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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

Голова оргкомітету: 
ген.м-р БАЛАБІН В.В. 

- начальник ВІКНУ, к.філол.н., проф. 
 

Заступник голови 
оргкомітету: 

 

п-к ОЛЬХОВОЙ І.О. - заступник начальника ВІКНУ з наукової 
роботи, к.геогр.н., доц. 

Члени оргкомітету:  
п-к ПРИЛІПКО О.Ф. - заступник начальника ВІКНУ, к.психол.н. 
п-к КИРИК В.Л. - заступник начальника ВІКНУ з навчальної 

роботи, к.політ.н., доц. 
п-к БУРДЮГ О.В. - заступник начальника ВІКНУ з матеріально-

технічного забезпечення – начальник відділу 
п-к УЛІЧ В.Л. - заступник начальника ВІКНУ по роботі з 

особовим складом – начальник відділення, 
к.пед.н., доц. 

п/п-к БІЛАН М.Б. - начальник лінгвістичного науково-
дослідного центру, к.філол.н., доц. 

ЛЄНКОВ С.В. - начальник науково-дослідного центру 
ВІКНУ, д.т.н., проф. 

ШАРИЙ В.І. - провідний науковий співробітник науково-
методичного відділу проблем термінологічного 
та інформаційно-аналітичного забезпечення 
лінгвістичного науково-дослідного центру 
ВІКНУ, д.військ.н., проф. 

Відповідальний секретар:  
п/п-к МІРОШНІЧЕНКО О.В. - начальник відділу наукових досліджень, 

методологічних розробок та високих 
технологій науково-дослідного центру ВІКНУ, 
к.т.н., с.н.с. 
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ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

27 листопада 2015 року 
 

830 – 950 − реєстрація учасників конференції  
(вул. Ломоносова, 81, м. Київ) 

1000 – 1230 − відкриття конференції, пленарне засідання 
1230 – 1330 − обідня перерва 
1330 – 1620 − робота в секціях, підбиття роботи 

конференції по секціях 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська. 
Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин. 
Доповідь на секційному засіданні – до 15 хвилин. 
Виступи при обговоренні доповіді – до 5 хвилин. 
Виступи з повідомленнями – до 5 хвилин. 
Стендова доповідь – до 5 хвилин. 
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Відкриття конференції: 
Начальник ВІКНУ, к.філол.н., проф., генерал-майор БАЛАБІН Віктор 

Володимирович. 
 

Доповіді: 
Заступник начальника управління психологічного забезпечення Головного 

управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, к.психол.н., 
полковник ЛИТВИНЕНКО Едуард Станіславович "Проблемні питання 
психологічної реабілітації учасників АТО". 

 

Президент Міжнародної науково-освітньої асоціації L'Association 1901 
"SEPIKE", доктор економіки, професор, м. Маннхайм (Німеччина), м. Пуатьє 
(Франція) ШЕФЕР Міхаель; доктор філософії, кандидат економічних наук, 
доцент, Дніпропетровська державна фінансова академія, доктор наук, професор, 
Університет Маннхайма, м. Дніпропетровськ (Україна); м. Маннхайм (Німеччина) 
ГЕТЬМАН Оксана Олександрівна "Університет як сучасна освітня організація 
на майбутньому глобальному ринку". 

 

Народний депутат України, к.ю.н., доц., генерал-майор юстиції запасу 
ЧУМАК Віктор Васильович "Новелли в антикорупційному законодавстві 
України". 

 

Завідувач кафедри Могильовського державного університету імені  
А.А. Кулєшова, м. Могильов (Білорусія) доктор філософських наук, професор 
ВИШНЕВСЬКИЙ Михайло Іванович "Нове в соціально-гуманітарній освіті: 
"Логічна соціологія". 

 

Професор кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ 
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 
д.психол.н., с.н.с. АЛЕЩЕНКО Віктор Іванович "Ретроспективний аналіз 
досвіду проведення Російською Федерацією інформаційно-психологічних війн: 
виклики для України". 

 

Доктор наук, професор, Східно-Західний Інститут (Великобританія) АББАС 
Наджам "Вища освіта України і Болонський процес". 

 

Начальник управління інформаційних технологій Міністерства оборони 
України полковник СОКОЛОВ Костянтин Олександрович "Суспільно-
політична обстановка в зоні АТО". 

 

Завідувач відділу оборонних стратегій та військово-технічної політики 
Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, 
д.е.н., доц. БЕГМА Віталій Миколайович "Розвиток експорту військових 
технологій як пріоритет воєнно-економічної політики України". 

 

Доцент кафедри журналістики військового гуманітарно-лінгвістичного 
факультету КОРОЛЬ Валерій Григорович "Інформаційна безпека: 
комунікаційно-контентний аспект". 
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РОБОТА В СЕКЦІЯХ 
 

Секція 1. Технічні проблеми озброєння і військової техніки та технології 
подвійного призначення 

(ауд. № 206) 
 

Керівник – Лєнков С.В., д.т.н., проф. 
Секретар – п/п-к Савран В.О. 
 
Бабій О.С., Павлисько А.І. "Автоматизована система управління Збройних 
Сил України як сучасний різновид стратегічного озброєння". 
 
Банзак О.В., к.т.н., доц., Лещенко О.И., к.т.н., доц., "Модель безотказности 
невосстанавливаемого сложного технического объекта". 
 
Барабаш О.В., д.т.н., проф., Бодров С.В., Мусієнко А.П. "Алгоритм 
накопичення діагностичної інформації в системах інтелектуального 
відеоконтролю на прикордонних пунктах пропуску". 
 
Безносюк С.А., д.ф.-м.н., проф. "Опыт реализации инновационной 
образовательной программы "Наноинжиниринг и компьютерные 
нанотехнологии". 
 
Берназ Н.М. "Аналіз програмних методів захисту телекомунікаційних мереж". 
 
Биченков В.В., к.т.н., с.н.с. "Метод визначення рівня спроможностей Збройних 
Сил України в ході оборонного планування". 
 
Бойченко О.В., д.т.н., проф., Кислинг Э.С. "Расширение концепции центров 
защиты информации". 
 
Бойчук В.О., к.т.н., Нікіткін О.М. "Перспектива гомоморфного шифрування 
даних в хмарних середовищах". 
 
Борзак О.М., Крижний А.В., д.т.н., проф., Опенько П.В., к.т.н., 
Дранник П.А., к.військ.н., с.н.с. "Обґрунтування та вибір методів побудови баз 
даних в перспективній системі технічного забезпечення зенітних ракетних 
військ". 
 
Боровик О.В., Дармороз М.М. "Структурно-функціональні аспекти 
забезпечення достатньої ефективності систем експлуатації ТЗОДК". 
 
Боровик О.В., Трасковецька Л.М., Боровик Л.В. "Технічні аспекти 
створення програмного додатку відтворення функціональної залежності за 
дискретною вибіркою". 
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Ганєва Т.І. "Розрахунок датчиків сили та деформації". 
 
Гришин С.П., к.т.н., Савчинська Н.Ю. "Шляхи підвищення ефективності 
методу Монте-Карло при аналізі надійності систем електроенергетики". 
 
Дахно Н.Б. "Динамічні моделі систем підтримки прийняття рішень для 
керування безпілотним літальним апаратом на основі модифікованого 
градієнтного метода". 
 
Демьяненко В.А. "Повышение эффективности процессов технологической 
подготовки производства товаров народного потребления на 
многономенклатурном машиностроительном предприятиии". 
 
Джулій В.М., к.т.н., Жигальський П.В., Солодєєва Л.В. "Метод 
розпізнавання дорожніх знаків з використанням нейронних мереж". 
 
Джулій В.М., к.т.н., Копачовець О.М., Лєнков О.С. "Застосування індексів в 
колоночних базах даних при виконанні реляційних операцій". 
 
Дружинін А.О., д.т.н., Кутраков О.П., к.т.н. "Датчик тиску-температури для 
спеціальної і військової техніки". 
 
Жердєв М.К., д.т.н., проф., Крихта В.В., к.т.н., Савран В.О. "Пристрій 
контролю працездатності та локалізації дефектів в сучасних цифрових 
радіоелектронних пристроях з використанням перехідного процесу шини 
живлення в частотній області". 
 
Жердєв М.К., д.т.н., проф., Шваб В.К., к.т.н., доц., Савран В.О. 
"Енергодинамічний спосіб технічного діагностування радіоелектронних 
пристроїв в частотній області". 
 
Жиров Г.Б., к.т.н., с.н.с., Жиров Б.Г. "Критерії структурно-параметричної 
оптимізації систем автоматичного управління". 
 
Казанцев О.Ю., к.т.н., доц. "Застосування методів апроксимації та інтерполяції 
для елементів побудови комп’ютерних тренажерів". 
 
Катеринчук І.С., д.т.н., проф. "Цифрове моделювання рельєфу місцевості в 
задачах побудови систем радіозв'язку". 
 
Катеринчук І.С., д.т.н., проф., Луник О.О., к.і.н., Гулеватий Д.Ю. 
"Глобальні, регіональні та національні аспекти безпекового середовища у 
контексті охорони державного кордону України". 
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Кисилевський А.А., Пампуха І.В., к.т.н., доц., "Аналіз алгоритму методу 
опорних векторів (SVM) для оцінки тональності тексту". 
 
Крапивный Ю.Н., к.ф.-м.н. "Функциональные отношения в базе знаний 
экспертной системы". 
 
Красильников С.Р., к.т.н., доц., Абаркін П.С. "Метод АВС-аналізу для 
управління асортиментом у торгівельних підприємствах України". 
 
Красильников С.Р., к.т.н., доц., Левчук А.Р. "Метод підвищення 
продуктивності транспортного протоколу в безпровідних мережах". 
 
Кривонос А.О. "Обзор архитектур гибридных интеллектуальных систем и 
подходов к их построению". 
 
Куліш Ю.М. "Способи та засоби реалізації алгоритмів діагностики 
координатно-вимірювальної машини". 
 
Ленков С.В., д.т.н., проф., Браун В.О., к.т.н., доц., Цыцарев В.Н., к.т.н., доц. 
"О влиянии конструктивной структуры восстанавливаемого объекта на 
показатели его надежности". 
 
Лепіх Я.І., д.т.н., проф., Сантоній В.І., Янко В.В., Будіянська Л.М., 
Іванченко І.О., Вінярський Я.Я., Лєнков О.С., Берназ Н.М. "Методи 
протидії динамічним способам зняття захисту програм від копіювання 
неконтактний оптико-електронний датчик коротких трас". 
 
Лещенко О.І., к.т.н., Банзак О.В., к.т.н., доц. "Автоматичний контроль 
метрологічних параметрів датчиків температури в інформаційно-
вимірювальних системах". 
 
Лещенко О.І., к.т.н., Зборовская И.А., к.т.н., Банзак О.В., к.т.н., доц. "Анализ 
вибрационных характеристик поверхностного вибратора". 
 
Лещенко О.И., к.т.н., Лещенко Е.О. "Усовершенствование математической 
модели для расчета параметров легких цепных передач". 
 
Любченко В.В. "Візуалізація технологічних даних в автоматизованої системи 
управління підприємством". 
 
Мельник М.О., к.т.н., Никитин Г.Д. "Анализ организации защиты киберсреды 
в Украине". 
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Мокрицкий В.А., д.т.н., проф., Маслов О.В., д.т.н., доц., Банзак О.В. к.т.н., 
доц. "Методика моделирования аппаратурных спектров при измерении 
собственного гамма-излучения отработавшего ядерного топлива". 
 
Муляр І.В., к.т.н., Гурман І.В., к.т.н., Гнатюк В.В., Жиров Б.Г. "Аналіз 
підходів до проектування вихідного коду програмного забезпечення". 
 
Муляр І.В., к.т.н., Дубина П.М. "Метод побудови інтелектуальних систем 
планування переміщення мобільного робота". 
 
Мясіщев О.А., д.т.н., проф., Лєнков Є.С., к.т.н., Ожаровський С.Г. 
"Розпізнавання команд, з використанням MEL-кепстральних коефіцієнтів та 
короткого словнику". 
 
Мясіщев О.А., д.т.н., проф., Шкуліпа П.А., д.т.н., доц., Ноянчук В.В. "Про 
використання GPU NVIDIA CUDA для розв’язання задач МСЕ". 
 
Нікіфоров М.М., к.в.н., Демченко С.В., Лалетін С.П. "Вейвлет-пакетное 
розкладання фазоманіпульованих сигналів радіолокаційних станцій". 
 
Нікіфоров М.М., к.в.н., Охрамович М.М., к.т.н., с.н.с., Лалетін С.П. 
"Частотно-часовий аналіз сигналів малопомітних радіолокаційних станцій з 
використанням вейвлет-преобразования". 
 
Огнєвий О.В., к.т.н., Кліщ О.В., Лєнков Є.С., к.т.н. "Метод відслідковування 
мобільного пристрою по перехоплених «пробних» пакетах підключення до 
WIFI". 
 
Опенько П.В., к.т.н. "Удосконалена методика оцінки ефективності системи 
технічного забезпечення військової частини зенітних ракетних військ". 
 
Охріменко П.Г., Чирченко Д.В., Шворов С.А., д.т.н., проф. "Система 
моніторингу місцевості з використанням безпілотних літальних апаратів". 
 
Павлишин В.О., Горшколепов В.Б., к.т.н. с.н.с. "Дослідження взаємодії 
наночастинок нітриду бору (BN) з клітинами раку за допомогою ІЧ-
спектроскопії". 
 
Подлісовський В.В., Гап’юк В.М. "Безконтактні війни і безпілотники над 
полем бою". 
 
Проценко Я.М. "Показники надійності об’єктів та методи їх розрахунку". 
 
Ревуцький Є., Бабій О.С. "Наземні лазерні далекоміри". 
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Саланда І.П., Барабаш О.В., д.т.н., проф. "Оцінювання показника 
функціональної стійкості  розгалуженої інформаційної мережі". 
 
Сантоній В.І., Лепіх Я.І., д.т.н., проф., Янко В.В., Будіянська Л.М., 
Іванченко І.О. "Оптико-електронний датчик малих відстаней для швидкісних 
систем". 
 
Собченко В.А. "Адаптивнa модель експлуатації мобільного тепловізійного 
комплексу". 
 
Стрельбіцький М.А., к.т.н., доц. "Класифікація загроз інформації в 
інтегрованій інформаційно-телекомунікаційній системі прикордонного 
відомства на етапі модернізації". 
 
Халед Алаіасра, Гунченко Ю.О., д.т.н., проф., Шворов С.А., д.т.н., проф.  
"Метод моделювання повітряної обстановки в тренажерах диспетчерів 
управління повітряним рухом". 
 
Хмельницький Ю.В., к.т.н., доц., Дячук А.О., к.пед.н., Гвоздицький Л.І., 
Ряба Л.О. "Використання автоматизованих інформаційних технологій у 
навчанні в технічному університету". 
 
Хмельницький Ю.В., к.т.н., доц., Гика В.А. "Оптимізація алгоритму 
адаптивного кодуваня та розділення каналів". 
 
Хом’юк В.В., к.т.н., доц. "Моніторинг математичних здібностей студентів-
першокурсників технічного ВНЗ". 
 
Чайківська Ю.М., Пасічник Р.М., к.ф.-м.н., Тимошенко Л.М., к.е.н. 
"Інформаційна технологія прогнозування динаміки глікемії". 
 
Шворов А.С., Лєнков О.С. "Оцінка ефективності пошукових систем 
електронних документів з Іnternet-мережі". 
 
Шевченко В.В., Вишнівський В.В., д.т.н, проф., Глухов С.І., к.т.н., доц. 
"Визначення технічного стану цифрових типових елементів заміни за 
допомогою електромагнітного способу діагностування". 
 
Шелуха О.О. "Система стабілізації спостереження в складних технічних 
системах". 
 
Шиповський В.В. "Кібербезпека,  як складова обороноздатності держави в 
сучасних умовах". 
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Шмиголь В.М., к.т.н., Сбітнєв А.І. д.т.н., проф. "Функціонування 
екоінформаційної системи на основі розподіленої ієрархічної структури 
управління базами даних екологічного моніторингу". 
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Секція 2. Актуальні проблеми лінгвістичного забезпечення  
Збройних Сил України 

(ауд. № 242) 
 

Керівник – п/п-к Білан М.Б., к.філол.н., доц. 
Секретар – п/п-к Гончарук Л.М. 

 
Анохіна Г.П. "Організація позааудиторної роботи курсантів під час вивчення 
дисципліни "іноземна мова". 
 
Балабін В.В., к.філол.н., проф. "Концептуальний апарат теорії військового 
перекладу". 
 
Балабін В.В., к.філол.н., проф. "Військово-термінологічна та лексикографічна 
діяльність військового перекладача як складова лінгвістичного забезпечення 
військ". 
 
Басанець В.Ф., к.політ.н. "Розвиток іншомовних здібностей слухачів ВВНЗ у 
контексті вимог сучасності". 
 
Боринський В.М., к.пед.н. "Навчання майбутніх військових фахівців 
телефонній комунікації іноземною мовою". 
 
Вовк О.І., д.пед.н., доц. "Комунікативно-когнітивна діяльність студентів-
філологів: концептуальне моделювання інформації". 
 
Гальчус А.О. "Перекладацькі трансформації при перекладі науково-технічних 
текстів". 
 
Гончарук Л.М. "Концептосистема текстів франкомовного військового 
дискурсу". 
 
Григолінська Н.М. "Дистанційна освіта як сфера застосування сучасних 
інформаційних технологій при вивченні іноземних мов". 
 
Зарицька А.І. "Інтерактивні технології навчання при вивченні іноземних мов". 
 
Златніков В.Г., к.пед.н., доц. "Труднощі двостороннього перекладу військово-
політичних текстів". 
 
Комарницька О.І., Комарницька І.І. "Функційні модулі лінгвістичного 
аналізу природномовних текстів". 
 
Корсак О.І. "Аналіз негативної радянської спадщини у вивченні англійської 
мови". 
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Лавриненко Н.Ю., к.ф.-м.н., доц. "Шляхи удосконалення лінгвістичного 
забезпечення професійної підготовки військових фахівців". 
 
Лісовський В.М. "Аналіз словотвірних моделей англійської військової 
лексики". 
 
Марченко-Бабіч О.М., к.т.н. "Визначення напрямів аналізу іншомовних ЗМІ 
для удосконалення підходів до моніторингу інформаційного простору в 
Україні". 
 
Нікіфорова О.М. "Становлення школи військового перекладу в Україні". 
 
Приліпко М.О. "Військово-політичний дискурс англійської мови". 
 
Проноза В.О. "Контекстно-обмежений переклад". 
 
Соколіна О.В., к.філос.н. "Мова як соціокультурна проблема". 
 
Храбан Т.Є. "Роль інтернет-лінгвістики в системі військової освіти". 
 
Babych. B., Associate Prof., Atwell. E., Associate Prof. "Multilingual Information 
Extraction framework for real-time detection of terrorist propaganda threats in on-
line communication". 
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Секція 3. Актуальні проблеми гуманітарного та соціального розвитку 
Збройних Сил України 

(ауд. № 305) 
 

Керівник – Сафін О.Д., д.психол.н., проф. 
Секретар – м-р Джус О.А. 

 
Бурий С.В. "Практична підготовка як основа формування управлінської 
культури майбутніх офіцерів". 
 
Вишневский М.И., д.филос.н., проф. "Новое в социально-гуманитарном 
образовании: "логическая социология" А.А. Зиновьева". 
 
Возняк Я.В. "Соціально захист військовослужбовців – учасників бойових дій 
та членів їх сімей". 
 
Воровка М.І., к.пед.н. "Дефініція "студентська молодь" у понятійному полі 
історико-педагогічних досліджень". 
 
Голуб Ю.В., Джус О.А. "Жінки у Збройних Силах України: проблеми 
ґендерної політики". 
 
Гонтарук О.М., к.ф.-м.н. "Перспективи фізичного виховання та підготовки 
спортивного резерву при реалізації проектів державно-приватного партнерства 
в Україні". 
 
Гончаренко О.А. "Освітня й соціальна компетентність молоді – вихідців з 
національних меншин в умовах сьогодення". 
 
Григорчук С. "Психопрофілактика психологічних бар’єрів спілкування у 
військовослужбовців військової служби за контрактом". 
 
Двірний А.М. "Перспективи співпраці України та країн-членів НАТО у сфері 
оборонно-промислового комплексу". 
 
Джус О.А. "Військове партнерство як засіб удосконалення національних 
Збройних України". 
 
Дорохов М.С. "Національні акценти у військове – патріотичному вихованні 
молоді". 
 
Дубровинський Г.Р., к.психол.н., доц. "Становлення військової психології. 
(Погляди з минулого)". 
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Еркинбаева Л.К., д.ю.н., проф., Кантуреев М.Т., д.э.н., доц. "Академическая 
мобильность обучающихся и преподавателей". 
 
Заїка Л.А. "Використання систем імітаційного моделювання для формування 
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління". 
 
Зубовський Д.С., Халіманенко С.М. "До проблеми адаптації україномовної 
версії "Шкали депресії центру епідеміологічних досліджень". 
 
Зяблюк Т.В. "Розвиток мотивації до військово-професійної діяльності у 
молодших офіцерів". 
 
Іноземцева В.В., Бадрук О.О. "Проблема  впливу адиктивної поведінки на 
протікання посттравматичного стресового розладу (ПТСР)". 
 
Каменюк Ю.В. "Психологічні умови формування патріотичної свідомості 
військовослужбовців Збройних Сил України". 
 
Канівець М.П., к.х.н., с.н.с., Лях М.А., к.т.н. доц. "Покращення і підвищення 
ефективності навчання водіїв в військових навчальних закладах". 
 
Кватернюк К.О. "Використання тварин у збройних силах". 
 
Кірик Т.В., к.пед.н., доц. "Філософія змін виховної роботи зі студентами в 
сучасній Україні". 
 
Коваль Ю.В., доц. "Інтегрований підхід до формування творчої особистості 
курсанта". 
 
Копаниця Д.М., Васильєв С.П., к.психол.н., доц. "До проблеми психологічної 
адаптації військовослужбовців під час проведення АТО". 
 
Корсак К.В., д.філос.н., проф. "Українська ідея – ХХІ" – духовний, політичний 
і оборонний засіб для Вітчизни". 
 
Корсак Ю.К., к.філос.н. "Сучасні науки про вплив на громадян війни-ХХІ". 
 
Корчак О.В., Савкова В.П. "Обґрунтування системи показників впливу на 
якість підготовки військових фахівців в інтегрованій системі ВО для ВВНЗ". 
 
Кузьменко М.Б., к.психол.н. "Психологічні особливості фрустрації". 
 
Лещенко О.И., к.т.н., Бат М.З., Нестеренко В.А. "Выявление гражданской 
позиции современной молодежи". 
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Ляпунова В.А., к.пед.н., доц. "Функції толерантності як соціально значущої 
цінності". 
 
Макеєва О.А. "Формування корпоративної культури майбутніх фахівців у 
вищій школі". 
 
Маслов В.С., д.пед.н., проф. "Вербальна комунікація як актуальне завдання 
вищої освіти". 
 
Мась Н.М., к.психол.н. "Досвід психосоціальної допомоги жертвам війни на 
прикладі Хорватії". 
 
Мельник Я.І. "Тeoрeтичнe пiдгрунтя вивчeння фeнoмeну дeвiaнтнoї пoвeдiнки 
вiйcькoвocлужбoвцiв". 
 
Моргун В., Ткачук Д. "Використання машинного навчання і статистичних 
методів для передбачення скоєння суїцидів учасниками бойових дій". 
 
Мотика С.М. "Патріотичне виховання як важливий напрям формування 
морально-психологічних якостей військових ліцеїстів". 
 
Ніколайчик К. "Соціально-психологічний тренінг в процесі 
психопрофілактики міжособистісного конфлікту у військовослужбовців у 
підрозділі". 
 
Переверзєв В.О. "Студентське самоврядування як орган влади в вищих 
військових навчальних закладах". 
 
Пирожок В.Я. "Авторитарні режими у здійсненні державної політики на 
пострадянському просторі". 
 
Покотило В.В. "Нормативно-правові засади створення системи психологічної 
реабілітації учасників АТО". 
 
Пономаренко А.А. "Проблема вивчення психологічних собливостей копінг-
поведінки військовослужбовцівв  процесі адаптації до військової служби". 
 
Постоєнко В. "Психологічна профілактика посттравматичних стресових 
розладів". 
 
Сафін О.Д., д.психол.н., проф. "Історична пам`ять: військово-політичний 
дискурс". 
 
Сірий А.В., к.психол.н. "Психологічні особливості діяльності незаконних 
збройних формувань". 
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Сніжко А.О. "Підходи до визначення поняття валеологічна культура 
майбутнього фахівця". 
 
Сорокіна Ю.Р., Шликова В.Г. "Актуальні проблеми гуманітарного та 
соціального розвитку Збройних Сил України". 
 
Спиров Красимир, д.н., проф. "Виртуальная среда для системы непрерывного 
образования". 
 
Сторожук Н.А., к.психол.н. "Соціально-психологічні детермінанти виникнення 
посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій". 
 
Тимошенко Л.М., к.е.н., Андрієнко Т.І., Личов Р.В. "Методи моделювання 
процесів життєдіяльності людини для аналізу динаміки глюкози". 
 
Тюріна Ю.В. "Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях". 
 
Тюріна В.О., Сторожук Н.А., к.психол.н., Мась Н.М., к.психол.н. 
"Реабілітація військовослужбовців після повернення із зони бойових дій". 
 
Хижняк Т.О., Первак І.О. "Соціально-психологічна допомога 
військовослужбовцям". 
 
Черкун І.А. "Вимоги до військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-
психологів запасу". 
 
Шальнева П.О., Мілютіна К.Л., доц. "Особливості прояву синдрому 
емоційного вигорання у вимушених мігрантів". 
 
Шеян О.О. "Психопрофілактика негативних психічних станів 
військовослужбовців військової служби за контрактом в процесі службової 
діяльності". 
 
Lindberg Carl, Special Adviser "The un decade of education for sustainable 
development-the golden opportunity we can't miss". 
 
Gunilla Holm, Professor "Opening the borders for educational mobility: the role of 
teachers". 
 
Najam Abbas, Doctor,  Professor "Making knowledge-market links for youth 
empowerment". 
 
Shubina Ivanna,  Doctor "The art-therapy and it’s using in pedagogy, psychology 
and medicine". 
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Tamara Zacharuk, Doctor, Professor, Jankowski Kazimierz, Doctor, Professor, 
Edward Jarmoch Doctor, Professor "Migration of polish students and workes - as a 
designe of modernity". 
 
Tetyana Koshmanova, Doctor of pedagogic sciences, Рrofessor "Global influnce of 
american teachers’ training reforms". 
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Секція 4. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері 
(ауд. № 228) 

 
Керівник – Жарков Я.М., к.і.н., доц. 
Секретар – Алфьоров О.А. 

 
Алфьоров О.В. "Тролінг як засіб ведення інформаційних війн". 
 
Богуславець А.В., к.психол.н. "Напрями протидії інформаційно-психологічним 
операціям Російської федерації в Україні". 
 
Бондаренко Р.О., Онищук М.І., к.і.н., доц. "Актуальні аспекти інформаційної 
безпеки України в умовах "гібридної війни". 
 
Волошина Н.М., к.філос.н., доц., Мукогоренко О.С., Місяць О.О. 
"Інформаційна складова гібридної війни". 
 
Гастинщиков В.Г. "Маніпулювання суспільною свідомістю в інформаційних 
війнах". 
 
Гуда М.В., Мінаєв А.В. "Участь підрозділів сухопутних військ Збройних Сил 
України у багатонаціональних військових навчаннях НАТО". 
 
Даценко Д.К. "Особливості організації цивільно-військового співробітництва 
на території власної держави". 
 
Жарков Я.М., к.і.н., доц., Мехед П.М. "Інформаційно-психологічне 
протиборство у новому геополітичному середовищі". 
 
Житко А.О., Мінаєв А.В. "Стан та перспективи військово-технічного 
співробітництва України з країнами Близького Сходу". 
 
Іванченко Є.А., д.пед.н., проф. "Комунікативно-когнітивна діяльність 
студентів-філологів: концептуальне моделювання інформації". 
 
Кузьменко А.М., к.ю.н. "Безпекотворення – головний принцип теорії 
управління безпекою/небезпекою соціальних систем". 
 
Кузнєцов О.С. "Особливості діяльності вітчизняних ЗМК у контексті 
інформаційно-психологічного протиборства між Україною і Російською 
федерацією". 
 
Мамчур К.В., к.пед.н., доц. "Особливості інформаційно-психологічного 
протиборства у війні в Сирії". 
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Мінаєв А.В. "Інноваційні технології в інформаційній сфері". 
 
Нікіфоров М.М., к.в.н., Дзюба Т.М., к.т.н., доц. "Інформаційна безпека як 
пріоритет національної безпеки". 
 
Овчинніков М.О. "Двостороннє співробітництво України з Республікою 
Польща у військовій сфері". 
 
Онищук М.І., к.і.н., доц., Мехед П.М. "Інформаційна боротьба  як фактор 
національної безпеки України". 
 
Мірошніченко О.В., к.т.н., с.н.с., Яременко С.В. "Проблема моніторингу 
інтернет-ресурів для виявлення інформаційного впливу". 
 
Гахович С.В., к.т.н., с.н.с., Яременко С.В. "Аналіз існуючих алгоритмів для 
виявлення тональності тексту". 
 
Пампуха І.В., к.т.н., доц., Пампуха Ю.А. "Соціальні мережі як фактор впливу 
на свідомість особистості". 
 
Пасхалов А.К. "Еволюція розвитку російської пропаганди в зоні АТО". 
 
Петрик В.М., к.держ.упр., доц. "Щодо вдосконалення системи підготовки 
фахівців для захисту інформаційного простру України". 
 
Присяжнюк Д.М. "Формування іміджу держави та процес політичної 
модернізації України". 
 
Присяжнюк М.М., к.т.н., с.н.с. "Забезпечення інформаційної безпеки як 
функція держави". 
 
Прокоф’єва К.О., Черненко О.Є. "Масові міграції – вражаючий фактор війн 
нового покоління". 
 
Сенченко М.І., д.т.н., проф. "Інформаційно-психологічне протиборство в 
умовах стратегічної нестабільності". 
 
Сенченко О.М. "Інформаційні війни як фактор трансформації українського 
громадянського суспільства". 
 
Скорук О.А., Онищук М.І., к.і.н., доц. "Особливості діяльності російських 
ЗМІ в умовах гібридної війни". 
 
Ставський Д.В., Онищук М.І., к.і.н., доц. "Сугестивні технології як засіб 
інформаційно-психологічного впливу". 
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Супрунов Ю.М. "Історичні передумови розвитку комплексної системи 
підготовки військових фахівців розвідувально-інформаційних систем". 
 
Турченко Ю.В., к.політ.н. "Соціальні мережі як засіб здійснення 
деструктивних інформаційно-психологічних впливів на особовий склад військ 
(сил) та органи військового управління". 
 
Фурса Н.В. "Інформаційна війна російської федерації як загроза національній 
безпеці України". 
 
Хатян О.А. "Метод виявлення PR-впливу як інструмент інформаційно-
психологічної боротьби". 
 
Храбан І.А., д.політ.н., проф. "Психологічне забезпечення діяльності війська 
польського". 
 
Храбан І.А., д.політ.н., проф. "Служба стратегічної інформації в інтересах 
оборони Португальської республіки". 
 
Черненко О.Є., Прокоф’єва К.О., Старинець Р.В. "Аналіз взаємодії 
громадянського суспільства з силовими державними структурами в умовах 
сучасної війни". 
 
Шликов О.А., Жарков Я.М., к.і.н., доц. "Розвиток вітчизняних інформаційних 
технологій та їх застосування в Збройних Силах України". 
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Секція 5. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у воєнній сфері 
(ауд. № 312) 

 
Керівник – Клубань О.М., засл. журналіст України 
Секретар – Турченко Ю.В., к.політ.н. 
 
Візгін О.В. "Актуальні проблеми інформаційного забезпечення діяльності 
Збройних Сил України (на прикладі окремого бойового з'єднання)". 
 
Воронков В.І. "Нова епоха інформаційного впливу". 
 
Воронков В.І., Соловій О.В., Трошкін Є.М., Савватєєв Н.О., Пікуль В.О., 
Богатирьов К.О., Мемджанов О.С. "Слово перемагає". 
 
Дегтярьов А.С., Халіманенко С.М. "Скринінгові (відбіркові) перевірки у 
Міністерстві оборони України". 
 
Ділай А.Ю. "Роль соціальних медіа у військовій журналістиці як метод впливу 
на громадськість". 
 
Клубань О.М. "Інформаційна підтримка операцій як новий вид бойового 
забезпечення". 
 
Король В.Г., Любовець Г.В., к.і.н., доц. "Інформаційна безпека: 
комунікаційно-контентний аспект". 
 
Курбан О.В., к.н. із соц. комунікацій "Базові принципи та механізми 
підготовки фахівців із інформаційних війн у соціальних он-лайн мережах у 
військових ВНЗ України". 
 
Литвиненко Н.І., к.т.н., Литвиненко О.І., к.т.н. "Сутність проблеми 
досягнення міжнародної безпеки та шляхи її вирішення". 
 
Ольховой І.О., к.геогр.н., доц., Пампуха Ю.А. "Роль журналіста у вирішенні 
збройних конфліктів". 
 
Савенко В.М. "Протидія інформаційній війні". 
 
Савенко В.М., Клімченко К.С., Дереш Б.Б., Маркевич Д.П., Подкіч В.О., 
П’ясецький Я.О., Далієвський Є.В. "Хвацька кавалерійська атака". 
 
Селезньов В.Д. "Дезінформація і масові комунікації (З досвіду АТО в 
Україні)". 
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Турченко Ю.В., к.політ.н. "Недержавна складова у здійсненні державної 
інформаційної політики України у сфері оборони". 
 
Шевченко Г.В. "Методика прийняття рішення інтернет-провайдером щодо 
стратегії медіапланування рекламної кампанії". 
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Секція 6. Фінанси  
(ауд. № 327) 

 
Керівник – п/п-к Сизов А.І., к.е.н. 
Секретар – м-р Шрамко О.В. 
 
Андрієнко О.О. "Актуальні питання реформування системи грошового 
забезпечення в сучасних умовах". 
 
Анікеєнко Ю.М. "Перспективи військово-технічного співробітництва України 
з країнами НАТО". 
 
Бегма В.М., д.е.н., доц. "Розвиток експорту військових технологій як пріоритет 
воєнно-економічної політики України". 
 
Брижеватий В.М., Щербина І.М. "Доцільність процедури компенсації 
військовослужбовцям Збройних Сил України утриманої суми  податку на 
доходи фізичних осіб". 
 
Бухер О.А. "Сучасний стан обліку гуманітарної допомоги військовим частинам 
Збройних Сил України". 
 
Бухер О.А., Пахольчук В.В. "Економічний аналіз основних аспектів ведення 
бойових дій під час проведення АТО". 
 
Ващенко І.В., к.е.н., доц. "Актуальні питання проведення компенсаційних 
виплат військовослужбовцям за контрактом". 
 
Гусєв Ю.В., к.е.н. "Поняття спеціальних (вільних) економічних зон і територій 
пріоритетного розвитку". 
 
Кириленко І.В., к.е.н., доц. "Сучасні проблеми закупівель товарів, робіт і 
послуг для потреб Збройних Сил". 
 
Кириленко К.І. "Сучасні тенденції ринку озброєння та військової техніки". 
 
Купалова Г.І., д.е.н, проф. "Україні потрібні екологічні менеджери". 
 
Луцик Ю.О., к.е.н. "Україна у світовому рейтингу конкурентоспроможності". 
 
Луцик Ю.О., к.е.н., Вовченко А.О. "Побудова роботи фінансового органу з 
використанням комп’ютерних технологій". 
 
Медведєв Ю.Б., к.е.н., доц., Шевчук А.А. "Збільшення фінансових ресурсів – 
нові вектори податкової реформи". 



 24 

 
Остапенко О.П. "Застосування методу Монте-карло для оцінки стратегій, 
пов’язаних з фінансовими ризиками у Збройних Силах України". 
 
Остапенко О.П., Паскевич В.Л. "Суб’єкти інвентаризації: порядок створення 
інвентаризаційної комісії та її відповідальність". 
 
Остапенко О.П., Молокопій В.Л. "Реструктуризація державного боргу – 
механізм виходу з кризи чи джерело покриття передвиборчої кампанії?". 
 
Паскевич В.Л., Шрамко О.В. "Теоретичні засади здійснення внутрішнього 
аудиту". 
 
Пєлєшко В.І., Шрамко О.В. "Впровадження зарубіжного досвіду проведення 
внутрішнього аудиту в Збройних Силах України". 
 
Роллер В.С., Дикий Ю.Г. "Вплив колективно-договірного регулювання на 
результат праці працівників Збройних Сил України". 
 
Сизов А.І., к.е.н. "Проблемні питання  планування та витрачання фінансових 
ресурсів для Збройних Сил України". 
 
Чеберяко О.В., д.і.н., доц. "Воєнна організація держави як основа національної 
безпеки". 
 
Чімишенко С.М., к.е.н., доц. "Шляхи та перспективи нормативно-правового 
регулювання питань нарахування та виплати грошового забезпечення 
військовослужбовцям Збройних Сил України". 
 
Чімишенко С.М., к.е.н., доц., Турович І.І. "Особливості грошового 
забезпечення військовослужбовців високомобільних десантних військ". 
 
Чистик О.М. "Прогнозування фінансових ресурсів на розвиток Збройних Сил 
України в умовах агресивної політики Російської федерації". 
 
Шашерин В.А. "Работник направлен в АТО. Как рассчитать его заработную 
плату с учетом повышения". 
 
Шпильовий С.Є., к.е.н., доц. "Контроль за виконанням оборонного бюджету". 
 
Шрамко О.В. "Підходи до визначення поняття "внутрішній аудит". 
 
 



 25 

Секція 7. Актуальні проблеми правового забезпечення повсякденної 
діяльності Збройних Сил України в особливий період 

(ауд. № 108) 
 

Керівник – м-р юст. Хом’яков Д.О., к.ю.н. 
Секретар – п/п-к юст. Котляренко О.П. 
 
Борух А.С. "Досудове розслідування  військових злочинів". 
 
Волков А.Г. "Новели законодавства щодо надання командирам додаткових 
прав та покладання на них додаткових обов’язків у особливий період". 
 
Глухова А.С. "Роль міжнародно-правових регіональних механізмів захисту 
прав людини". 
 
Гущин О.О. "Сучасні тенденції міжнародної миротворчої діяльності". 
 
Димарецький І.В. "Фактори, що впливають на правову підготовку в 
Збройних Силах України". 
 
Дмитренко Ю.С. "Правові аспекти використання поліграфа у Збройних Силах 
України". 
 
Дубовик Н.А., к.політ.н. "Особливості правової соціалізації особистості". 
 
Котляренко О.П. "До питання удосконалення статусу та функцій Збройних 
Сил України". 
 
Кожедуб О.В., к.соц.н. "Класичні парадигми соціології права". 
 
Ломака Є.К., Шульгін В.В. "Відновлення військових судів: аспекти 
актуалізації та доцільності". 
 
Мась К.В. "Екологічна безпека аеропортів України". 
 
Мойсей Л.О. "Житло учасникам антитерористичної операції: адміністративно-
правові аспекти". 
 
Никитюк Б.М. "Кодифікація військового законодавства України". 
 
Опанасенко О.О., к.ю.н. "Скорочене провадження в адміністративному 
судочинстві за участю військових частин Міністерства оборони України". 
 
Пасіка С.П., к.ю.н., с.н.с. "Протидія корупції під час ввезення продукції 
оборонного призначення в Україну". 
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Пасічний А.В. "Військова частина як суб'єкт щодо якого застосовуються 
заходи кримінально-правового характеру". 
 
Пашинський В.Й., к.ю.н., доц. "Військові адміністрації – тимчасові державні 
органи  в умовах воєнного стану". 
 
Роговенко Д.А. "Адміністративно-правове регулювання фінансового 
забезпечення соціального захисту військовослужбовців-учасників 
антитерористичної операції". 
 
Сорока В.В. "Поняття національної безпеки та основні принципи забезпечення 
національної безпеки України". 
 
Топольніцький В.В. "Доказування правомірності рішення в адміністративному 
судочинстві". 
 
Тхорук Я.Р. "Правові засади діяльності служби військового духовенства у 
Збройних Силах України". 
 
Тютьков І.В. "Структура та система органів військового управління в умовах 
нового безпекового середовища". 
 
Хом’яков Д.О., к.ю.н. "Адміністративно-правові аспекти експорту товарів 
військового призначення і товарів подвійного використання". 
 
Чумачов О.М. "До питання щодо профілактики дисциплінарних 
правопорушень". 
 
Шмиголь В.М., к.т.н., Сбітнєв А.І., д.т.н., проф. "Підходи щодо удосконалення 
функціонування єдиної державної системи цивільного захисту". 
 
Шульгін В.В. "Реалізація функцій військового права в особливий період". 
 
Ярош Я.С. "Відновлення інституту військових судів на основі Європейських 
стандартів військового правосуддя". 
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Секція 8. Актуальні проблеми геоінформаційного, топогеодезичного та 
навігаційного забезпечення Збройних Сил України в особливий період 

(ауд. № 209) 
 

Керівник – п-к Савков П.А., к.т.н., доц. 
Секретар – м-р Кольцов Р.Ю., к.т.н. 
 
Баранов О.В., Сміловський О.М. "Використання мобільних ГІС для 
підвищення оперативності прив’язки позицій артилерії". 
 
Бицак І.Л., Писаренко Р.В. "Використання вітчизняних безпілотних літальних 
апаратів Збройними Силами України". 
 
Гарбаров Р.В., Пампуха І.В.,  к.т.н., доц., Сівков С.В. "Генералізація підписів 
на електронних картах". 
 
Зотов С.В., Савчук Р.Г. "Визначення показників ефективності забезпечення 
оперативного командування спеціальними картами та фотодокументами про 
місцевість в системі топогеодезичного забезпечення". 
 
Кисіль А.В., Шмаль С.Г. "Геоінформаційне картографування як сучасна 
технологія автоматизованого створення картографічних творів". 
 
Кольцов Р.Ю., к.т.н. "Перспективи розвитку серверних технологій в ГІС 
нового покоління". 
 
Кольцов Р.Ю., к.т.н., Панасенко Р.В. "Пропозиції щодо перспектив створення 
і розвитку системи навігаційного забезпечення ЗС України". 
 
Коржов М.О. "Використання супутникових систем в геодезії". 
 
Корюковець Т.Д., Левінськова Н.В. "Використання тривимірного 
моделювання для створення карти ділянки річки". 
 
Левінськова Н.В. "Особливості автоматизації картографічної генералізації". 
 
Мельник А.В., к.геогр.н., доц. "особливості формування туристичного іміджу 
території: конкурентні переваги". 
 
Назаренко С.Ю. "Порівняння використання GPS та ГЛОНАСС у військових 
діях". 
 
Пампуха І.В.,  к.т.н., доц., Шмиголь Є.В. "Геопросторова розвідка в умовах 
сучасності". 
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Панін В.Г., к.т.н. Баранов А.В. "Удосконалення методів моделювання 
військово-прикладних задач з використанням баз геоданих". 
 
Панін В.Г., к.т.н., Бокучава Т.А. "Удосконалення методів моделювання 
військово-прикладних задач з використанням баз геоданих". 
 
Писаренко І.А. "Інтегрування як основна ідея геоінформаційної системи". 
 
Писаренко Р.В., Халіманенко В.К. "Прикладні аспекти геоінформаційної 
системи військового призначення". 
 
Савков П.А., к.т.н., доц., Писаренко Р.В., Шмиголь Є.В. "Методика 
проведення геопросторового аналізув сучасних геоінформаційних системах". 
 
Савков П.А., к.т.н., доц., Могильний Д.М. "Методики створення 
топографічних карт з використанням новітніх технологій". 
 
Сівков С.В. "Перспективи використання даних дистанційного зондування 
землі". 
 
Сміловський О.М. "Створення аналітичних карт для потреб ЗСУ". 
 
Сторубльов О.І., к.т.н., доц. "Інтелектуальна система підтримки прийняття 
рішень щодо наявності об’єктів, що рухаються, за умов зашумленості 
зображень у геоінформаційних системах". 
 
Федченко О.П., к.в.н., с.н.с. "Актуальність використання спеціальних карт та 
фотодокументів про місцевість за досвідом проведення АТО". 
 
Хірх-Ялан В.І., к.т.н. "Способи удосконалення методики оновлення цифрових карт 
місцевості". 
 
Шевченко О.В., к.в.н., с.н.с. "Перспективи розвитку територіальної структури 
топографічної служби Збройних Сил України з урахуванням досвіду організації 
топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ (сил) під час 
проведення АТО". 
 
Шмаль С.Г. "Еволюція системи умовних знаків топографічних карт". 
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Секція 9. Інновації у вищій освіті 
(ауд. № 236) 

 
Керівник – Безносюк О.О., к.пед.н., проф. 
Секретар – Златніков В.Г., к.пед.н., доц. 
 
Абрамян О.В. "Нові підходи до організації психолого-педагогічної підготовки 
майбутніх офіцерів". 
 
Безносюк О.О., к.пед.н., проф. "Інновації в підготовці офіцера нової формації". 
 
Бектурганов А.Е., д.ю.н., проф. "Интеграционные процессы в развитии 
современного вуза Казахстана". 
 
Бідюк О.І., Огнєвий О.В., к.т.н. "Методи організації контролю  знань в 
автоматизованих навчаючих системах". 
 
Блощинський І.В., к.пед.н., доц. "Комунікативно-культорологічний компонент 
професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у системі 
фахової підготовки". 
 
Васильєва-Халатникова М.О., к.пед.н. "Особливості підготовки викладача до 
навчального заняття з курсантами у вищому навчальному закладі". 
 
Волошина Н.М., к.філос.н., доц. "Педагогічні аспекти підготовки офіцерських 
кадрів". 
 
Гетьман О.О., к.е.н., доц., PhD Ec.Sc. "Дуальна модель як перспективний 
напрям організації вітчизняної системи освіти". 
 
Гунченко Ю.О., д.т.н., проф., Халед Алаіасра, Ємельянов П.С. "Методичні 
засади використання наочних матеріалів при навчанні технічних предметів". 
 
Дебич М.А., к.пед.н., доц. "Модернізація вищої освіти в контексті Болонського 
процесу: подвійн/спільні ступені". 
 
Делибалтова Вася Крумова, д.н., проф. "Диалог в развитии высшего 
образования". 
 
Джураев Р.Х., д.пед.н., проф. "Новые подходы в системе высшего 
педагогического образования". 
 
Драч І.І., д.пед.н., доц. "Використання компетентнісно орієнтованих завдань у 
процесі підготовки майбутніх фахівців". 
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Дусматов О.М., д.ф.-м.н., проф. "Инновационный подход к подготовке научно 
- педагогических кадров". 
 
Дячук А.О., к.пед.н., Муляр І.В., к.т.н. "Методологічне значення технологій 
оптимізації при підготовці управлінських кадрів". 
 
Еркинбаева Л.К., д.ю.н., проф., Кантуреев М.Т., д.э.н., доц. "Академическая 
мобильность обучающихся и преподавателей". 
 
Залєський Є.М., Аронов А.О., Сидоров Ю.Т. "Мережеві підручники як 
елементи системи дистанційного навчання". 
 
Зельницький А.М., к.пед.н., проф. "Проблеми забезпечення якості військової 
освіти". 
 
Канионис Анна, д.н., доц. "Социальные компетенции и образовательные 
ожидания польских студентов отделения "социальная работа". 
 
Капосльоз Г.В., к.психол.н., с.н.с. "Деякі аспекти побудови системи 
моніторингу наукового забезпечення педагогічної системи вищого військового 
навчального закладу". 
 
Кравченко О.І., Лоза В.М., к.т.н. "Місце і роль комп’ютерно-орієнтованих 
засобів навчання у ВНЗ". 
 
Кубіцький Ю.С., к.е.н., доц. "Використання інтерактивних методик навчання з 
економічних дисциплін". 
 
Кузнєцов А.В. "Впровадження сучасних інформаційних технологій в 
освітньому процесі". 
 
Куля Эва, д.н. "Реализация требований Болонского процесса при обучении 
преподавателей в Польше". 
 
Лобанов Н.А., проф. "Уроки для российского образования и мировой 
экономический кризис". 
 
Ломакович А.Ф., проф. "Розвиток вищої освіти: сучасний стан, тенденції і 
перспективи". 
 
Ломакович В.Я., к.пед.н., доц. "Нові підходи до навчання при здійсненні 
екологічної освіти в школах Німеччини". 
 
Негореев А.А. "Новые подходы в системах высшего образования стран 
центрально-восточной Европы в  условиях Болонских реформ". 
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Окса М.М., к.пед.н., проф. Дрібноход Д.А. "Людиновимірний потенціал освіти 
і його вимірювання". 
 
Осадченко І.І., д.пед.н., доц. "Компетентнісний підхід у контексті сучасної 
професійної підготовки у ВНЗ". 
 
Олійник Л.В., к.пед.н., с.н.с. "Компетентність магістрів військово-соціального 
управління як результат навчання військово-спеціальних дисциплін". 
 
Петрук В.А., д.пед.н., проф., Прозор О.П., к.пед.н., доц. "Професійно 
спрямовані інтерактивні форми навчання вищої математики в технічних ВНЗ". 
 
Похресник А.К., к.філос.н., доц. "Світова тенденція професіоналізації вищої 
освіти". 
 
Приходько Ю.І., к.пед.н. "Проблеми інформатизації військової освіти". 
 
Прохоров О.А., к.пед.н., Олійник Л.В., к.пед.н., с.н.с. "До проблем 
професійної освіти науково-педагогічних працівників в умовах вищої 
військової школи". 
 
Рахмонов А.А. д.пед.н, проф., "Таджикистан на пути к глобализации 
образования". 
 
Свйонтик О.О. "Методична підготовка педагогів до процесу формування 
почуття відповідальності вихованців". 
 
Скакун Л.В. "Використання принципів дистанційного навчання при 
стаціонарному навчанні у ВНЗ". 
 
Скворцов В.Н., д.э.н., проф. "Инновационное развитие российской системы 
образования". 
 
Строчук М.С., к.и.н., доц. "Академические свободы в системе ценностей 
европейской высшей школы". 
 
Телелим В.М., д.в.н., проф., Приходько Ю.І., к.пед.н., доц. "Військова освіта в 
стратегії національної безпеки та оборони держави". 
 
Ткачова Н.О., д.пед.н., проф., Зеленська О.М., к.пед.н., доц. "Формування 
іншомовної професійної  компетентності курсантів як актуальна проблема 
військової педагогіки". 
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Толипов У.К., д.пед.н., проф. "Показатели эффективности педагогических 
технологий". 
 
Толок І.В., к.пед.н. "Система військової освіти: проблема реалізації 
суперечностей". 
 
Федоров А.И., к.пед.н., доц. "Модернизация системы высшего 
профессионального образования в контексте его информатизации". 
 
Халилова Ш.Т., д.пед.н., проф. "Концептуальные основы развития воспитания 
в системе высшего образования в Узбекистане". 
 
Черних Ю.О., к.т.н., доц. "Мотиваційна готовність майбутніх офіцерів до 
військової служби". 
 
Шевченко А.В. "Перспективні підходи до вдосконалення фахової 
компетентності майбутніх офіцерів тилу під час навчання у вищих військових 
навчальних закладах". 
 
Шишова І.О. "Контент "діяльність" у підготовці студентів до корекційної 
освіти дітей з порушеннями розвитку". 
 
Черних О.Б. "Методика створення професійних стандартів військових 
фахівців". 
 
Черних Ю.О., к.т.н., доц., Черних О.Б. "Нові підходи в організації підготовки 
військових фахівців". 
 
Akbarov Azamat, Ph.D., Professor "Traditional and innovativeteachiing methods: 
applicationof active learning methodsin the educational process". 
 
Arsal Zeki, PhD, Associate professor "Examination of teachercompetences in turkeyin 
terms of lifelong learningcompetences of european commission". 
 
Arne Carlsen, Professor "Lifelong learning and the socio-economic context of education 
for sustainable development: a new role for the university". 
 
Biljana Djoric Francuski, Doctor,  Professor "Teaching culture in higher education: 
a case study".  
 
Bombardelli Olga, Professor "Innovative teaching and assessmentat the university 
for quality learning,against early university leaving". 
 
Davis Josephine Barry, Рrofessor "Continuous education in the development of 
prospective teachers". 
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Dubko Anna,  master of finances and banking, junior researcher "Sustainable 
influenceof social media on volatilityof stock prices. State of art". 
 
Gita Revalde, Doctor,  Professor "Role of international cooperation". 
 
Jansova Petra "Bases for the plan to measurethe social climate in voluntaryand 
informal education". 
 
Matsuda Takeo, PhD, professor "The concept and historyof social educationin 
Japan". 
 
Pipoyan Samvel K., Ph.D "Lifelong education in Armenia: challenges and 
solutions". 
 
Schaefer Michael, Doctor of Economics, Professor "German model of quality 
management in education". 
 
StavrevaVeselinovska Snezana, PhD, Associate Professor "Children, ict andthe 
everyday nature of social exclusion". 
 
Tase Mirela, MSC "Development of preschooleducation in albania after 90 years 
and his contributionto the education system". 
 
VanDijk Erik "The green key international programme – improved environment and 
educated citizens". 
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