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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 КИРИК В.Л. – заступник начальника ВІКНУ з навчальної роботи, 
к.політ.н., доц. 

п-к ПРИЛІПКО О.Ф. 
 

– заступник начальника ВІКНУ, к.психол.н. 

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. 

Відповідальний секретар: 

м-р МЕЛЬНИК Я.І. – начальник науково-організаційного відділення, 
к.психол.н. 
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ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

25 листопада 2016 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 підсумків 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 Директора фонду соціального захисту інвалідів МЕХЕД 

Петро Миколайович "Безпека України в аспекті цивільно-військових 
відносин". 

 
Доцент кафедри журналістики військового гуманітарно-лінгвістичного 

факультету САВЧУК Роман Петрович "Досвід створення нової парадигми 
підготовки військових журналістів та спеціалістів з комунікаційно-контентної 
безпеки". 

 
Заступник Міністра оборони України генерал-майор ШЕВЧУК Олег 

Миколайович "Видатки на утримання Збройних Сил України у 2017 році 
(приведення до стандартів НАТО) та перспективи реформування грошового 
забезпечення військовослужбовців". 

 
Народний депутат України КИШКАР Павло Миколайович "Тенденції 

розвитку законодавства воєнної сфери в період агресії РФ на сході України". 
 
Начальник відділу наукових досліджень військово-технічних розробок – 

заступник начальника науково-дослідного центру, к.т.н., доц., підполковник 
ПАМПУХА Ігор Володимирович "Сучасні технології та їх провадження в 
сектор безпеки та оборони". 
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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 І.М., Огнєвий О.В., к.т.н., доц. "Проблеми досліджень надійності 
програмного забезпечення".  
 
Банзак Г.В., к.т.н. "Дослідження впливу коефіцієнта варіації на величину 
оптимального рівня технічного обслуговування". 
 
Барабаш  О.В. д.т.н., проф., Мусієнко  А.П., к.ф.-м.н. "Функціональна стійкість 
процесів управління на основі інтелектуалізації систем пожежного 
моніторингу". 
 
Белас О.М., д.т.н., проф., Гаращук О.Д. "Аналіз стандартних засобів 
моніторингу в локальних мережах".  
 
Белас О.М., д.т.н., проф., Рогожкін М.В. "Аналiз мовних кодекiв термiнальних 
пристроїв, що застосовуються на мережах спецiального призначення". 
 
Бойко В.М., Гаврилов А.Б., к.т.н., с.н.с. "Проблеми застосування апаратури 
споживачів ГНСС на зразках озброєння та військової техніки: нормативно-
правові, технічні та метрологічні аспекти". 
 
Бойко В.М., Мірошніченко О.В., к.т.н., с.н.с. "Виявлення сигналу і точність 
вимірювання малих кутів місця у радіолокаційному вимірювачі на основі 
лінійних антенних решіток і матричного фільтру-проектора". 
 
Бойчук В.О., к.т.н, доц., Герасимчук К.С. "Ідентифікація шкідливих впливів 
на базі ієрархічної часової пам’яті".  
 
Бойчук В.О., к.т.н, доц., Юмашов В.С., Солодєєва Л.В. "Метод виявлення 
загрози поширення забороненої до розповсюдження інформації в 
комп’ютерних мережах". 
 
Боровик О.В. д.т.н., проф., Дармороз М.М. "Основні аспекти обґрунтування 
доцільності удосконалення системи оптико-електронного спостереження". 
 
Брацюн В.В., Голь В.Д., к.т.н. "Маршрутизація в мережах MANET". 
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Бурба О.І., к.т.н. с.н.с., Молдован В.Д., к.т.н., Куценко А.В. "Процедура 
формування оперативно-технічних показників призначення засобів (технологій) 
зв’язку подвійного використання". 
 
Вишнівський В.В., д.т.н., проф., Сухомлин І.С., Савчинська Н.Ю. 
"Застосування теорії ігор в системах оперативного управління інформаційною 
безпекою". 
 
Гаврилов А.Б., к.т.н., с.н.с., Бойко В.М. "Результати дослідження  імітатора 
сигналів ГНСС". 
 
Глухов С.І., к.т.н., доц. "Обґрунтування необхідності використання 
інформаційних технологій при діагностуванні радіоелектронної техніки". 
 
Головня С.Б., к.т.н., доц., Купельський В.В. "Науково-методичні аспекти 
формування складу колони для вирішення завдань на державному кордоні в 
умовах загострення обстановки". 
 
Гришин С.П., к.т.н., Халіманенко С.М. "Основні завдання забезпечення 
безпеки систем енергетики". 
 
Демихіна У.В. "Актуальні задачі вдосконалення мімо-систем". 
 
Джулій В.М., к.т.н., доц., Гусляков Г.В. "Підвищення ефективності 
використання обчислювальних ресурсів при застосуванні технології 
віртуальних машин". 
 
Длугунович Н.А., к.е.н., доц., Форкун Ю.В., к.т.н., доц., Ряба Л.О. 
"Класифікація віддалених комунікацій при розробці програмного забезпечення". 
 
Дячук А.О., к.пед.н, доц. "Вирішення основних завдань фахівців з управління 
екологічною безпекою за допомогою дескриптивних рішень". 
 
Жиров Г.Б., к.т.н., с.н.с., Кривцун В.І., к.т.н., с.н.с., Баранов А.М. "Для 
технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння". 
 
Жиров Г.Б., к.т.н., с.н.с., Жиров Б.Г. "Методи аналізу тонкої структури 
нестаціонарних сигналів". 
 
Козіна М.О., к.т.н., Нджикє Амугу С.М. "Ефективність розробки методів 
вбудови інформації у область сингулярного розкладання". 
 
Капітан О.А. "Імітаційна модель входження в синхронізм радіолінії зв’язку з 
ППРЧ". 
Клименко О.В. "Розробка макету колінеарної антени для мобільного зв’язку". 
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Коваль М.О. "Безпровідні сенсорні мережі: особливості моделювання та 
візуалізації топології при загрозах". 
 
Козак І.В., Огнєвий О.В. "Протидії прихованим загрозам інформаційної 
безпеки у середовищі хмарних обчислень". 
 
Кондратюк Д.С., Даровський З.О. "Аналіз конфіденційності передачі 
інформації по оптичним лініям зв’язку". 
 
Кондратюк Д.С., Міняйло І.В. "Аналіз можливостей використання технологій 
ІР-телефонії  на мережах спеціального призначення". 
 
Кохан С.С., д.т.н., доц., Востоков А.Б.  "Использование данных БПЛА для 
мониторинга посевов сельскохозяйственных культур". 
 
Кошевая И.И. "Оптимальное планирование эксперимента при исследовании 
радиолокационной системы". 
 
Кошовий М.Д., д.т.н., проф., Беляєва А.А. "Дослідження режимів роботи 
оператора радіолокаційної системи (РЛС)". 
 
Кравченко О.І. "Особливості застосування інформаційних технологій у 
вищому навчальному закладі в Україні". 
 
Кравченко Ю.В., д.т.н., проф., Барабаш О.В., д.т.н., проф. Собчук А.В., 
"Параметри вливу на самоорганізаційну структуру безпровідних сенсорних 
мереж". 
 
Красильников С.Р., к.т.н, доц., Лєнков Є.С., к.т.н., Заморока О.І. "Техніко-
економічна оцінка технології пасивних оптичних мереж". 
 
Кругляк Е.В. "Фільтрація та компресія сигналів із застосуванням Вейвлет-
перетворень". 
 
Кубявка М.Б., Тесля Ю.М., д.т.н., проф. "Формування необхідної 
інформованості контрагента впливу". 
 
Лепіх Я.І., д.ф.-м.н., проф., Карпенко А.О. "Метод формування діаграми 
направленості рупорного випромінювача за допомогою феромагнітних 
імпедансних сповільнюючих структур". 
 
Лещенко О.І., к.т.н., доц., Притуляк Є.В., Лещенко К.О.  "Визначення 
параметрів вібрації в інформаційно-вимірювальних системах". 
Лєнков С.В., д.т.н., проф., Джулій В.М., к.т.н., доц., Хлистун І.А. 
"Ідентифікації фізичних осіб на основі системи правил і ваг". 
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Лєнков Є.С. к.т.н., Красильников С.Р., к.т.н., доц., Крижанський Р.О. "Оцінка 
захищеності інформації в комп’ютерній системі на основі бальних шкал". 
 
Литвиненко О.І., к.т.н. "Методика автоматичного визначення областей 
хмарності на космічних знімках оптико-електронного типу високої та 
надвисокої роздільної здатності". 
 
Лоза В.М., к.т.н., Лалетін С.П., Демченко С.В. "Використання операції 
передобумовлення в структурі просторового адаптивного фільтру для 
підвищення ефективності адаптивної системи захисту РЛС від перешкод". 
 
Мазор С.Ю., к.т.н., Ганзенко С.С. "Розробка рупорно-хвилеводної антенної 
решітки". 
 
Мазор С.Ю., к.т.н., Мокряк О.В. "Розробка макету антенної решітки для 
радіорелейного та тропосферного зв’язку". 
 
Мокрицький В.А., д.т.н., Маслов О.В., д.т.н., доц., Банзак О.В., к.т.н. 
"Излучения отработавшего ядерного топлива при высоких загрузках". 
 
Мирошниченко А.І., Лещенко О.И., к.т.н., доц., Притуляк Е.В. "Перспективы 
использования пористого кремния в качестве датчиков систем с контролем 
доступа". 
 
Муляр І.В., к.т.н., доц., Лєнков С.В., д.т.н., проф., Михалечко Р.М. "Огляд 
алгоритмів роботи теоретико-ігрових моделей формування бездротових AD 
HOC мереж". 
 
Муляр І.В., к.т.н., доц., Гурман І.В., к.т.н., Романовська І.А. "Розробка методу 
підвищення пертинентності інформаційного пошуку".  
 
Мясіщев О.А., д.т.н., проф., Білик О.М., Лєнков О.С. "Аналіз методів 
розпізнавання графічних образів з використанням нейронних мереж". 
 
Нікіфоров М.М., к.військ.н., Пампуха І.В., к.т.н., доц., Мірошніченко О.В., 
к.т.н., с.н.с. "Можливості SDR технології щодо виконання завдань радіорозвідки". 
 
Опенько П.В., к.т.н., Дранник П.А., к.військ.н., с.н.с., Сачук І.І., к.т.н., с.н.с., 
Борзак О.М. "Методичний підхід до вирішення задачі оцінювання  показників 
надійності комплексів зенітного ракетного озброєння при експлуатації за 
технічним станом". 
Охрамович М.М., к.т.н., с.н.с., Нікіфоров М.М., к.військ.н., Животовський Р.М. 
"Аналіз застосування та основні заходи щодо протидії БпЛА противника в зоні 
проведення АТО". 
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Пампуха І.В., к.т.н., доц., Щербіна С.В., к.ф-м.н., с.н.с.,  Нікіфоров Н.Н., 
к.військ.н., Шумліанська Л.О., к.геолог., Пігулевський П.Г., д.геолог.н., с.н.с. 
"Підвищення ефективності системи спостереження за бойовими діями в зоні 
проведення АТО". 
 
Проценко Я.М. "Імітаційна статистична модель процесу технічного 
обслуговування складного об'єкта радіоелектронної техніки". 
 
Рачок Р.В., к.т.н., доц., Боровик О.В., д.т.н., проф. "Особливості апроксимації 
функції густини розподілу висот місцевості в задачах забезпечення 
прикордонної безпеки". 
 
Рибалка  А.В., Хмельницький Ю.В., к.т.н., доц. "Особливості методів та 
технологій стиснення інформації". 
 
Рижкіна Т.А. "Порівняння  розрахунків іоносферної радіолінії за допомогою 
прогнозів". 
 
Рома О.М., д.т.н., с.н.с., Бездрабко Д.Є. "Методика оцінки завадозахищеності 
алгоритму входження в синхронізм радіолінії з ППРЧ". 
 
Рома О.М., д.т.н., с.н.с., Василенко С.В. "Вибір параметрів алгоритму 
входження в синхронізм УКХ радіолінії з ППРЧ". 
 
Савков П.А., к.т.н., доц., Нікіфоров М.М., к.військ.н., Пампуха І.В., к.т.н., 
доц., Лоза В.М., к.т.н. "Перспективи застосування оптикоелектроних систем 
щодо виявлення об'єктів озброєння та військової техніки". 
 
Савран В.О. "Детермінована модель енергодинамічного процесу в частотній 
області". 
 
Сакович Л.М., к.т.н., доц. "Моделювання роботи військових ремонтних органів 
в умовах бойових дій".  
 
Соколюк О.Д. "Поширення ракетної зброї у світі та заходи США зі створення 
системи протиракетної оборони". 
 
Толюпа С.В., д.т.н., проф., Алєксєєва К.І. "Інтелектуальні технології як один із 
засобів управління інформаційною безпекою". 
 
Толюпа С.В., д.т.н., проф., Дмитрук В.Р. "Підвищення ефективності захисту 
інформації від внутрішніх загроз на підприємстві". 
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Толюпа Є.О. "Захист інформації від несанкціонованого доступу в 
інформаційних системах та мережах". 
 
Toliupa S., Parkhomenko I. "Systematic approach to information security". 
 
Труш О.В., к.т.н., доц., Степаненко В.І. "Джерела виникнення похибки та 
оцінка ступеню їх впливу на характеристики радіоканалу". 
 
Філіпчук О.А., Хмельницький Ю.В., к.т.н, доц., Банзак Г.В., к.т.н. 
"Дослідження моделей управління ресурсами та навантаженням каналів 
передачі". 
 
Харун О.М., Дячок А.С. "Аналіз  організації інженерного забезпечення на 
ділянці підрозділу охорони кордону в умовах загострення обстановки та 
ведення бойових дій". 
 
Хлапонін Ю.І., к.т.н., с.н.с., Лєнков О.С. "Аналіз і моніторинг 
телекомунікаційних мереж із застосуванням нейронних мереж". 
 
 
Шваб В.К., к.т.н., доц., Шевченко В.В., Савран В.О. "Комбінований 
енергодинамічний спосіб контролю технічного стану радіоелектронних 
пристроїв в частотній області та вихідних реакцій". 
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Секція 2. Актуальні проблеми лінгвістичного забезпечення  
Збройних Сил України 

(ауд. № 228) 
 

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

 
Абрамян О.В. "Педагогічні умови навчання курсантів професійно-
орієнтованого аудіювання". 
 
Анохіна Г.П. "Труднощі двостороннього перекладу військово-політичних 
текстів". 
 
Білан М.Б., к.філол.н., доц. "Інтерпретативні позиції перекладача як фактор 
спотворення смислу повідомлення". 
 
Басанець В.Ф., к.політ.н. "Полікультурне виховання слухачів у ВВНЗ на 
заняттях з іноземної мови". 
 
Боринський В.М., к.пед.н. "Вправи для навчання майбутніх військових 
фахівців телефонній комунікації іноземною мовою". 
 
Гальчус А.О. "Лінгвокраїнознавчі аспекти вивчення іноземних мов". 
 
Гончарук Л.М., к.філол.н. "Інтердискурсивність текстів франкомовного 
військового дискурсу та її відтворення у перекладі". 
 
Григолінська Н.М. "Шляхи вирішення термінографічних проблем у військовій 
галузі". 
 
Зарицька А.І. "Використання інноваційних методик у викладанні української 
мови як іноземної". 
 
Златніков В.Г., к.пед.н., доц. "Формування професійно-орієнтованої 
іншомовної компетенції в говорінні у військовослужбовців ЗСУ". 
 
Король В.Г. "ССО: як поєднати оперативне реагування та креативно-
технологічні кейси?". 
 
Лагодинський О.С., д.пед.н., доц. "Індивідуалізація та диференціація у системі 
іншомовної підготовки майбутніх військових фахівців". 
 
Лісовський В.М. "Семантична модель на морфологічному рівні мовної 
системи". 
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Лукіянчук Ю.О. "Переклад двокомпонентних військово-технічних термінів". 
 
Марченко-Бабіч О.М., к.т.н. "Алгоритми машинного навчання і аналізу 
англомовних контентних потоків щодо подій в Україні". 
 
Невольніченко А.І. к.т.н., с.н.с., Білан М.Б., к.філол.н., доц., Шарий В.І. 
д.т.н., проф. "Проблеми лінгвістичного забезпечення воєнної науки". 
 
Нікіфорова О.М. "Критерії класифікації текстів у військовому перекладі". 
 
Пампуха І.В., к.т.н., доц., Глухова А.С. "Психофiзіологічні аспекти, що 
допомагають ефективному сприянню вiдео- та аудiо інформації при вивченні 
іноземної мови". 
 
Приліпко М.О. "Проблеми перекладу науково-технічної літератури". 
 
Проноза В.О. "Словникарська потуга". 
 
Babych B., Associate Prof., Dr "A hybrid machine translation system between 
english, ukrainian, arabic and russian for automated terrorist activity detection". 
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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 Сторожук Н.А., к.психол.н. 
 
Алещенко В.І., д.психол.н., проф., Сергієнко С.П. "Ресурси особистості як 
чинник психологічного здоров’я комбатантів". 
 
Артемов В.Ю., д.пед.н., доц., Литвиненко Н.І., к.т.н., с.н.с. "Система 
військово-патріотичного виховання у ВНЗ зі специфічними умовами навчання в 
умовах АТО". 
 
Балабушка Є.О. "Xaрaктeрoлoгiчнi ocoбливocтi вeтeрaнiв AТO – жeртв ПТCР". 
 
Басов М.О., Сторожук Н.А., к.психол.н. "Адаптація військовослужбовців до 
мирного життя". 
 
Боровик Л.В., к.психол.н., доц., Басараба І.О. "Аналіз психологічних 
особливостей людей зрілого дорослого віку у контексті вивчення іноземної 
мови". 
 
Бруй Д.В., Сторожук Н.А., к.психол.н. "Сучасні етапи вивчення проблеми 
самооцінки військовослужбовців у Зройних силах України". 
 
Валенок А.М. "Соціальний капітал як основа розвитку громадянського 
суспільства". 
 
Васильєв С.П., к.психол.н., доц., Бура Ю.С. "Вплив психічних станів на 
психічний образ виконання рухової діяльності у операторів  військової авіації". 
 
Васильєв С.П., к.психол.н., доц., Мельниченко А.С. "Емоційна 
компетентність як чинник розвитку психічної саморегуляції 
військовослужбовців учасників бойових дій". 
 
Васильєв С.П., к.психол.н., доц., Степанюк О.О. "Мотиваційні чинники 
професійної самореалізації військовослужбовців-жінок". 
 
Гаврюшенко В.В., к.психол.н., Шинкаренко В.В. "Особливості розвитку 
мотиваційної сфери військовослужбовців військової служби за контрактом в 
особливий період". 
 
Герасимчук В.В. "Проблема долі людини в соціології життя". 
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Джус О.А., Христоріз М.В. "Сепаратизм як суспільно-політичне явище 
сучасності". 
 
Джус О.А., Сухонос О.І. "Демократичний потенціал України". 
 
Дмитренко Ю.С. "Побудування передтестової бесіди поліграфолога з урахуванням 
репрезентативних систем опитуваних". 
 
Дорохов М.С. "Психолого-педагогічні  аспекти запровадження взаємовідносин 
між начальниками та підлеглими в Збройних силах України у відповідності з 
європейськими цінностями". 
 
Зубовський Д.С. "Феномен посттравматичного зростання як новий напрямок 
досліджень у вітчизняній психології". 
 
Карачинський О.А. "Рівні екстремальних ситуацій та способи їх подолання 
військовослужбовцями". 
 
Кирик В.Л., к.політ.н., доц., Голуб Ю.В. "Волонтерський рух в Україні в 
умовах протидії зовнішній агресії". 
 
Кожедуб О.В., к.соц.н. "Війна як соціальний феномен". 
 
Колісник О.Л., к.психол.н. "Теоретичні і методологічні аспекти вивчення 
психологічної адаптації". 
 
Колісник О.Л., к.психол.н., Полежаев Ю.С., Свинар А.О. "Соціально-
психологічні чинники конформної поведінки у групі". 
 
Колісник О.Л., к.психол.н., Пчелінська В.В. "Розвиток лідерських якостей". 
 
Колісник О.Л., к.психол.н., Свинар А.О. "Вплив характеру на девіантну 
поведінку". 
 
Красота І.В. "Деякі особливості комплектування та підготовки підрозділів 
розмінування інженерних військ Збройних Сил України для участі у 
миротворчих операціях у певний період". 
 
Кудря М.В. "Теоретико-методологічні засади дослідження волонтерства як 
інституту громадянського суспільства". 
 
Кузьменко М.Д., к.психол.н. "Раціоналізація фрустрації: за та проти". 
 
Малюга В.М., к.і.н., с.н.с., Бадрук О.О. "Становлення системи підготовки 
фахівців для кадрових органів Збройних Сил України". 
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Малюга А.В., к.т.н., Бадрук О.О. "Щодо деяких аспектів застосування 
оптимізаційного моделювання в системі кадрового менеджменту". 
 
Малюга А.В., к.т.н. "Особливості застосування існуючих науково-теоретичних 
підходів під час розробки концептуальних документів у військовій сфері". 
 
Мельник Я.І., к.психол.н. "Вiйcькoвo-coцiaльне ceрeдoвище як дeтeрмiнaнта 
дeвiaнтнoї пoвeдiнки вiйcькoвocлужбoвцiв". 
 
Мась Н.М., к.психол.н. "Особливості психологічної адаптації до навчання у 
ВВНЗ курсантів учасників АТО". 
 
Мась Н.М., к.психол.н., Желдаков А.О. "Психокорекція поведінкових 
деструкцій учасників бойових дій". 
 
Мась Н.М., к.психол.н., Томчук О.А. "Розвиток життєстійкості 
військовослужбовців, що брали участь в АТО, як чинник поновлення 
особистісного і цільового ресурсу". 
 
Олешко О.А., к.політ.н., доц. "Шляхи удосконалення викладання навчальної 
дисципліни "геостратегічний аналіз та національна безпека держави". 
 
Сафін О.Д., д.психол.н., проф., Новіцький Т.А. "Психологічна реабілітація 
комбатантів з посттравматичним стресовим розладом із зони антитерористичної 
операції". 
 
Сафін О.Д., д.психол.н., проф., Ткачик Б.А. "Психокорекція вольової сфери 
військовослужбовців після повернення із зони АТО". 
 
Сірий С.В., к.політ.н., доц., Присташ А.С. "Армія поза політикою? Проблеми 
взаємодії". 
 
Сірий С.В., к.політ.н., доц., Клочко О.О. "Формування системи національної 
безпеки в сучасних умовах". 
 
Сірий С.В., к.політ.н., доц., Самусь Г.С. "Ідеологія фашизму: прихильники на 
пострадянському просторі". 
 
Сірий С.В., к.політ.н., доц., Максимчук О.О. "Військово-патріотичне 
виховання, як основа сучасної демократичної системи виховання особового 
складу ЗСУ". 
 
Сторожук Н.А., к.психол.н. "Шляхи вирішення проблем розвитку професійної 
компетентності психологів, які займаються наданням психологічної допомоги 
учасникам антитерористичної операції". 
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Сторожук Н.А., к.психол.н., Харитонов Б.О. "Особливості змін ціннісно-
смислових орієнтацій військовослужбовців під час виконання бойових завдань". 
 
Таратинова Є.О. "Соціальна пам’ять: поняття та структура". 
 
Тимошенко Р.І., д.в.н, с.н.с., Приходько Ю.І., к.пед.н., доц. "Військова освіта: 
проблеми, тенденції, напрями та шляхи продуктивного розвитку". 
 
Тюріна Ю.В. "Методи професійного виховання військовослужбовців-жінок". 
 
Хилько М.І., д.філос.н., проф., Двірний А.М. "Питання державної ідеології 
України на сучасному етапі". 
 
Хилько М.І., д.філос.н., проф., Удовиченко І.М. "Інформаційно-психологічне 
протиборство Росії проти України: основні аспекти". 
 
Черних О.Б. "Формування військово-професійної компетенції майбутніх 
офіцерів". 
 
Шестопалова М.Ю. "Система роботи з психодіагностики проявів 
посттравматичних стресових розладів у військовослужбовців учасників 
бойових дій". 
 
Шинкаренко В.В., Гаврюшенко В.В., к.психол.н. "Особливості розвитку 
мотиваційної сфери військовослужбовців військової служби за контрактом в 
особливий період". 
 
Шмиголь В.М., к.т.н. "Фізичні та психологічні аспекти виживання людини, як 
складова бойової системи виживання воїна". 
 
Шмиголь В.М., к.т.н. "Цивільний захист населення: історія, сучасність та 
концепція розвитку". 
 
Шмідт Т.М. "Прийоми розвитку міжкультурної компетентності майбутніх 
військових фахівців". 
 
Шмідт Ю.О. "Застосування інтерактивних методів навчання в процесі 
формування іншомовної комунікативної компетентності військових фахівців". 
 
Шумейко А.П. "Вплив типу темпераменту на успішність психореабілітації та 
реадаптації учасників бойових дій". 
 
Шух Р.Г. "Гендерна рівність в сучасному суспільстві". 
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Секція 4. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері 
(ауд. № 242) 

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

 
Аблазов І.В., к.політ.н., доц., Хамула С.В., к.т.н., доц. "Проблемні питання 
забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері". 
 
Алфьоров О.В. "Інформаційно-психологічна боротьба як засіб досягнення 
політичних цілей". 
 
Барабаш О.І. "Концепція національної безпеки Федеративної Республіки 
Бразилія, як модель "регіонального лідерства". 
 
Бахвалов В.Б., к.т.н., доц., Бабій О.С., Мукогоренко О.С. "Аналіз 
телекомунікаційних технологій для побудови соціальних мереж та їх значення в 
суспільстві". 
 
Буяло О.В., к.т.н., с.н.с.,  Пилипчук В.В., к.т.н. "Аналіз підходів щодо 
забезпечення моніторингу безпеки об'єктів критичної інфраструктури держави". 
 
Грібінчук М.М. "Специфiка дiяльностi українських мас-медiа пiд час 
росiйсько-української війни". 
 
Гуменюк В.О., к.т.н. "Гібридні загрози як поштовх до зміни підходів 
забезпечення національної безпеки". 
 
Добровольський Ю.Б., к.т.н., доц., Добровольський В.Б. "Визначення 
тональності текстової інформації та її значення в інформаційних операціях". 
 
Жарков Я.М., к.і.н., доц. "Удосконалення розвитку інформаційної боротьби у 
ЗС України". 
 
Зайцев О.В., к.т.н., доц. "Методика експертного оцінювання інтегрованих 
інформаційно-аналітичних систем". 
 
Іваненко А.В., Петрик В.М., к.н. з держ. управ., доц., Видрич Н.М. "Щодо 
визначення феномену "тролінг". 
 
Кацалап В.О., к.військ.н. "Система стратегічних комунікацій Збройних Сил 
України". 
 
Кливець В.В. "Формування державної політики у розвідувальній діяльності". 
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Кожедуб Ю.В., к.т.н., доц. "Прийняття процесного підходу до управління 
інформаційною безпекою". 
 
Крисяк П.В., Рубель К.В., к.і.н., доц. "Тенденції у використанні інструментів 
"м’якої сили" як засобу впливу РФ на міжнародній арені в контексті гібридної 
війни проти України". 
 
Лисенко Г.С. "Оцінка відео контенту, як засобу інформаційно-психологічного 
впливу під час агресії РФ проти України". 
 
Мінаєв А.В. "Символізм геополітичних концепцій Китаю". 
 
Нікіфоров М.М., к.військ.н., Турченко Ю.В., к.політ.н. "Захист особового 
складу ЗСУ та органів військового управління від інформаційно-психологічних 
дій супротивника". 
 
Нікіфоров М.М., к.військ.н., Турченко Ю.В., к.політ.н. "Чинники, які 
негативно впливають  на військовослужбовців Збройних Сил України під час 
виконання службово-бойових завдань в зоні АТО". 
 
Олешко О.А., к.політ.н., доц. "Шляхи удосконалення викладання навчальної 
дисципліни "Геостратегічний аналіз та національна безпека держави". 
 
Остапчук В.Л. "Особливості проведення інформаційно-психологічних 
операцій та їх вплив на воєнну політичну обстановку (на прикладі 
Демократичної Республіки Конго)". 
 
Пампуха І.В., к.т.н., доц., Волошина Н.М., к.філос.н., доц. "Інформаційна 
зброя у “гібридній війні” Росії з Україною". 
 
Петрик В.М., к.н. з держ. управ., доц., Пахольченко Д.В. "Щодо визначення 
феномену "Соціальна інженерія". 
 
Петрик В.М., к.н. з держ. управ., доц., Жарук Д.М. "Щодо розповсюдження 
мемів в інтернеті про українських політиків". 
 
Приймак М.В. "Критична інформаційна інфраструктура держави у контексті 
національної інформаційної безпеки". 
 
Раєвський В.М., к.т.н., с.н.с. "Особливості реалізації заходів цивільно-
військового співробітництва ЗС України на Сході України". 
 
Ревуцький А.В. "Застосування Сил спеціальних операцій у мережецентричній 
війні". 
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Соколов К.О., Голушко С.О., Казанцев О.Ю., к.т.н., доц., Гап’юк В.М. 
"Інформаційний вплив на соціум через мережу Інтернет". 
 
Степанов А.Д. "Оцінка деяких політичних процесів на тимчасово окупованих 
територіях Донецької та Луганської областей на етапі постконфліктного 
врегулювання". 
 
Супрунов Ю.М., Бабенко О.П. "Окремі тенденції використання соціальних 
сервісів Інтернету в інтересах інформаційно-психологічного протиборства". 
 
Теплоухов Д.К. "Організація протидії інформаційним атакам ІДІЛ проти 
Франції як корисний досвід для застосування в інформаційному полі України 
органами ІПСО". 
 
Хатян О.А. "Дослідження ознак ведення ІПСО в мережі Інтернет в ході 
антитерористичної операції". 
 
Храбан І.А., д.політ.н., проф. "Військовий напрям нової редакції воєнної 
доктрини Російської Федерації". 
 
Храбан Т.Є. "Особливості комунікативних стратегій і тактик соціальних 
мереж". 
 
Цибулькін В.В., к.філол.н., доц. "Щодо використання термінів "асиметрична" 
та "гібридна" війна в сучасному професійному дискурсі". 
 
Янкін Р.К. "Мінські домовленості – шлях до соціально-політичної та 
економічної катастрофи України". 
 
 
 
 
 
 
 



 20

Секція 5. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у воєнній сфері 
(ауд. № 212) 

 
Керівник – Клубань О.М., засл. журналіст України 
Секретар – Коваль О.В. 
 
Дереш Б.Б. "Українська військова журналістика в умовах агресії путінської  
Росії". 
 
Ділай А.Ю. "Проблеми та перспективи розвитку підготовки військових 
журналістів". 
 
Зоріна Я.В. "Мілітарно-безпековий контент в новітніх медіа". 
 
Климченко К. "Тема Євроатлантичної інтеграції ЗСУ в публічних 
інформаційних полях". 
 
Клубань О.М. "Редакційний менеджмент військових ЗМІ в умовах воєнної кризи". 
 
Курбан О.М., к.н. із соц. комунікацій, доц. "Роль і значення соціальних онлайн 
мереж в питаннях інформаційного забезпечення військового процесу". 
 
Любовець Г.В., к.і.н. доц., Король В.Г., Савчук Р.П. "Виклики сучасності: 
інформаційні війни чи інформаційний контентний тероризм?". 
 
Любовець Г.В., к.і.н., доц. "Теоретичні та практичні аспекти підготовки 
журналістських кадрів та фахівців інформаційно-медійних структур оборонного 
відомства з врахуванням досвіду застосування Збройних Сил України в АТО". 
 
Ляшенко І.О. "Забезпечення живучості інформаційно-управляючих систем 
спеціального призначення". 
 
Маркевич Д.П. "ЗМІ як інструмент інформаційно-психологічної агресії 
Російської федерації проти України". 
 
Приходько Ю.І., к.пед.н., доц. "Еволюція відкритих систем внаслідок 
інформаційно-комунікаційних процесів". 
 
Савчук Р.П. "Досвід створення нової парадигми підготовки військових 
журналістів та спеціалістів з комунікаційно-контентної безпеки". 
 
Соловій О.В. "Роль та місце  військових ЗМІ в забезпеченні інформаційної 
підтримки ЗСУ під час бойових дій  в ході АТО". 
 
Трошкін Є.М. "Журналістика та сучасні збройні конфлікти: досвід роботи в 
АТО на сході України". 
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Секція 6. Фінанси 
(ауд. № 327) 

 
Керівник – п-к Чімишенко С.М., к.е.н., доц. 
Секретар – п/п-к Луцик Ю.О., к.е.н. 
 
Коропатник І.М., к.ю.н., доц., Андрієнко О.О. "Корупція та прозорість – 
загальна характеристика". 
 
Бажан Л.І., к.е.н, с.н.с., Остапенко О.П. "Впровадження інтегрованої системи 
управління ризиками ресурсного забезпечення збройних сил в умовах 
оборонної реформи".  
 
Бухер О.А. "Перспективи застосування спеціальних платіжних засобів при 
виконанні заходів з фінансового забезпечення військ". 
 
Величко М.О., Чімишенко С.М., к.е.н., доц. "Проблематика збільшення 
винагороди військовослужбовцям ЗСУ за знищення (захоплення) техніки під 
час участі у воєнних конфліктах чи в антитерористичній операції". 
 
Горячева К.С., к.е.н., доц. "Проблема економічного зростання держави під 
впливом військових дій". 
 
Євсєєв І.Г. "Щодо фінансового забезпечення військовослужбовців Збройних 
Сил України у 2015 році: історико-правовий аспект". 
 
Карпенко В.І., Харитончук О.В. "Визначення штатної чисельності посадових 
осіб фінансово-економічної служби військових частин". 
 
Кириленко І.В., к.е.н., доц. "Новації в процедурах державних закупівель для 
потреб Збройних Сил України". 
 
Копаниця П.В., Луцик Ю.О., к.е.н. "Проблеми та шляхи вдосконалення обліку 
вибуття та списання матеріальних засобів у військових частинах". 
 
Луцик Ю.О., к.е.н. "Облікова інформація і питання її захисту". 
 
Медведєв Ю.Б., к.е.н., доц., Чистик О.М. "Реалізація надійного бюджетного 
прогнозування у дорожній карті оборонної реформи". 
 
Медведєв Ю.Б., к.е.н., доц., Цюкало Л.П. "Відновлення обов'язкового 
державного страхування військовослужбовців як одна з гарантій їх соціального 
та правового захисту". 
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Орел О.В. "Особливості формування бюджету і виконання кошторису у 
військових формуваннях державної прикордонної служби України". 
 
Скуріневська Л.В., к.в.н., Чернишова І.М., к.в.н. "Щодо структури воєнних 
витрат та співвідношення видатків між напрямами розвитку збройних сил". 
 
Ульянов К.Є., к.е.н. "Дуалізм впливу трансферного ціноутворення на внутрішні 
ринки в умовах глобалізації". 
 
Черниш Т.В., Бухер О.А. "Вдосконалення системи бухгалтерського обліку 
дебіторської та кредиторської заборгованості військової частини". 
 
Чімишенко С.М., к.е.н., доц. "Реформування системи грошового забезпечення 
військовослужбовців в контексті застосування стандартів НАТО". 
 
Шатов О.В., Шевчук А.А., к.е.н. "Особливості взаємодії страхових кампаній та 
банків". 
 
Шевчук О.М. "Видатки на утримання Збройних Сил України у 2017 році 
(приведення до стандартів НАТО) та перспективи реформування грошового 
забезпечення військовослужбовців". 
 
Шпильовий С.Є., к.е.н, доц. "Важливість процесу прийняття управлінського 
рішення". 
 
Шрамко О.В., Савчинська Н.Ю. "Поняття та структура фінансового 
механізму". 
 
Щербина І.М., Сизов А.І., к.е.н. "Вдосконалення процесів бюджетування на 
основі ефективного застосування програмно-цільового методу". 
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Секція 7. Актуальні проблеми правового забезпечення повсякденної 
діяльності Збройних Сил України в особливий період 

(ауд. № 108) 
 

Керівник – п/п-к Коропатнік І.М., к.ю.н., доц. 
Секретар – м-р юст. Хом’яков Д.О., к.ю.н. 
 
Бараневич Д.В. "Проблеми реформування Збройних Сил України". 
 
Волков А.Г. "Деякі питання правового регулювання військової служби 
курсантів Збройних Сил України". 
 
Дашківська О.В. "Особливості правового регулювання питань грошового 
забезпечення військовослужбовців, пов'язаних із проходженням служби в зоні 
АТО". 
 
Димарецький І.В. "Організація правової підготовки у Збройних Силах 
України". 
 
Дубовик Н.А., к.політ.н., доц. "Соціальна природа правомірної поведінки". 
 
Жалубак В.М. "Оперативний ризик як обставина, що виключає кримінальність 
діяння". 
 
Кишкар П.М. "Тенденції розвитку законодавства воєнної сфери в період 
агресії РФ на Сході України". 
 
Кожедуб О.В., к.соц.н., доц. "Соціальна природа протиправної поведінки". 
 
Котляренко О.П. "Організаційно-правові питання створення в Україні 
військової поліції". 
 
Крихта В.В., к.т.н., Сидоров О.В. "Особливості організації кадрової роботи у 
військових частинах під час проведення АТО (особливого періоду)". 
  
Кузьменко І.В. "Соціологічна характеристика деліквентної субкультури". 
 
Литвиненко Н.І., к.т.н., с.н.с., Кольцов Р.Ю., к.т.н. "Аналіз керівних 
документів щодо навігаційного забезпечення Збройних Сил України". 
 
Лісовська Д.А. "Правові засади в галузі теплопостачання". 
 
Опанасенко О.О., к.ю.н. "Деякі питання адміністративно-правового 
регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців". 
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Пасіка С.П., к.ю.н., с.н.с. "Деякі питання визначення проблематики права 
воєнної сфери як галузі права". 
 
Пашинський В.Й., к.ю.н., доц. "Військово-адміністративний устрій 
Запорізької Січі". 
 
Пижик А.А., Коропатнік І.М., к.ю.н. доц. "Оціночне поняття "істотна шкода" у 
розумінні статті 410 КК України". 
 
Піддубний О.В. "Військова юстиція в сучасних умовах: перспективи розвитку 
та реформування". 
 
Савинець О.Ю. "Деякі питання правового регулювання міжнародних договорів 
України". 
 
Сенюк О.В. "Деякі питання правового регулювання діяльності військової 
прокуратури". 
 
Скиба О.С. "Деякі питання протидії корупції у Воєнній сфері України". 
 
Солодкий І.М. "Тенденції розвитку сучасного кримінального права України". 
 
Тхорук Я.Р., Коропатнік І.М., к.ю.н., доц. "Необхідність ратифікації Україною 
Римського статуту як ключова передумова несення винними особами 
міжнародної відповідальності за вчинення військових злочинів". 
 
Цехоцький О.С. "Перспективи відновлення військових судів". 
 
Чумачов О.М. "Шляхи підвищення ефективності організації правової 
підготовки курсантів та слухачів у військових навчальних закладах". 
 
Шульгін В.В. "Проблеми реалізації нормативно-правового забезпечення 
оборонної реформи". 
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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. 
 
Акімов Р.Ю., Писаренко Р.В. "Застосування ГІС в системах підтримки 
прийняття рішень". 
 
Бондар О.О., Хірх-Ялан В.І., к.т.н. "Геоінформаційна система для проведення 
екологічного моніторингу наслідків повсякденної діяльності військ". 
 
Вавілічев О.Д., Писаренко Р.В. "Особливості генералізації населених пунктів".  
 
Воїнов В.І., Жилик О.М. "Використання мобільних додатків для вирішення 
військово-прикладних задач". 
 
Гарбаров Р.В., Пампуха І.В., к.т.н., доц. "Вдосконалення системи ППО за 
допомогою ГІС". 
 
Гончарук Л.М., Кольцов Р.Ю., к.т.н. "Використання цифрових моделей 
місцевості для високоточної зброї". 
 
Добруцький А.І., Левінськова Н.В. "Тенденції розвитку геопросторової 
розвідки". 
 
Завада А.М., Левінськова Н.В. "Геоінформаційний аналіз тактичних 
властивостей місцевості за матеріалами дистанційного зондування землі". 
 
Касім А.М., к.т.н., Касім М.М. "Візуалізація навігаційних даних різнотипних 
рухомих об’єктів у геоінформаційних системах подвійного призначення". 
 
Криць Ю.П., Кольцов Р.Ю., к.т.н. "Екологічні проблеми сучасності". 
 
Лахтурова Л.Д., Шмаль С.Г. "Застосування даних аерокосмічної розвідки при 
вирішенні завдань топогеодезичного забезпечення військ". 
 
Литвинюк М.С. "Топогеодезичне забезпечення бою". 
 
Лукіянчук А.А., Савков П.А., к.т.н, доц., Пампуха І.В., к.т.н., доц. 
"Використання сейсмоакустичних систем під час проведення АТО". 
 
Матюшенко Д.А., Сміловський О.М. "Особливості проведення землевпоряд-
кувальних робіт на території військових містечок". 
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Мерних І.В., Біленко В.І. "Створення цифрових моделей місцевості". 
 
Проценко А.Б., Левчук С.В. "Геоінформаційний аналіз впливу рослинного 
покриву на тактичні властивості місцевості". 
 
Матюшенко Д.А. "Особливості проведення землевпорядкувальних робіт на 
території військових містечок". 
 
Мельник Ю.А., Пасюк С.П. "Аналіз проблем безпілотних літальних апаратів 
та перспективи їхнього розвитку". 
 
Музичин О.В., Писаренко Р.В. "Застосування динамічних тривимірних 
моделей місцевості при проведенні бойових дій". 
 
Назаренко В.В., Сівков С.В. "Використання ГІС для управління земельними 
ресурсами". 
 
Нечаєнко В.О., Нетреба А.П. "Генералізація об’єктів гідрографії на цифрових 
топографічних картах". 
 
Олексенко Д.А., Прищепа С.В. "Спеціальні портативні мобільні 
геоінформаційні прилади, та програмні продукти військового призначення". 
 
Писаренко І.А. "Сучасні геоінформаційні технології в школі". 
 
Політун Р.О., Шкут М.Л. "Геоінформаційне моделювання маршу військової 
частини". 
 
Романчук О.А., Савков П.А., к.т.н., доц. "Тривимірне моделювання тактичної 
обстановки засобами ГІС". 
 
Слинько В.В., Тетева Р.І. "Розробка вимог щодо створення навігаційних карт". 
 
Сторубльов О.І., к.т.н., доц. "Особливості використання методів Фур’є та 
Hough при дистанційному зондуванні  землі у ГІС військового призначення". 
 
Хірх-Ялан В.І., к.т.н. "Доповнення до керівних документів для створення 
навігаційних карт". 
 
Чорногуз К.О., Янченко А.І. "Створення, контроль якості та основні проблеми 
цифрових карт". 
 
Юрченко Є.І., Корячко Є.І. "Перспективи розвитку WEB-картографії".  
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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. 
 
Безносюк О.О., к.пед.н., проф. "Контекстне навчання при підготовці військового 
фахівця". 
 
Коваль Ю.В., доц. "Універсальний інтерактивний кабінет як основа 
інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу". 
 
Абрамян О.В. "Педагогічні умови навчання курсантів професійно-
орієнтованого аудіювання". 
 
Дем’янюк О.С., к.т.н., доц. "Нові підходи до організації психолого-педагогічної 
підготовки майбутніх офіцерів". 
 
Уліч В.Л., к.пед.н., доц. "Інтеграційні процеси в системі вищої освіти". 
 
Красімір Дялдеті доктор філософії "Дослідження індекса маси тіла студентів 
технічного ВНЗ". 
 
Онискевич Т.С., к.пед.н., доц. "Психолого-педагогическая компетентность 
преподавателя в образовательном процессе высшей школы". 
 
Гулай О.І., д.пед.н., доц. "Зміст і структура природничо-наукових дисциплін у 
процесі професійної підготовки майбутніх фахівців". 
 
Гонтарук О.М., к.ф.-м.н. "Удосконалення фізичного виховання та проблеми 
підготовки спортивного резерву в Україні". 
  
Корсак К.В., д.ф.н., проф., Корсак Ю.К. к.ф.н, с.н.с.  "Потенціал нооісторії у 
відсічі ворожій пропаганді". 
 
Кірик Т.В., к.пед.н., доц. "Про інтеграцію та індивідуалізацію вищої освіти 
України". 
 
Ляшенко Л.М., к.пед.н. "Роль трипільців у появі протоіндоєвропейської мови". 
 
Хом’юк І.В., д.пед.н., проф., Хом’юк В.В., к.т.н., доц. "Особливості підготовки 
викладача до навчального заняття  з вищої математики зі студентами 
спеціальності "стрілецька зброя" у ВНЗ". 
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Бешок Т. В., к.пед.н. "Впровадження методики застосування медіаосвітніх 
технологій у процес підготовки майбутніх учителів як одна з умов підвищення 
рівня їх медіаграмотності". 
 
Осадченко І.І., д.пед.н, проф. "Принцип адаптивності діяльності викладача 
ВНЗ у контексті застосування креативних технологій навчання". 
 
Проценко А.А. "Компетентність вчителя як інноваційний підхід у системі 
вищої освіти". 
 
Григоричева И.В., к.психол.н., доц., Мельникова Ю.А., к.психол.н., доц. 
"Психологическое сопровождение формирования психолого-педагогических 
компетенций вожатого (на примере "школы вожатых")". 
 
Гуменний О.Д., к.пед.н., доц.  "Створення електронних навчальних курсів 
нового покоління". 
 
Кубіцький С.О., к.пед.н., проф. "Формування творчої особистості майбутнього 
фахівця". 
 
Кубіцький Ю.С., к.е.н., доц.  "Використання ділових ігор у підготовці 
майбутніх менеджерів". 
 
Благініна С.В., к.пед.н., доц. "Німецький досвід елітарності наукових 
досліджень". 
 
Дебич М.А., к.пед.н., доц. "Сучасні технології у вищій школі: електронне 
навчання". 
 
Похресник А.К.,  к.ф.н., доц. "Римський клуб як приклад успіху незалежної 
наукової еліти". 
 
Черкун І.А.  "Етапи військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-
психологів запасу". 
 
Анджей Маріан Цвер, к.пед.н., доц. "Військова виховна думка періоду 
польських національних повстань і національно-визвольної боротьби 1794-1864 
років". 
 
Дублян А.В. "Розвиток управлінської компетентності майбутніх фахівців 
розвідувальної діяльності: проблема вирішення". 
 
Мотика С.М. "Формування патріотизму військових ліцеїстів у позанавчальній 
виховній діяльності". 
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Олійник Л.В., к.пед.н., с.н.с. "Парадигма навчання військово-спеціальних 
дисциплін магістрів військово-соціального управління". 
 
Яковишин Р.Я., к.пед.н., доц.  "Соціально-педагогічний аспект роботи із 
членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України, як чинник 
соціальної політики держави". 
 
Азнагулова Г.И., Сулейманова Ф.М., к.пед.н, доц.  "Применение 
интерактивных методов в образовательном процессе высшей школы". 
 
Веселова С.Э., Сулейманова Ф.М., к.пед.н, доц. "Проблемы модернизации 
высшего образования". 
 
Пичугина Т.И.,  Сулейманова Ф.М., к.пед.н, доц. "Особенности проведения 
деловых игр при  обучении студентов математике". 
 
Александрова А.Р., Головнева Е.В., д.пед.н., проф.  "Новое в философии 
высшего профессионального образования". 
 
Муртазина Э.А., Головнева Е.В., д.пед.н., проф. "Ценностные ориентиры 
воспитания студенческой молодежи". 
 
Перепелицина Т.И.,  Головнева Н.А. "Научно-практическая конференция как 
интерактивная форма проведения занятий по педагогике". 
 
Попова И.А., Головнева Е.В., д.пед.н., проф.  "Роль информации в процессе 
педагогического управления". 
 
Шмелёва Ю.С., Головнева Е.В., д.пед.н., проф.  "Влияние развития 
классической науки на формирование нового образа жизни". 
 
Юнусова Г.Р., Головнева Н.А. "Методологические аспекты социального 
управления подготовкой учителя". 
 
Мусина А.А., Синдикова Г.М., к.пед.н., доц. "Подготовка студентов к 
организации поликультурного воспитания младших школьников". 
 
Олло В.П., к.пед.н. "Використання потенціалу особистісно-орієнтованого 
підходу у формуванні мотиваційної спрямованості освітньої діяльності вищих 
військових навчальних закладів". 
 
Рулева А.О., Синдикова Г.М., к.пед.н., доц. "Подготовка студентов к 
использованию интерактивных методов в воспитательном процессе начальной 
школы". 
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Таштимерова Р.К., Синдикова Г.М., к.пед.н., доц.  "Деловая игра как форма 
организации образовательного процесса в ВУЗе". 
 
Ломакович В.Я., к.пед.н., доц. "Навчання екологічної освіти в школах 
Німеччини". 
 
Дусматов О.М., д.ф.-м.н., проф. "Подготовка научно-педагогических кадров в 
Узбекистане". 
 
Tetyana Koshmanova, Doctor of pedagogic sciences, Рrofessor "Global influnce of 
american teachers’ training reforms". 
 
Спиров Красимир, доктор наук, проф. "Среда для системы непрерывного 
образования". 
 
Gita Revalde, Doctor,  Professor "Iinternational cooperation". 
 
Najam Abbas, Doctor, Professor "Market links for youth empowerment". 
 
Edward Jarmoch, Doctor, Professor "Migration of polish students and workes". 
 
Кантуреев М.Т., д.э.н., проф. "Академическая мобильность". 
 
Matsuda Takeo, PhD, professor "Нistory of social educationin Japan". 
 
Bombardelli Olga, professor "Innovative teaching and assessment at the university 
for quality learning, against early university leaving". 
 
Кузнєцов А.В. "Інформаційні технології у військовій освіті:  проблеми та 
шляхи щодо їх модернізації". 
 
Прохоров О.А., к.пед.н., доц.,  Кузьмич І.І., к.ю.н., Бурий С.В. "Проблеми та 
завдання військової освіти і науки у сьогоденні". 
 
Строчук М.С., к.и.н., доц.  "Профессиональное формирование личности 
студента в услових современного развития высшей школы". 
 
Getman O.O., PhD in Economics, Associate Professor, Schaefer Michael, Doctor of 
Economics, professor, "Educational innovations: ways for development". 
 
Залєський Є.М., Аронов А.О., Сидоров Ю.Т. "Програми для створення 
електронних підручників". 
 
Черних Ю.О., к.т.н., доц., Черних О.Б. "Європейський досвід організації 
підготовки наукових кадрів". 
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Черних Ю.О., к.т.н., доц. "Досвід підготовки  кандидатів наук для Збройних 
Сил України". 
 
Осадчук Д.Д. "Формування професійної компетентності у майбутніх офіцерів 
морського торговельного флоту як запорука їх ефективної діяльності в 
екстремальних ситуаціях". 
 
Зельницький А.М., к.пед.н., доц. "Дисемінація педагогічного досвіду у вищій 
військовій школі". 
 
Капосльоз Г.В., к.психол.н., с.н.с. "Бар’єри ефективного виконання 
функціональних обов’язків науково-педагогічними працівниками вищих 
військових навчальних закладів". 
 
Тимошенко Р.І., д.військ.н, с.н.с., Приходько Ю.І., к.пед.н., доц. "Військова 
освіта: проблеми, тенденції, напрями та шляхи продуктивного розвитку". 
 
Яшник С.В. "Структура професійної компетентності майбутніх фахівців 
лісогосподарської галузі". 
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