ПЛАН
проведення І Міжнародної науково-практичної конференції
“Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі
вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення”
ТЕМАТИКА ВИСТУПІВ
Відкриття конференції.
Вступне слово.

Вступне слово.
Вступне слово.
Майбутнє освіти, підготовки та
управління талантом.
Технології навчання та
підготовки в НАТО.
Дистанційне навчання в
багатонаціональних
навчаннях: Вікінг 18 та
подальші навчання.
Як дистанційне навчання може
допомогти військовим
навчальним закладам
пропонувати навчання та
підготовку онлайн.
Програма НАТО DEEP з точки
зору дистанційного навчання.
Отримані уроки та
рекомендації.
Перерва. Проведення
колективного фотографування
учасників конференції.
Інновації в навчальній
аудиторії. Перспективи
Консорціуму “Партнерство
заради миру”.
Сучасний стан та перспективи
розвитку дистанційного
навчання у НУОУ імені Івана
Черняховського.
Використання 3D моделей у
навчальному процесі
дистанційної форми навчання.
Що необхідно для успішного
впровадження технологій
дистанційного навчання в
університеті.
Система підготовки кадрів
дистанційного навчання.

ЧАС

ДОПОВІДАЧ
Перший заступник Міністра оборони України,
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат
09.00-09.05
державної премії в галузі науки і техніки, доктор
до 5 хв.
військових наук, професор
РУСНАК Іван Степанович
Начальник Національного університету оборони
09.05-09.10 України імені Івана Черняховського, кандидат
технічних наук,
до 5 хв.
генерал-лейтенант СИРОТЕНКО Анатолій Миколайович
09.10-09.15 Військовий аташе Королівства Норвегія
підполковник Боє Гардер Лілеруд (Boye Garder Lillerud)
до 5 хв.
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Директор організації “Ініціатива з дистанційного
09.15-09.35
навчання”, Ph.D.,
до 20 хв.
доктор Сара ШАТЦ (Sarah SCHATZ, USA)
Голова Секції освітніх та навчальних технологій,
09.35-09.55
Командування ОЗС НАТО з питань трансформації
до 20 хв.
Пол ТУРКЕТЛ (Paul THURKETTLE, GBR)
09.55-10.15 Віце-Президент Інституту Джефферсона
Більяна ПРЕСНАЛЛ (Biljana PRESNALL, USA)
до 20 хв
Представник Норвезького коледжу університету
10.15-10.35
оборони
до 20 хв.
капітан 2 рангу Геір ІСАКСЕН (Geir ISAKSEN, NOR)
10.35-10.55 Представник Програми DEEP, Ph.D.,
до 20 хв. доктор Пьотр ГАВЛІЧЕК (Piotr GAWLICZEK, POL)
10.55-11.30
Учасники конференції.
35 хв.
Голова Робочої групи з дистанційного навчання
11.30-11.50
Консорціуму “Партнерство заради миру”
до 20 хв.
Грета КЕРЕМІДЧЕВА (Greta KEREMIDCHIEVA, BGR)
ТВО начальника наукового центру дистанційного
11.50-12.10 навчання Національного університету оборони України
до 20 хв. імені Івана Черняховського, кандидат технічних наук,
підполковник ТИЩЕНКО Максим Георгійович
Доцент кафедри військової підготовки Сумського
12.10-12.30 державного університету кандидат технічних наук,
до 20 хв. старший науковий співробітник
ЖИТНИК Віктор Євгенович
Доцент кафедри програмної інженерії Харківського
12.30-12.45 національного університету радіоелектроніки, кандидат
до 15 хв. технічних наук, доцент
КАУК Віктор Іванович
Професор кафедри технічної кріофізики Національного
12.45-13.00 технічного університету “Харківський політехнічний
до 15 хв. iнститут”, кандидат технічних наук, доцент
КУХАРЕНКО Володимир Миколайович

ТЕМАТИКА ВИСТУПІВ
Перерва на обід.
Перспективи та проблеми
впровадження дистанційного
навчання в навчальний процес
Інституту Військово-Морських
Сил Національного
університету “Одеська морська
академія.
Стан та перспективи
впровадження технологій
дистанційного навчання в
освітньому процесі
Національної академії
сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного.
Досвід впровадження системи
дистанційного навчання у
навчальний процес
Житомирського військового
інституту імені С.П.Корольова.
Дистанційне навчання:
перспективи розвитку у
Військовій академії.
До питання визначення
оптимальної структури
мережевої системи
дистанційного навчання у
закладах вищої військової
освіти.
Перерва.
Аналіз загроз та захисту
системи дистанційного
навчання Харківського
національного університету
Повітряних Сил імені
І.Кожедуба.

ЧАС
ДОПОВІДАЧ
13.00-14.00
Учасники конференції.
60 хв.
ПАНЕЛІ
Доцент кафедри кораблеводіння Інституту Військово14.00-14.20 Морських Сил Національного університету “Одеська
до 20 хв. морська академія”, кандидат технічних наук
ПОСПЄЛОВ Андрій Сергійович

Начальник кафедри автомобілів та автомобільного
господарства Національної академії сухопутних військ
14.20-14.40
імені гетьмана Петра Сагайдачного, кандидат технічних
до 20 хв.
наук, старший науковий співробітник, полковник
АНДРІЄНКО Анатолій Михайлович
Старший викладач кафедри автоматизованих систем
14.40-15.00 управління Житомирського військового інституту імені
до 20 хв. С.П. Корольова, кандидат педагогічних наук
ШКАТУЛА Олександр Павлович
Начальник кафедри гуманітарних та соціально15.00-15.15
економічних дисциплін Військової академії (м. Одеса)
до 15 хв
полковник ЛУХАНІН Володимир Володимирович
Старший викладач кафедри бронетанкового озброєння
та військової техніки Військового інституту танкових
15.15-15.30
військ Національного технічного університету
до 15 хв..
“Харківський політехнічний інститут”
полковник БАРКАТОВ Ігор Валентинович
15.30-16.00
Учасники конференції
30 хв.
Начальник науково-дослідної лабораторії
“Дистанційних засобів бойової підготовки та
дистанційного навчання” відділу оперативного
16.00-16.20
мистецтва та бойового застосування Повітряних Сил
до 20 хв.
НЦ ПСХНУПС імені Івана Кожедуба, кандидат
технічних наук, старший науковий співробітник
підполковник ТРЕТЯК Вячеслав Федорович

Досвід застосування технологій
Заступник начальника Військового інституту
дистанційного навчання у
16.20-16.40 телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут з
Військовому інституті
до 20 хв. навчальної роботи
телекомунікацій та
полковник СІЛКО Олексій Вікторович
інформатизації.
Проблеми впровадження
Начальник факультету перепідготовки та підвищення
дистанційного навчання в
16.40-17.00
кваліфікації Української військово-медичної академії
освітньому процесі Української
до 20 хв.
полковник КОЗАК Наталія Дмитрівна
військово-медичної академії та
можливі шляхи їх вирішення.
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Обговорення та прийняття
17.00-17.30
Учасники конференції.
рішення за результатами
30 хв.
роботи конференції.
Заступник начальника Національного університету
Закриття конференції.
17.30-18.00 оборони України імені Івана Черняховського з
навчальної роботи, кандидат військових наук, доцент,
Заключне слово.
30 хв.
генерал-майор САЛКУЦАН Сергій Миколайович

