
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ВИТЯГ 

з протоколу засідання кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення 

від 3.04.2020р. 

(проведено дистанційно) 

 

Присутні: проф. Смірнов О.А., доц. Мелешко Є.В., доц. Якименко Н.М., доц. 

Петренюк В.І., доц. Коваленко О.В., доц. Минайленко Р.М., доц. 

Доренський О.П., доц. Дрєєв О.М., доц. Босько В.В., доц. Смірнов 

С.А, доц. Марченко К.М., доц. Оришака О.В., ст. викл. Поліщук Л.І., 

ст. викл. Лисенко І.А., ст. викл. Коваленко А.С., викл. Бісюк В.А., 

викл. Резніченко В.А., асп. Дрєєва Г.М, викл. Савеленко О.К., викл. 

Конопліцька-Слободенюк О.К., викл. Собінов О.Г., викл. Ладигіна 

О.А., асп. Шингалов Д.В., асп. Улічев О.В. 

 

Порядок денний 

Обговорення результатів ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції "Інформаційна безпека та комп'ютерні технології" ("Information 

Security and Computer Technologies") 

Слухали: 

Доповідь секретаря оргкомітету конференції, доцента кафедри Минайленка 

Р.М., який доповів, що 2-3 квітня 2020 року у м. Кропивницький на базі кафедри 

«Кібербезпеки та програмного забезпечення» Центральноукраїнського 

національного технічного університету і кафедри «Кібербезпеки та 

інформаційних технологій» Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця, відбулась ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція "Інформаційна безпека та комп'ютерні технології" ("Information 

Security and Computer Technologies"). 

Робота конференції відбувалась за трьома секціями – Інформаційна безпека 

держави, суспільства та особистості; Програмування та інформаційно-

коммунікаційні технології; Інформаційні технології в економіці, медицині та 

освіті. 

Виступили:  

- проф. Смірнов О.А. відзначив, що дана конференція проводилась вдруге, 

кількість учасників зросла та міжнародні горизонти розширились за 



рахунок науковців із США, Німеччини, Польщі, Азербайджану, 

Казахстану та інших країн. Всього у конференції прийняли участь 160 

учасників, в т.ч. 30 – іноземців, які представили 32 матеріали тез; 

- доц. Мелешко Є.В. наголосила, що всі матеріали конференції буде 

надіслано учасникам та розміщено на офіційному сайті ЦНТУ; 

За результатами конференції всебічно було обговорено такі питання та 

проблемні напрямки: 

- Інформаційна безпека держави.  

- Інформаційно-психологічна безпека. 

- Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.  

- Безпека інформації у хмарних сховищах. 

- Криптографічні засоби захисту інформації. 

- Стеганографічні засоби захисту інформації. 

- Технічні засоби захисту інформації. 

- Комплексні системи захисту інформації. 

- Захист персональних даних. 

- Інформаційні війни. 

- Кібертероризм та кібербезпека. 

- Системне програмування. 

- Мережні інформаційні технології. 

- Паралельні, розподілені та хмарні обчислення. 

- Моделювання складних систем. 

- Ігрові програми та комп'ютерна графіка. 

- Інформаційні технології в економіці. 

- Економічна безпека. 

- Інформаційні технології в медицині. 

- Інформаційні технології в освіті. 

 

Постановили: 

Визнати роботу ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

"Інформаційна безпека та комп'ютерні технології" ("Information Security and 

Computer Technologies") задовільною. 

Наведені дані та матеріали конференції свідчать про міжвузівські 

зв’язки, посилення науки і практики, взаємне збагачення різних наукових 

шкіл, інтегрування зусиль для розвитку інформаційних технологій та захисту 

інформації. 

Конференція відзначає загально високий рівень наукової дискусії та 

отриманих результатів досліджень науковців України, США, Польщі, 

Азербайджану, Казахстану. 



В процесі виступів, обговорення доповідей та дискусій висвітлено 

головні проблеми сучасного стану інформаційної безпеки і комп’ютерних 

технологій України і світу та перспективні напрямки їх розвитку. 

 

Головуючий 

 д.т.н., проф.       О.А. Смірнов 

 

Секретар 

 к.т.н., доц.        Р.М. Минайленко 


	Порядок денний

