся про переваги навчання в ліцеї. 

132. Цой Ю. Є молодь – є майбутнє : [бесіда з першим проректо-
ром університету Максимом Луцьким / записала Юлія Цой]. – 
Освіта України. – 2009. - 31 лип. (№ 56). – С. 6. 
     Про те, чим живе Національний авіаційний університет, 
про вищу освіту, українську науку, сучасних студентів розпо-
вів перший проректор університету Максим Луцький. 

133. Честь маємо запросити : [рекламна інформація для абітуріє-
нтів] // Авіатор : газета НАУ. – 2012. – 10 лют.(№ 12). –  
С. 2 – 17. 
     У даному рекламному випуску газети «Авіатор» розпові-
дається що являє собою Національний авіаційний універси-
тет, випускники якого протягом майже восьми десятиріч ко-
ристуються особливим попитом на ринку праці. В матеріалах 
про інститути університету докладно розповідається, за яки-
ми напрямами та спеціальностями вони проводять підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів, знайомлять з навчально-
технічною базою та науково-педагогічним складом. 

134. Шевченко О. У небі над туманним Альбіоном // Авіатор  :  
газета НАУ. – 2012. – 17 лист .  (№ 17). – С. 6. 
     Про відвідання студентами НАУ одного з найбільших у 
світі Авіакосмічного салону FARNBOR-OUCH INTERNA-
TIONAL AIRSHOW-2012, що проходив у Великобританії. 

135. Юн Г. Обмін студентами – шлях до взаєморозуміння / Ген-
надій Юн // Авіатор України : наук. – попул. журн. НАУ. – 
2012. - № 1(4). – С. 60–61. 
     Розповідь про першу поїздку студентів англомовного про-
екту за спеціалізацією «організація перевезень і управління 
на транспорті» в рамках двосторонньої угоди про співпрацю з 
факультетом авіаційного транспорту Корейського аерокосмі-
чного університету, в результаті якої була досягнута домов-
леність про практичну реалізацію одного з положень Letter of 
Intent – сприяти розвитку людського ресурсу в аерокосмічній 
галузі. 
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136. Як у Європі, або роздуми про майбутнє : [ред.. стаття] : [бе-
сіда з начальником навчально-методичного управління НАУ 
Анатолієм Полухіним] // Авіатор : газета НАУ. – 2007. – 5 бе-
рез. (№ 3). – С. 2 ; 12 черв. (№ 8). – С. 2. 
     Про Болонський процес та проблеми, які доводиться вирі-
шувати науково-педагогічному колективу університету щодо 
поступового впровадження в навчальний процес усіх заходів і 
норм, які випливають з Болонської декларації 

3. ВИЗНАЧНІ ОСОБИСТОСТІ 

137. Башта Трифон Максимович. Віхи життя : (до 100-річчя 
від дня народження) / уклад.: О. Т. Башта, В. П. Бочаров, І.І. 
Верба та ін. – К. : НАУ, 2004. – 108 с. 
     У книзі відображено основні етапи життя, розповідається 
про наукову, конструкторську та педагогічну діяльність лау-
реата Державної премії СРСР, професора Т.М. Башти, який за 
видатні досягнення в галузі авіаційного і промислового гід-
роприводу, плідну педагогічну діяльність, створення наукової 
школи відзначений багатьма державними нагородами. Нау-
кові праці Т.М. Башти перекладено на іноземні мови і видано 
в багатьох країнах світу. 

138. Випускники – наша гордість! : (70-річчю Національного 
авіаційного університету присвячується) / В. О. Новак, 
В. О. Ворона, В. А. Москалець та ін.; за заг. ред. В. О. Новак. 
– К.: НАУ, 2003. – 288 с. 
      Це видання – перша спроба об’єднати біографії значної 
частини колишніх студентів-авіаторів від дня заснування аві-
аційного інституту до 70-річного ювілею Національного авіа-
ційного університету, розповісти про їхніх внесок у розвиток 
авіаційної галузі України і рідного навчального закладу. В 
книзі використані архівні матеріали, спогади випускників рі-
зних років, фотографії, в тому числі з сімейних альбомів. 

139. Володимир Петрович Харченко : біобібліографічний пока-
жчик / Національний авіаційний університет, науково-
технічна бібліотека ; укладачі : М. Ф. Семенова, В. Ю. Вахно-
ван, О. П. Шкурко ; ред. В .П. Кандинська. – Київ : НАУ-
друк, 2012. – 80 с. – (Біобібліографія науковців НАУ). 
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     До покажчика увійшли матеріали про наукову, науково-
організаційну, педагогічну та громадську діяльність, а також 
перелік основних праць з наукового доробку заслуженого ді-
яча науки і техніки України, доктора технічних наук, профе-
сора, проректора з наукової роботи Національного авіаційно-
го університету Володимира Петровича Харченка. 

140. Генеральный конструктор академик В.Н. Челомей. – Мо-
сква : Возд. транспорт, 1990. – 75 с. 
     Книга посвящена воспоминаниям о Владимире Николае-
виче Челомее его коллег, друзей, ученых. 

141. Костецкий Борис Иванович : (к 100-летию со дня рожде-
ния) / сост.: Л. С. Братица, М. В. Киндрачук, Н. Б. Костецкая 
и др. ; Национальный авиационный университет. – К. : Холтех, 
2010. – 104 с. 
     У книзі відображені основні етапи життя, наукова, педаго-
гічна та громадська діяльність заслуженого діяча науки УРСР 
Бориса Івановича Костецького. 

142. Мазур Роман. Жизнь моя – полет. Жизнь и творческий 
путь хореографа Романа Мазура / Роман Мазур ; Нацио-
нальный авиационный университет. – [Б.м. : б.и.], [2011]. – 
408 с. 
    Книга спогадів хореографа Романа Мазура охоплює 32 ро-
ки – з 1965 по 1997. Саме в цей період він займався головною 
справою свого життя – створенням ансамблю «Політ» та його 
керівництвом. Про мету написання цієї книги краще за все 
говорить сам автор: «Для кого она? Кому может быть инте-
ресна? Я думаю, прежде всего, самим участникам событий: 
танцорам ансамблей танца «ПОЛЁТ», «Витерець», 
«MAZURDANZ»… Думаю, что и сотрудники многотысячно-
го коллектива киевского Национального авиационного уни-
верситета, под крылом которого вырос и, - как пафосно гово-
рят, «из птенца превратился в гордого орла» Народный ан-
самбль танца «Полёт», с интересом вспомнят или заново от-
кроют для себя довольно длительный период жизни своей 
Alma Mater (ГВФ, КИИГА, КМУГА, НАУ) на примере танце-
вального ансамбля». 
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143. Микола Сергійович Кулик : біобібліографічний покажчик / 
Національний авіаційний університет, науково-технічна біб-
ліотека ; упоряд. бібліограф М. Ф. Семенова ; Л. Г. Скуратів-
ська, В. Ю. Вахнован, наук. ред. – К. : НАУ, 2011. – 56 с. – 
(Біобібліографія науковців НАУ). 
     До покажчика ввійшли матеріали про наукову, педагогіч-
ну, організаторську, громадську діяльність та перелік основ-
них праць з наукового доробку заслуженого діяча науки і те-
хніки України, лауреата Державної премії України, доктора 
технічних наук, професора, ректора Національного авіаційно-
го університету Миколи Сергійовича Кулика 

144. Науковці інституту транспортних технологій / Національ-
ний авіаційний університет ; за заг. ред. С. В. Іванова. – К. : 
НАУ, 2004. – 288 с. 
    Видання містить довідкову інформацію про професорсько–
викладацький склад і наукові здобутки співробітників Інсти-
туту транспортних технологій Національного авіаційного 
університету. Для широкого кола читачів. 

145. Професори Національного авіаційного університету (1933 
– 2008) : [до 75-річчя НАУ] / ред. колегія: М. С. Кулик, 
С. В. Іванов, М. Г. Луцький та ін. – К. : Вид. дім «АДЕФ-
Україна», 2008. – 284 с. 
      Подано інформацію щодо діяльності наукових шкіл, що 
сформувалися в університеті протягом його існування та го-
ловних напрямків наукових досліджень. Висвітлено науково-
педагогічний та творчий шлях професорів Національного аві-
аційного університету. Для широкого кола читачів. 

146. Професори Національного авіаційного університету : (70-
річчю Національного авіаційного університету присвячуєть-
ся) / В. П. Бабак, М. С. Кулик, В. О. Касьянов та ін. ; за ред. 
В. П. Бабака. – К. : НАУ, 2003. – 258 с. 
      Подано аналітичний огляд головних напрямків наукових 
досліджень та діяльності наукових шкіл, що формувалися і 
розвивалися в університеті протягом десятиліть. Наведено 
основні біографічні відомості про науково–педагогічний та 
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творчий шлях професорів Національного авіаційного універ-
ситету. 

147. Ректори Національного авіаційного університету : нари-
си : (70-річчю Національного авіаційного університету прис-
вячується) / В. М. Азарсков, Л. С. Братиця, Л. А. Буриченко 
та ін. ; за заг. ред. М.С. Кулика. – К. : НАУ, 2003. – 124 с. 
    Подано нариси про життя та діяльність ректорів Націона-
льного авіаційного університету з дня його заснування. Вико-
ристано архівні матеріали (у тому числі сімейні) та спогади 
ветеранів університету. 

Статті 

148. Азарсков В. «Я таке придумав!...» / Валерій Азарсков // Аві-
атор : газета НАУ. – 2009. – 28 черв. (№ 9) – С. 2–3. – (Визна-
чні особистості). 
     Доктор технічних наук, професор Валерій Азарсков розпо-
відає про етапи непростого життя геніального випускника 
університету, видатного вченого і конструктора ракетно-
космічної техніки Володимира Миколайовича Челомея. 

149. Азарсков В. Науковцю, педагогу, людині… / В. Азарсков // 
Авіатор : газета НАУ. – 2006. – 6 жовт. (№ 12). – С.1,4. – (Ви-
значні особистості). 
     Завідувач кафедри систем управління Інституту електроні-
ки та систем управління НАУ В. Азарсков розповідає про 
життєвий та науковий шлях академіка НАН України, видат-
ного вченого в галузі механіки і технічної кібернетики, абст-
рактної теорії систем, проблем інформатики і інформатизації 
суспільства, методології і історії науки Олександра Івановича 
Кухтенка. 

150. Азарсков В. Науковцю, педагогу, людині… : [ред. стаття] // 
Авіатор : газета НАУ. – 2006. – 8 лист. (№ 13). – С. 3. – (Ви-
значні особистості). – Закінчення статті. 

151. Азарсков Валерий Николаевич (р. 1944) // Авиационная 
энциклопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская 
авиация / А. Н. Ефимов, председатель ред. совета. – Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Москва, 2011. – С. 19. 
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     У статті наводяться основні дати життя та науково-
педагогічної діяльності доктора технічних наук, професора, 
академіка Міжнародної академії навігації та керування рухом, 
Російської академії транспорту, лауреата Державної премії 
України в галузі науки і техніки і Премії ім. академіка М.К 
Янгеля Національної академії наук України, Заслуженого 
працівника транспорту України Валерія Миколайовича Азар-
скова. 

152. Акмалдінова О. 45 років відданості університетові / О. Ак-
малдінова // Авіатор : газета НАУ. – 2005. – 23 верес. (№ 10). – 
С. 3. 
     Завідувач кафедри іноземних мов О. Акмалдінова розпові-
дає про доцента кафедри Галину Іванівну Олешко, яка 45 ро-
ків свого життя присвятила виховній та науково-педагогічній 
діяльності в Київському інституті інженерів цивільної авіації 
(нині НАУ). 

153. Аксёнов А. Ф. Листая страницы прошлого / А. Ф. Аксёнов // 
Гражданская авиация. – 2003. – № 8. – С. 13. 
     Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, лауреат вищої нагороди ІКАО – премії ім. Ед-
варда Уоркера Олександр Федотович Аксьонов розповідає 
про історію створення Національного авіаційного університе-
ту та його ректорів. 

154. Аксёнов Александр Федотович (р. 1929) // Авиационная 
энциклопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская 
авиация / А. Н. Ефимов, председатель ред. совета. – Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Москва, 2011. – С. 21. 
     У статті наводяться основні дати життя та діяльності про-
фесора, член-кореспондента НАН УРСР, лауреата премії ім. 
І.М. Францевича АН УРСР, ректора Київського інституту ци-
вільної авіації (1975 – 1988 рр.), двічі лауреата ордена Трудо-
вого Червоного Прапора, ордена Дружби народів, лауреата 
найвищої нагороди Міжнародної організації цивільної авіації 
(ІСАО)– Премії ім. Едварда Уорнера із врученням Золотої 
пам’ятної медалі та Почесної грамоти Олександра Федотови-
ча Аксьонова. 
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155. Алябьев Анатолий Яковлевич (1929 – 1990) // Авиационная 
энциклопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская 
авиация / А. Н. Ефимов, председатель ред. совета. – Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Москва, 2011. – С. 33. 
     У статті наводяться основні дати життя, науково-
організаційної та педагогічної діяльності проректора з науко-
вої роботи (1964 – 1975) Київського інституту інженерів ци-
вільної авіації Анатолія Яковича Аляб’єва. 

156. Башта Трифон Максимович (1904 – 1987) // Авиационная 
энциклопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская 
авиация / А. Н. Ефимов, председатель ред. совета. – Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Москва, 2011. – С. 87. 
     У статті наводяться основні дати життя та науково-
педагогічної діяльності вченого в галузі аеромеханіки, гідра-
вліки та гідропневмоавтоматики, доктора технічних наук, 
професора, лауреата Державної премії СРСР, заслуженого ді-
яча науки і техніки України Трифона Максимовича Башти. 

157. Блохин Леонид Николаевич (р. 1935) // Авиационная эн-
циклопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская 
авиация / А. Н. Ефимов, председ. ред. совета. – Изд. 2-е, испр. 
и доп. – Москва, 2011. – С. 115. 
     У статті наводяться основні дати життя та наукової діяль-
ності вченого в галузі систем управління технічними 
об’єктами, доктора технічних наук, професора, лауреата 
Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата 
премії ім. М.К. Янгеля НАН України Леоніда Миколайовича 
Блохіна. 

158. Визнані державою // Авіатор : газета НАУ – 2008. – 22 ве-
рес.  (№  8) .  – С. 3. 
     Надано перелік науковців Національного авіаційного уні-
верситету – лауреатів Державної премії України в галузі нау-
ки і техніки (1983 – 2006 рр.). 

159. Віват, Кароль, віват : [ред. стаття] // Авіатор: газета НАУ. – 
2005. – 7 верес. (№ 9). – С. 7 – 8. 
     У статті розповідається про студентку факультету мене-
джменту та логістики Інституту економіки і менеджменту 
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НАУ Тіну Кароль, яка посіла друге місце на конкурсі естрад-
ної пісні «Нова хвиля», що відбувся у прибалтійському місті 
Юрмалі у 2005 році. 

160. Володимир Миколайович Челомей : [ред. стаття] // Наукова 
планета : наук.-попул. дод. до газ. «Авіатор». – 2008. – Тра-
вень (№ 2). – С. 9–10. – (Визначні особистості). 
     Про видатного фахівця в галузі механіки і процесів керу-
вання, академіка АН СРСР, двічі Героя Соціалістичної праці, 
лауреата Ленінської премії, доктора технічних наук В.М. Че-
ломея. 

161. Ворона Валерій. Відданий лицар цивільної авіації : (за ма-
теріалами зустрічі з Олександром Федотовичем Аксьоновим 
головного редактора журналу Валерія Ворони та провідного 
редактора прес-служби Михайла Кришеня // Авіатор України 
: наук.-попул. журн. НАУ. – 2012. – № 1(4). – С. 10-17. – (Визнач-
ні особистості). 
     У статті подані біографічні дані та докладно розповідаєть-
ся про внесок О.Ф. Аксьонова в розбудову Київського інсти-
туту інженерів цивільної авіації. 

162. Ворона Валерій. Дарує його сад плоди свої духмяні : (за ма-
теріалами зустрічі з донькою начальника Київського авіацій-
ного інституту (1947–1953) Павла Гавриловича Подчасова 
Тетяною Павлівною, головного редактора журналу Валерія 
Ворони та провідного редактора прес-служби Михайла Кри-
шеня) // Авіатор України : наук.-популяр. журн. НАУ. – 2011. – 
№ 3 – С. 42-47. – (Визначні особистості). 
     В основу цього матеріалу лягли спогади доньки начальни-
ка Київського авіаційного інституту Павла Григоровича Подча-
сова – Тетяни Павлівни про свого батька.  

163. 80-річчя член-кореспондента НАН України О.Ф. Аксьо-
нова // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – 
№ 10. – С. 69–70. 
     Стаття присвячена відомому вченому в галузі хімотології і 
триботехніки, член–кореспондентові НАН України, ректору 
Київського інституту інженерів цивільної авіації (1975-1988) 
Олександру Федотовичу Аксьонову. 
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164. Галина Суслова – «Киянка року» : [ред. інформація] // Аві-
атор : газета НАУ. – 2007. – 30 берез. (№ 4). – С. 1. 
     Про вручення диплому «Киянка року» переможниці місь-
кого конкурсу, раднику ректора Національного авіаційного 
університету, професорові Галині Андріївні Сусловій. 

165. Героїчний злет : [ред. стаття] // Авіатор : газета НАУ. – 2009. –  
6 берез. (№ 3). – С. 5. – (Жінки, якими пишається НАУ). 
     Стаття присвячена Надії Никифоровні Федутенко, яка з 
1936 року і до початку Великої Вітчизняної війни працювала 
пілотом-інструктором в Київському авіаційному інституті. 
Однією з перших пішла на фронт. Як льотчицю, що мала ве-
ликий досвід, її одразу призначили командиром ескадрильї. В 
1945 році за успішне командування ескадрилью, виявлену 
мужність та героїзм в боях з німецько-фашистськими загарб-
никами гвардії майору Н.Н. Федуненко присвоєно звання Ге-
роя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі 
«Золота Зірка». Її ім’я вписано в історію університету. 

166. Голего Николай Лукич [1914 – 2012] // Авиационная энцик-
лопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская авиа-
ция / А. Н. Ефимов, председатель ред. совета. – Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Москва, 2011. – С. 209. 
     У статті наводяться основні дати життя та діяльності вче-
ного, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча 
науки і техніки УРСР, член-кореспондента АН УРСР, ректора 
Київського інституту цивільного повітряного флоту (1954 – 
1975 рр.) Миколи Лукича Голего. 

167. Денисюк В. Творець математики з Волині / Володимир Де-
нисюк ] // Авіатор : газета НАУ. – 2004. – 22 черв. (№ 8). – С. 8-9. – 
(Визначні особистості). 
     Про життя та наукову діяльність видатного українського 
вченого-математика, академіка Всеукраїнської Академії наук 
(ВУАН) Михайла Пилиповича Кравчука, який з 1933 по 1938 
роки викладав у Київському авіаційному інституті. 

168. Доля крилата : [ред. стаття] // Авіатор : газета НАУ. – 2004. – 
16 лют. (№ 2). – С. 2-5.  
     У статті розповідається про життя, організаторську, науко-
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во-педагогічну та громадську діяльність ректора Національ-
ного авіаційного університету з 1998 по 2008 рік Віталія Пав-
ловича Бабака. До 50-річчя від дня народження.  

169. Досвід, фаховість, людяність – риси, напрацьовані деся-
тиліттями : [вітання колег] : (Всеволоду Бурачеку – 75) // 
Освіта України. – 2009. – 7 квіт. (№ 29) – С. 13. – (Особис-
тість). 
     Штрихи до портрету та вітання з днем народження докто-
ра технічних наук, професора, лауреата Державної премії 
СРСР Всеволода Германовича Бурачека. 

170. Експериментатор, учений, педагог : [ред. стаття] // Авіатор 
України : наук.-попул. журн. НАУ. – 2012. – № 2. – С. 26–29. 
     Авіація… Її славетна історія золотими літерами сяє у літо-
писі розвитку людської цивілізації. Є в ній рядки, вписані до-
ктором технічних наук, професором кафедри логістики Наці-
онального авіаційного університету Володимиром Куликом. 
Про його шлях в авіацію.  

171. Жити, творити, перемагати ! : [ред. стаття] // Крила Украї-
ни. – 2010. – 4–16 січ. (№ 1-2) – С. 19. 
     У статті подані короткі біографічні дані та розповідається 
про організаторську та науково-педагогічну діяльність докто-
ра технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і тех-
ніки України, ректора університету Миколи Сергійовича Ку-
лика. 

172. Життєве кредо – бути авіатором : (Олександру Федотовичу 
Аксьонову, ректору Київського інституту інженерів цивільної 
авіації (1975–1988),  виповнилося  80 років) : [ред. стат-
тя ]  / /  Авіатор : газета НАУ. – 2009. – 15 жовт. (№ 12). – С. 6-
7. – (Визначні особистості). 
     У статті подані короткі біографічні дані та розповідається 
про вклад О.Ф. Аксьонова в розбудову КІІЦА. 

173. За особливі заслуги : [інформація про нагороди] // Авіатор 
України : наук.–попул. журн. НАУ. – 2012. - № 1(4). – С. 5. 
     Інформація про вручення високих нагород та присвоєння 
почесних звань за 2011 рік співробітникам НАУ: орден «За 
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заслуги» ІІІ ступеня – ректору НАУ Миколі Сергійовичу Ку-
лику, першому проректору НАУ Максиму Георгійовичу Лу-
цькому, проректору з наукової роботи Володимиру Петрови-
чу Харченку; Почесне звання «Заслужений працівник освіти 
України» – проректору з навчальної роботи Анатолію Васи-
льовичу Полухіну; Почесне звання «Заслужений діяч науки і 
техніки України» – професору кафедри радіоелектроніки 
Анатолію Яковичу Білецькому; Почесне звання «Заслужений 
метролог України» – завідувачу кафедри інформаційних тех-
нологій – Володимиру Павловичу Кваснікову; нагрудний 
знак «Відмінник освіти України» – в. о. директора Інституту 
новітніх технологій Олександру Костянтиновичу Юдіну; на-
грудний знак «Петро Могила» – в. о. декана факультету літа-
льних апаратів Сергію Ромуальдовичу Ігнатовичу. 

174. Зайвенко Г. М. Ветерани були першими // Авіатор : газета 
НАУ. – 2002. – 25 квіт. (№ 6). – С. 2. 
     Історія Київського інституту повітряного флоту в повоєнні 
роки. Про заснування кафедри ремонту літаків та авіадвигу-
нів, яку очолив М.Л. Голего, згодом ректор інституту. 

175. Запорожец Александр Иванович (р. 1956) // Авиационная 
энциклопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская 
авиация / А. Н. Ефимов, председатель ред. совета. – Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Москва, 2011. – С. 313. 
     У статті наводяться дані про життя, наукову та педагогічну 
діяльність фахівця з експлуатації повітряного транспорту, до-
ктора технічних наук, професора кафедри охорони праці та 
захисту навколишнього середовища, завідувача кафедри без-
пеки життєдіяльності Національного авіаційного університе-
ту Олександра Івановича Запорожця.  

176. Захарчук О.М. Павло Григорович Подчасов – перший по-
воєнний ректор НАУ / О.М. Захарчук // Матеріали науково-
практичної конференції «Історичні читання» в рамках Між-
народної наукової конференції «Політ – 2009», Київ, 8 квіт. 
2009 р. / НАУ. – К., 2009. – С. 7–10. 
     Про вклад Павла Григоровича Подчасова у розбудову Ки-
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ївського інституту цивільного повітряного флоту у повоєнні 
роки. 

177. І в печалі, і в радості… : [до 60-річчя від дня народження 
ректора НАУ М.С. Кулика] // Авіатор України : наук. - попул. 
журн. НАУ. – 2012. – № 1(4). – С. 6-9. – (Лідери ІІІ тисячоліт-
тя). 
     Коротко про життя, науково-педагогічну та організаторсь-
ку діяльність доктора технічних наук, професора, заслужено-
го діяча науки і техніки, лауреата Державної премії України, 
ректора Національного авіаційного університету Миколи 
Сергійовича Кулика. 

178. Ілля Якович Штаєрман : [ред. стаття] // Авіатор : газета 
НАУ. – 2009. – 24 верес. (№ 11). – С. 7. – (Визначні особисто-
сті НАУ). 
     Стаття присвячена вченому в галузі механіки Іллі Яковичу 
Штаєрману, який працював у Київському авіаційному інсти-
туті в різні роки його історії і зробив значний внесок у розви-
ток не тільки університетської, а й національної науки. 

179. Карлашов Александр Васильевич (р. 1919) // Авиационная 
энциклопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская 
авиация / А. Н. Ефимов, председатель ред. совета. – Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Москва, 2011. – С. 363. 
     У статті наводяться основні дати життя та науково-
педагогічної діяльності вченого в галузі міцності та довговіч-
ності алюмінієвих сплавів, доктора технічних наук, професо-
ра, лауреата Державної премії України в галузі науки і техні-
ки, заслуженого діяча науки і техніки України Олександра 
Васильовича Карлашова. 

180. Київський інститут цивільного повітряного флоту 
(КІЦПФ) (1952 – 1970) : (назустріч 75-річному ювілею Наці-
онального авіаційного університету) // Авіатор : газета НАУ. 
– 2007. – 20 груд. (№ 15). – С. 3. 
      Про діяльність та розбудову Київського інституту цивіль-
ного повітряного флоту, який з 1956 року став називатися Ки-
ївським інститутом інженерів цивільної авіації, в 1952 – 1970 
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роках під керівництвом видатного організатора авіаційної 
промисловості Миколи Лукича Голего. 

181. Кіндрачук М. Наука через все життя / М. Кіндрачук // Авіа-
тор : газета НАУ. – 2009 – 30 січ. (№ 1). – С. 6-7. – (Гордість уні-
верситету, гордість країни). 
     До 90-річчя від дня народження. Стаття розповідає про 
життя та науково-педагогічну діяльність лауреата Державної 
премії України в галузі науки і техніки, доктора технічних 
наук, професора Олександра Васильовича Карлашова, який 
тридцять років віддав кафедрі теорії механізмів і машин КІІ-
ЦА.  

182. Комаров Андрей Александрович (1924 – [2008]) // Авиаци-
онная энциклопедия в лицах. Отечественная военная и граж-
данская авиация / А.Н. Ефимов, председ. ред. совета. – Изд.  
2-е, исправ. и доп. – Москва, 2011. – С. 410. 
     В статті наводяться основні дати життя та діяльності док-
тора технічних наук, професора, завідувача кафедри технічної 
експлуатації Національного авіаційного університету (1984 – 
2000 рр.) Андрія Олександровича Комарова. 

183. Кришень М. Найвідданіший друг космонавтики в Києві : 
[бесіда з в.о. директора Інституту аерокосмічних систем 
управління НАУ Валерієм Миколайовичем Азарсковим] / за-
писав Михайло Кришень // Авіатор України : наук. – попул. 
журн. НАУ. – 2011. - № 1. – С. 34 – 39. 
     Автор статті знайомить читачів з доктором технічних на-
ук, професором, лауреатом Державної премії України в галузі 
науки і техніки, лауреатом премії ім. академіка М.К. Янгеля, 
Заслуженим працівником транспорту України, ветераном ко-
смічної галузі України Валерієм Миколайовичем Азарсковим 
– фахівцем найвищої кваліфікації, творчою особистістю, ро-
мантиком космічного простору. 

184. Кулешов Е. Огонь Прометея / Евгений Кулешов // Воздуш-
ный транспорт. – 2005. – Май (№ 10). – С. 12. 
     У статті описано епізод з студентської практики студента 
3-го курсу Київського авіаційного інституту Володимира 
Миколайовича Челомея, з ім’ям якого в майбутньому буде 
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пов’язана ціла епоха в розвитку радянського ракетобудуван-
ня. 

185. Кулик М. Пам’яті педагога, вченого та організатора / М. 
Кулик, І. Гвоздецький // Авіатор : газета НАУ. – 2004 – 22 
черв. (№ 8). – С. 4-5. 
     Про наукові читання в Аерокосмічному інституті з нагоди 
вшанування пам’яті Леоніда Петровича Лозицького (1929 – 
1991) – видатного вченого та організатора навчального про-
цесу в Київському інституті цивільної авіації, одного з тих 
його керівників, які в 60-80 роки минулого століття формував 
обличчя навчального закладу, розробляв і втілював у життя 
стратегію його розвитку, створював матеріально-технічну ба-
зу. До 75-річчя від дня народження. В статті подаються коро-
ткі біографічні дані та розповідається про його науково-
педагогічну та організаторську діяльність. 

186. Кулик Николай Сергеевич (р. 1952) // Авиационная энцик-
лопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская авиа-
ция / А. Н. Ефимов, председ. ред. совета. – Изд. 2-е, испр. и 
доп. – Москва, 2011. – С. 462. 
    У статті наводяться основні дати життя та діяльності за-
служеного діяча науки і техніки України, лауреата Державної 
премії України в галузі науки і техніки, доктора технічних 
наук, професора, ректора Національного авіаційного універ-
ситету Миколи Сергійовича Кулика.  

187. Курченко Т.Є. Гідравлік № 1 вітчизняної авіації – Трифон 
Максимович Башта / Т.Є. Купченко // Матеріали науково-
практичної конференції «Історичні читання» в рамках Між-
народної наукової конференції «Політ – 2009», Київ, 8 квіт. 
2009 р. / НАУ. – К., 2009. – С. 13 – 16. 
     Про життя та наукову діяльність Трифона Максимовича 
Башти. 

188. Кухтенко Александр Иванович (1914 – 1994) // Авиацион-
ная энциклопедия в лицах. Отечественная военная и граждан-
ская авиация / А. Н. Ефимов, председ. ред. совета. – Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Москва, 2011. – С. 470. 
     В статті наводяться основні дати життя та наукової діяль-
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ності вченого в галузі механіки та технічної кібернетики, за-
служеного діяча науки і техніки УРСР, двічі лауреата Держа-
вної премії УРСР, лауреата премії НАН України ім. В.М. 
Глушкова, академіка АН УРСР Олександра Івановича Кухте-
нка. 

189. Лабунець В. На честь визначного науковця / В. Лабунець, Л. 
Братиця // Авіатор : газета НАУ. – 2010. – Черв. (№ 6). –  
С. 10. 
     Про проведення в НАУ Міжнародної науково-технічної 
конференції «Сучасні проблеми трибології» з метою вшану-
вання пам’яті заслуженого діяча науки УРСР, засновника віт-
чизняної школи трибології Бориса Івановича Костецького. До 
100-річчя від дня народження. 

190. Лабунець В. Наука через все життя : (до 100-річчя від дня 
народження засновника вітчизняної наукової школи триболо-
гії, заслуженого діяча науки УРСР, доктора технічних наук, 
професора Б.І. Костецького (02.04.1910–15.02.1991) / В. Ла-
бунець, Л. Братиця // Авіатор : газета НАУ. – 2010. – Квіт.  
(№ 2). – С. 12. – (Визначні особистості). 
     У статті розповідається про період з 1954 по 1966 роки, 
коли Б.І Костецький обіймав посади професора та завідувача 
кафедри технології металів та матеріалознавства Київського 
інституту цивільного повітряного флоту та про його внесок у 
розвиток вітчизняної школи трибології. 

191. Литвиненко О. Викладач, науковець, особистість / О. Лит-
виненко // Авіатор : газета НАУ. – 2004. – 28 верес. (№ 10). –  
С. 3. – (Визначні особистості). 
     До 80-річчя від дня народження талановитого педагога, 
неординарної особистості, чуйної людини – професора кафе-
дри комп’ютеризованих систем управління Інституту інфор-
матики Олександра Андрійовича Волкова. Розповідь про його 
науково-педагогічну діяльність. 

192. Лозицкий Леонид Петрович (1929 – 1991) // Авиационная 
энциклопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская 
авиация / А. Н. Ефимов, председ. ред. совета. – Изд. 2-е, испр. 
и доп. – Москва, 2011. – С. 501. 
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     У статті наводяться основні дати життя та науково-
педагогічної діяльності фахівця в галузі газотурбінних двигу-
нів, доктора технічних наук, професора, лауреата Державної 
премії УРСР в галузі науки і техніки Леоніда Петровича Ло-
зицького. 

193. Михайленко О. Секрет успіху Анатолія Кудріна / Олена 
Михайленко // Солом’янка : газета. – 2008. – Січень (№ 1). – 
С. 4. 
     У статті розповідається про життя та організаторську дія-
льність Кудріна Анатолія Павловича – випускника Інституту 
цивільного повітряного флоту, беззмінного упродовж 30-
років директора флагмана вітчизняного авіаремонтного Дер-
жавного підприємства «Завод 410 цивільної авіації», завіду-
вача кафедри технологій відновлення авіаційної техніки На-
ціонального авіаційного університету. 

194. Михайло Жданович: понад півстоліття в НАУ : (назустріч 
75-річному ювілею Національного авіаційного університету) 
// Авіатор : газета НАУ. – 2008. – 27 черв. (№ 7). – С. 8-9. 
     Коротка біографічна довідка та спогади доцента кафедри 
опору матеріалів Михайла Ждановича про роки навчання в 
Київському інституті цивільного повітряного флоту (нині 
НАУ). 

195. На Олімпі міжнародного визнання : [ред. стаття] // Авіатор : 
газета НАУ. – 2009. – 23 лист. (№ 14). – С. 2. 
     Про отримання звання почесного професора Міжнародно-
го університету Відня (Австрія) першим проректором НАУ 
Максимом Луцьким під час Оксфордського самміту лідерів 
освіти (Великобританія). 

196. Нагорный Леонид Яковлевич ( р. 1927) // Авиационная эн-
циклопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская 
авиация / А. Н. Ефимов, председ. ред. совета. – Изд. 2-е, испр. 
и доп. – Москва, 2011. – С. 574. 
     У статті наводяться основні дати життя та науково – педа-
гогічної діяльності вченого в галузі автоматизації проекту-
вання електронних схем і систем, доктора технічних наук, за-
служеного професора Національного авіаційного університе-
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ту, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка 
Транспортної академії України Леоніда Яковича Нагорного. 

197. Нагородження : [ред. інформація] // Авіатор : газета НАУ. – 
2009. – 31 серп. (№ 10). – С. 2. 
     Про нагородження ректора університету Миколу Кулика 
дипломом лауреата програми «Україна в ІІІ тисячолітті» у 
номінації «Освітньо - науковий та культурний потенціал 
України» за вагомий внесок в національну економіку, науку і 
культуру. 

198. Нагородження : [ред. інформація] // Авіатор : газета НАУ. – 
2009. – 31 серп. (№ 10). – С. 2. 
     Про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 
України доктора технічних наук, професора, заслуженого ді-
яча науки і техніки, проректора з наукової роботи університе-
ту Володимира Петровича Харченка. 

199. Науковцю, педагогу, людині… : [ред. стаття] // Авіатор : 
газета НАУ. – 2006. – 6 жовт. (№ 12). – С. 1, 4 – (Визначні 
особистості). 
     Про вшанування пам’яті видатного вченого, академіка 
НАН України Олександра Івановича Кухтенка відкриттям 
меморіальної дошки на фасаді корпусу Національного авіа-
ційного університету. Розповідь науковців університету про 
його життєвий та науковий шлях. 

200. Наші ювіляри : [бесіда з деканом факультету систем управ-
ління, завідувачем кафедри систем управління В.М. Азарско-
вим] // Авіатор : газета НАУ. – 2004. – 27 січ. (№ 1). – С. 6-7. 
     Про життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність де-
кана факультету систем управління Валерія Миколайовича 
Азарскова. 

201. Невичерпний талант ученого та педагога : [вітання колег з 
75-річчям] // Авіатор : газета НАУ. – 2006. – 11 трав. (№ 6). – 
С. 9. 
     Про наукову та педагогічну діяльність професора кафедри 
радіоелектронних комплексів факультету електроніки ІЕСУ 
Льва Тимофійовича Перевезенцева (1930 – 2011), трудова ді-
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яльність якого з 1964 року була пов’язана з Київським інсти-
тутом інженерів цивільної авіації. 

202. Ніколаєва О. Усе життя – невтомна праця / Ольга Ніколаєва 
// Освіта України. – 2007. – 18 груд. (№ 93). – С. 90. 
     Подані короткі біографічні дані та розповідається про нау-
ково-педагогічну та організаторську діяльність доктора тех-
нічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки 
України, лауреата Державної премії України, член-
кореспондента АПН України, ректора Національного транс-
портного університету Миколи Федоровича Дмитриченка, 
який закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації, 
де почав займатися науковою роботою, згодом працював за-
відувачем кафедри та проректором. 

203. Ніхто не забутий, ніщо не забуте : [ред. стаття] // Авіатор : 
наук.-попул. журн. НАУ. – 2011. – № 2. – С. 12-13. 
     У статті дається перелік студентів та викладачів Київсько-
го авіаційного інституту – учасників Великої Вітчизняної 
війни, які за бойові заслуги нагородженні багатьма орденами 
та медалями: Надія Федутенко, Іван Філіпчук, Василь Сухар-
ніков, Петро Гетманчук, Іван Щелчков, Сергій Наумов, Воло-
димир Слободянюк, Федір Германчук, Петро Куницький, Бо-
рис Рибін. 

204. Обуховська Л. Секрет молодості Олександра Ковальова / 
Любава Обуховська // Авіатор : газета НАУ. – 2010. – Верес. 
(№ 7). – С. 14. – (Визначні особистості). 
     До 70-річчя від дня народження. Вітання з днем наро-
дження та коротко про життя та науково-педагогічну діяль-
ність доцента кафедри біотехнології, кандидата медичних на-
ук, лікаря вищої категорії Олександра Михайловича Ковальо-
ва. 

205. Окара О. «Наздоганяти – означає відставати !». Два «про-
екти майбутнього» конструктора ракетно-космічних сис-
тем Володимира Челомея / Ольга Окара // Дзеркало тижня. – 
2007. – 25 трав. (№ 20). – С. 15. 
     Про внесок Володимира Миколайовича Челомея в розви-
ток ракетно-космічної техніки. 



 49

206. Олександр Іванович Кухтенко : (до 90-річчя від дня наро-
дження) // Авіатор : газета НАУ. – 2004. – 16 берез. (№ 3). – 
С. 6. – (НАУ – визначні особистості). 
     Спогади академіка Академії економічної кібернетики 
України Віктора Лещенка про професора та наставника, ака-
деміка Олександра Івановича Кухтенка. 

207. Олександр Пеньков – учений, педагог, керівник. Етапи 
творчого злету : (до сторіччя від дня народження) / А. Аста-
нін, Ю. Урбанский, М. Жданович, О. Радченко // Авіатор : га-
зета НАУ. – 2006. – 26 трав .  (№  7) .  – С. 2-3. 
     У статті розповідається про вклад у розвиток Київського 
інституту інженерів цивільної авіації член-кореспондента АН 
УРСР Олександра Михайловича Пенькова – видатного вчено-
го в галузі надійності та довговічності конструкцій, який пра-
цював в інституті з 1954 по 1968 рік проректором з наукової 
та навчальної роботи та завідувачем кафедри опору матеріа-
лів та будівельної механіки літальних апаратів. 

208. Островська–Бугайчук І. Педагог з великої літери / І. Ост-
ровська–Бугайчук // Крила України : газета. – Вінниця, 2012. – 
№ 12. – С. 9. 
     Розповідь про видатного педагога, доцента Житомирсько-
го військового інституту ім. С.П. Корольова Національного 
авіаційного університету Анатолія Андрійовича Кавуна. 

209. Пам’яті ветерана, науковця, випускника… : [ред.. стаття] 
// Авіатор : газета НАУ– 2004. – 16 берез. – (№ 3). – С. 16. 
     Про вшанування пам’яті доцента кафедри опору матеріа-
лів, ветерана праці Володимира Яковича Слободянюка, який 
більше 40 років працював в Національному авіаційному уні-
верситеті. 

210. Пам’яті визначного науковця  // Авіатор : газета НАУ. – 
2011. – Берез. (№ 2). – С. 4. 
     Про проведення в Інституті економіки та менеджменту на-
уково-практичного семінару «Проблеми економіки транспор-
ту», присвяченого пам’яті академіка Транспортної академії 
України, доктора економічних наук, професора кафедри еко-
номіки НАУ Юрія Федоровича Кулаєва. 
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211. Пам’яті Миколи Лукича Голего (1914–2012) : [некролог] // 
Авіатор : газета НАУ. – 2012. – 14 верес. – (№ 14). – С. 8. 
     27 серпня 2012 року перестало битися серце Миколи Лу-
кича Голего – видатного науковця, заслуженого діяча науки і 
техніки УРСР (1964), член-кореспондента АН України (1967), 
ректора Київського інституту цивільного повітряного флоту 
(1954–1976). Наведені основні дати життя та діяльності. 

212. Панацея молодості Галини Суслової : [ред. стаття] // Авіа-
тор : газета НАУ. – 2010. – 25 лют. (№ 2). – С. 15. 
     Про вклад Заслуженого працівника освіти України, профе-
сора Галини Андріївни Суслової в розвиток Національного 
авіаційного університету та підготовку авіаційних фахівців. 

213. Пастухов В. Від щирого серця // Авіатор : газета НАУ. – 
2005. – 30 лист. (№ 14) – С. 10. 
     Вітання ради ветеранів НАУ з 80-річчям Валерія Яковича 
Бакалюка, життя якого понад пів століття було пов’язане з 
військовою службою та авіацією. Багато зусиль, енергії, 
знань, душевного тепла він віддав справі підготовки інженер-
них фахівців для цивільної авіації, проводив значну військо-
во-патріотичну роботу серед студентів. За сумлінну багаторі-
чну працю Валерія Яковича неодноразово відзначали Почес-
ними грамотами та Подяками. 

214. Пастухов В. Воїн, педагог, науковець… / В. Пастухов // Аві-
атор : газета НАУ.  – 2010. – № 5. – С. 12. – (Визначні осо-
бистості). 
     Розповідь про доцента кафедри опору матеріалів Володи-
мира Яковича Слободянюка (1924 – 2004) – воїна, педагога, 
науковця, надзвичайно чуйної людини, який понад сорок ро-
ків працював у Національному авіаційному університеті. 

215. Пастухов В. Завжди в строю / В. Пастухов // Авіатор : газета 
НАУ. – 2010. – Черв. (№ 6). – С. 14. – (Визначні особистості). 
     У статті розповідається про Петра Івановича Власова, який 
багато років пропрацював викладачем курсу цивільної обо-
рони військової кафедри, завідував музеєм Національного 
авіаційного університету, вів активну роботу з військово-
патріотичного виховання студентської молоді та учнів шкіл 
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Солом’янського району м. Києва. Під час Великої Вітчизня-
ної війни у складі 325 авіаційного полку брав участь у нане-
сені бомбових ударів на 1-му і 2-му Українських і 1-му Біло-
руському фронтах. За бойові заслуги Власова П.І. нагородже-
но орденом «Червона зірка». 

216. Пастухов В. Льотчик – винищувач / В. Пастухов // Авіатор : 
газета НАУ. – 2010. – Жовт. (№ 8). – С. 15. – (Визначні особис-
тості). 
     Стаття присвячена талановитому викладачеві, доценту 
Миколі Андрійовичу Єсічку, який у роки Великої Вітчизня-
ної війни за неповний рік бойових дій здійснив 76 бойових 
вилетів, брав участь у 23 повітряних боях, 32 штурмових ата-
ках наземних військ ворога. Особисто  знищив  7 фашист-
ських літаків. Його ратні подвиги відзначені 6-ма бойовими 
орденами та 25-ма медалями. 

217. Пастухов В. Не старіють душею ветерани / Віталій Пасту-
хов // Авіатор України : наук.-попул. журн. НАУ. – 2011. –  
№ 2. – С. 17. 
     Спогади про ветерана Великої Вітчизняної війни, полков-
ника у відставці, викладача військової кафедри Київського 
інституту цивільного повітряного флоту Івана Филимоновича 
Воронкова. До 90-річчя від дня народження. 

218. Пастухов В. Розвідник, науковець, педагог / Віталій Пасту-
хов // Авіатор : газета НАУ. – 2011. – Січ.-лют. (№ 1). – С. 14–
15. 
     У статті розповідається  про життя та науково-педагогічну 
діяльність лауреата Державної премії України в галузі науки і 
техніки, доктора технічних наук, керівника наукової школи з 
фізико-хімічної механіки авіаційних матеріалів та елементів 
конструкцій літальних апаратів, професора Олександра Васи-
льовича Карлашова. 

219. Пастухов В. Сестра милосердя / Віталій Пастухов // Авіатор 
: газета НАУ. – 2010. – Лист. (№ 9). – С. 15. – (Визначні осо-
бистості). 
     В статті розповідається про Ганну Савівну Клюєву, вете-
рана Великої Вітчизняної війни. Війну пройшла медичною 
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сестрою. ЇЇ кітель прикрашають 3 бойові ордени та 15 меда-
лей. Понад 30 років працювала Ганна Савівна у Національ-
ному авіаційному університеті. 

220. Петренко Г. Киянин спроектував технологію виробництва 
авіадвигунів нового покоління.: (Професор НАУ Петро Па-
вленко одержав Державну премію за розробку, на яку витра-
тив п’ять років) / Галина Петренко // Хрещатик. – 2009. –  
18 лют. – С. 16. – (Герой Києва). 
     Науковці НАУ під керівництвом професора Петра Павлен-
ка розробили проект технології виробництва авіадвигуна но-
вого покоління. В статті подаються короткі біографічні дані 
П. Павленка та підкреслюється значимість винайденої техно-
логії. 

221. Пилипенко В.В. Олександр Іванович Кухтенко : (воспоми-
нания председателя Приднепровского научного центра НАН 
Украины, академика НАН Украины В.В. Пилипенка) : (до 90-
річчя від дня народження) // Авіатор : газета НАУ. – 2004. –  
22 жовт. (№ 12). – С. 5. 

222. Постать для наслідування / дирекція ІЕСУ, колектив ка-
федр РЕК та ТКС // Авіатор : газета НАУ. – 2005. – 16 груд. 
(№ 15). – С. 9. 
     Про життєвий та науково-педагогічний шлях доктора тех-
нічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки 
України, академіка низки галузевих академій Володимира 
Степановича Новикова, трудова діяльність якого пов’язана з 
1961 року з Київським інститутом інженерів цивільної авіації. 
До 70-річчя від дня народження. 

223. Початок злету : (до 90-річчя  від дня народження Володими-
ра Миколайовича Челомея) : [ред. стаття] : (невідомі сторінки 
біографії) : // Авіатор : газета НАУ – 2004. – 12 лист. (№ 13). – 
С. 2–3. 
     Про вшанування пам’яті Генерального авіаконструктора, 
двічі Героя Соціалістичної праці, лауреата Ленінської та 
Державних премій академіка Володимира Миколайовича Че-
ломея у Національному авіаційному університеті. Подається 
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доповідь директора музею НАУ Шевченка Я. Д «В.М. Чело-
мей – студент і викладач Київського авіаційного інституту». 

224. Сандул В. Йшов обраною дорогою / Валентин Сандул // Де-
мократична Україна. – 2009. – 4 груд.(№ 48). – С. 21. 
     Про внесок академіка В.М. Челомея в створення ракетно-
космічної техніки. 

225. Світла пам'ять : [некролог] // Авіатор : газета НАУ. – 2012. 
– 14 верес. – (№ 14). – С. 8. 
     Наведені основні дати життя та діяльності колишнього 
співробітника університету Євгена Олексійовича Баканова, 
який почав свою трудову діяльність у 1960 році завідувачем 
лабораторії і закінчив – у 2000 році на посаді декана факуль-
тету авіаційної наземної техніки. 

226. Світло душі дарує людям : [вітання колег з Днем народжен-
ня Олександри Миколаївни Акмалдінової] // Авіатор: газета 
НАУ. – 2006. – 16 лют .  (№ 2). – С. 7. 
     В статті подані короткі відомості про життя та науково-
педагогічну діяльність професора кафедри іноземних мов 
Олександри Миколаївни Акмалдінової, яка понад 40 років 
працює в Національному авіаційному університеті. За сум-
лінну працю її нагороджено «Орденом княгині Ольги», отри-
мала почесне звання «Міжнародна жінка 2000 року в галузі 
освіти» та багато інших нагород.  

227. Світлої пам’яті нашого колеги - Держака Сергія Володи-
мировича // Авіатор : газета НАУ. – 2004. – 27 січ. (№ 1). –  
С. 8. 
     Про вшанування пам’яті старшого наукового співробітни-
ка кафедри систем управління Сергія Володимировича Дер-
жака, який все своє життя присвятив науковим розробкам і 
дослідженням. У 1995 році за цикл науково-дослідних та дос-
лідно-конструкторських робіт авіаційного та космічного при-
значення його було нагороджено премією ім. академіка М.К. 
Янгеля НАН України. 

228. Стародубець В. Кришталеве джерело знань / Вікторія Ста-
родубець // Авіатор : газета НАУ. – 2006. – 11 берез. (№ 4). – 
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С. 3. 
     Студентка Інституту міжнародних відносин НАУ Вікторія 
Стародубець розповідає про відомого тележурналіста і ви-
кладача української мови, заслуженого журналіста України, 
професора Миколу Ілліча Прокопенка, що викладає українсь-
ку мову та тележурналістику в Інституті міжнародних відно-
син, якого обожнюють студенти і з захопленням переймають 
його знання та досвід. 

229. Суслова Галина Андреевна (р. 1930) // Авиационная энцик-
лопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская авиа-
ция / А .Н. Ефимов, председ. ред. совета. – Изд. 2-е, испр. и 
доп. – Москва, 2011. – С.807. 
     У статті наводяться основні дати життя, організаційної та 
науково-педагогічної діяльності заслуженого працівника 
освіти, професора кафедри іноземних мов, декана підготовчо-
го факультету для іноземних студентів, керівника інституту 
ІСАО, експерта Міжнародної організації цивільної авіації 
(ІСАО) Галини Андріївни Суслової. 

230. Трифон Максимович Башта : (до 100-річчя від дня наро-
дження) // Авіатор : газета НАУ. – 2004. – 16 лют. (№ 2). –  
С. 6-7 
     Про життєвий шлях , наукову, конструкторську та педаго-
гічну діяльність лауреата Державної премії СРСР, професора 
Т.М. Башти. 

231. Туник Анатолий Азарьевич (р. 1939) // Авиационная эн-
циклопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская 
авиация / А. Н. Ефимов, председ. ред. совета. – Изд. 2-е, испр. 
и доп. – Москва, 2011. – С. 849. 
     У статті наводяться основні дати життя, організаційної та 
науково-педагогічної діяльності вченого в галузі багатовимі-
рних цифрових адаптивних і робасних систем управління, 
доктора технічних наук, професора, почесного працівника 
авіаційного транспорту України, члена Міжнародної академії 
навігації й керування рухом, наукового керівника Координа-
ційного центру англомовної освіти Національного авіаційно-
го університету Анатолія Азар’євича Туника. 
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232. Ударцев Евгений Павлович (р. 1937) // Авиационная эн-
циклопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская 
авиация / А. Н. Ефимов, председ. ред. совета. – Изд. 2-е , ис-
прав. и доп. – Москва, 2011. – С. 856. 
     У статті наводяться основні дати життя та науково-
педагогічної діяльності вченого в галузі експлуатаційної ае-
родинаміки, доктора технічних наук, професора, члена Між-
народної академії «Человек в аэрокосмической системе» Єв-
генія Павловича Ударцева. 

233. Харченко Владимир Петрович (р. 1943) // Авиационная эн-
циклопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская 
авиация / А. Н. Ефимов, председ. ред. совета. – Изд. 2-е, испр. 
и доп. – Москва, 2011. – С. 890. 
     У статті наводяться основні дати життя та діяльності вче-
ного, доктора технічних наук, професора, лауреата Державної 
премії України в галузі науки і техніки, заслуженого діяча 
науки і техніки України, члена Російської академії навігації і 
управління, проректора з наукової роботи Національного аві-
аційного університету Володимира Петровича Харченка. 

234. Чекалюк В. Бути жінкою… : [розмова з директором Інститу-
ту міжнародних відносин А. Фоменко] / розмову вела Вікто-
рія Чекалюк // Авіатор : газета НАУ. – 2011. – Берез. (№ 2). – 
С. 10. 
     Автор статті знайомить читачів з директором Інституту 
міжнародних відносин Аллою Миколаївною Фоменко. 

235. Челомей Владимир Николаевич (1914–1984) // Авиацион-
ная энциклопедия в лицах. Отечественная военная и граждан-
ская авиация / А. Н. Ефимов, председ. ред. совета. – Изд. 2-е, 
испр. и доп. – Москва, 2011. – С. 912. 
     В статті наводяться основні дати життя, науково-
педагогічної та конструкторської діяльності вченого в галузі 
механіки та процесів управляння, конструктора авіаційної, 
ракетної і космічної техніки, академіка АН СРСР, дійсного 
члена Міжнародної академії астронавтики, двічі Героя Соціа-
лістичної праці, лауреата Ленінської премії і трьох Держав-
них премій СРСР Володимира Миколайовича Челомея, який 
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у 1937 році закінчив Київський авіаційний інститут і до 1941 
року працював там же викладачем. 

236. Шевченко Я. До зірок крізь кайдани / Я. Шевченко // Авіатор : 
наук.-популяр. журн. НАУ. – 2012. – № 1(4). – С. 18-22. – (Лі-
дери ІІІ тисячоліття). 
     Стаття присвячена всесвітньо відомому вченому Михайлу 
Пилиповичу Кравчуку, який з 1933 по 1936 рік очолював ка-
федру математики Київського авіаційного інституту. Пода-
ються короткі біографічні відомості.  

237. Шевченко Я. Конструктор, науковець, особистість… : ( до 
90-річчя від дня народження Володимира Петровича Чело-
мея) / Я. Шевченко // Авіатор : газета НАУ . – 2004. –  
22 черв .  (№  8) .  – С. 6-7. 
     Про науково-педагогічну та конструкторську діяльність 
В.П. Челомея. В статті підкреслено, що формування майбут-
нього вченого відбулося саме в роки навчання у Київському 
авіаційному інституті. Його перша наукова робота про векто-
рний аналіз увійшла до першої збірки «Труды Киевского ави-
ационного института». 

238. Шпак Анатолій Петрович (р. 1949) // Авиационная энцик-
лопедия в лицах. Отечественная военная и гражданская авиа-
ция / А. Н. Ефимов, председ. ред. совета. – Изд. 2-е, испр. и 
доп. – Москва, 2011. – С. 957. 
     В статті наводяться основні дати життя та організаційно-
наукової діяльності вченого в галузі кластерного матеріалоз-
навства, доктора фізико-математичних наук, професора, іно-
земного члена Російської академії наук і Австралійської ака-
демії наук, заслуженого діяча науки і техніки України, двічі 
лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, 
наукового керівника Інституту новітніх технологій Анатолія 
Петровича Шпака. 

239. Штрихи до портрету [доктора технічних наук, професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України Володимира 
Степановича Новикова] // Авіатор : газета НАУ. – 2009. – 
30 квіт. (№ 6). – С. 5. 
     Подана коротка біографічна довідка. 
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240. Щербакова Катерина. Воїн, педагог, науковець… : ( 65-
річчю перемоги присвячується) / Катерина Щербакова // Аві-
атор : газета НАУ. – 2010. – Трав. (№ 5). – С. 12. – (Визначні 
особистості). 
    Спогади колег та короткі біографічні дані доцента кафедри 
опору матеріалів, ветерана війни і праці Володимира Яковича 
Слободянюка (1924 – 2004), який понад 40 років присвятив 
науково-педагогічній роботі у Національному авіаційному 
університеті. 
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