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урахуванням складності 
технологічних процедур

Політ-2007: VІІ міжнар. 
наукова конф. студентів та 
молодих учених, 12-13 
квітня 2007 р.: тези доп. – 
К., 2007. – С.103. 

Пауков О.В.

21. Формалізація процесу 
побудови дизайну 
повітряного простору в 
термінах методології 
структурного 
проектування і аналізу

АВІА–2007. Аерокосмічні 
системи моніторингу та 
керування: VІІІ міжнар. 
наук.-техн. конф., 25-27 
квітня 2007 р.: тези доп.: – 
К., 2007. – Т.2. – С.22.13–
22.16. 

Кудь П.П., 
Власов С.А.

22. Методи оцінки ризику 
прийняття рішення в 
екстремальних умовах з 
урахуванням інформації 
про емоційний стан 
пілота

АВІА–2007. Аерокосмічні 
системи моніторингу та 
керування: VІІІ міжнар. 
наук.-техн. конф., 25-27 
квітня 2007 р.: тези доп.: – 
К., 2007. – Т.2. – С.22.9–
22.12.

23. Підходи до 
математичного 
моделювання 
емоційного стану пілота

Комбінаторні конфігурації 
та їх застосування. Третій 
Міжвузівський науково-
практичний семінар, 19-20 
квітня 2007 р.: тези доп. – 
Кіровоград. 2007. С.

Коваленко О.В.
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24. Учет приоритетности 

факторов в матрице 
решений при выборе в 
условиях 
неопределенности

Комбінаторні конфігурації 
та їх застосування. Третій 
Міжвузівський науково-
практичний семінар. – 
Кіровоград, 19-20 квітня 
2007 р.: тези доп. – 
Кіровоград. 2007. С.

25. Підходи до 
математичного 
моделювання 
емоційного стану пілота

Комбінаторні конфігурації 
та їх застосування. Третій 
Міжвузівський науково-
практичний семінар. – 
Кіровоград, 19-20 квітня 
2007 р.: тези доп. – 
Кіровоград. 2007. С.

Коваленко О.В.

26. Системний підхід до 
моделювання діяльності 
людини-оператора у 
неочікуваних умовах 
експлуатації

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: ІІІ 
научно-практическая 
конференция, 30-31 
октября 2007 г.: тезисы 
докл.– Кировоград:, 2007. 
С.

Сікірда Ю.В.

27. Класифікація чинників, 
що впливають на 
діяльність людини-
оператора в 
неочікуваних умовах 
експлуатації

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: ІІІ 
научно-практическая 
конференция, 30-31 
октября 2007 г.: тезисы 
докл.– Кировоград:, 2007. 
С.

Фоменко А.Г.

28. Моделювання процесу 
прийняття рішень 
авіаспеціалістом з 
урахуванням 
індивідуальних якостей

Автоматика-2008: 15–та 
міжнар. конф. з 
автоматичного управління,
23-26 вересня 2008 р.: тези 
доп. – Одеса, 2008. – С. 
954-956. 

Сікірда Ю.В.

29. Прийняття рішення в 
екстремальних умовах з 
урахуванням інформації 

Інтелектуальні системи 
прийняття рішень та 
проблеми 

Сікірда Ю.В.
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про емоційний стан 
пілота

обчислювального 
інтелекту – 2008: міжнар. 
наук. конф. 19-23 травня 
2008 р.: тези доп. – 
Євпаторія, 2008. – С. 76-
79. 

30. Система підтримки 
прийняття рішення 
льотного диспетчера

Автоматизація: проблеми, 
ідеї, рішення: міжнар. 
наук.-техн. конф., 8-12 
вересня 2008 р. : тези доп. 
– Севастополь, 2008. – 
С.262-266. 

31. Підходи до 
ідентифікації 
емоційного стану пілота 
при прийняття рішення 
в позаштатних ситуаціях

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция. 10 декабря 
2008 г : тезисы докл. – 
Кировоград, 2008.– С. 

Коваленко О.В.

32. Аналіз впливу 
соціально-
психологічних чинників 
на професійну 
діяльність авіаційного 
спеціаліста

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция. 10 декабря 
2008 г : тезисы докл. – 
Кировоград, 2008.– С.

Правда О.С.

33. Заход на посадку в 
сложных метеоусловиях.
Сетевая модель

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция. 10 декабря 
2008 г : тезисы докл. – 
Кировоград, 2008.– С.

Бабич А.В.
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34. Ідентифікація 

емоційного стану пілота 
в екстремальних умовах 
польоту методом 
фазової площини

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция. 10 декабря 
2008 г : тезисы докл. – 
Кировоград, 2008.– С.

Сікірда Ю.В.

35. Система поддержки 
принятия решений 
летного диспетчера в 
задаче выбора 
оптимального маршрута

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция. 10 декабря 
2008 г : тезисы докл. – 
Кировоград, 2008.– С.

Шалагина Д.П.

36. Аналіз сумісності та 
соціонічної поведінки 
групи авіаційних 
спеціалістів

Політ-2009. Сучасні 
проблеми науки: ІХ 
міжнар. наукової конф. 
студентів та молодих 
учених, 8-10 квітня 2009 р.
: тези доп. – К., 2009. –С.  

Амосова О.В.,

37. О некоторых подходах к
улучшению памяти 
авиационных 
специалистов

Політ-2009. Сучасні 
проблеми науки: ІХ 
міжнар. наукової конф. 
студентів та молодих 
учених, 8-10 квітня 2009 р.
: тези доп. – К., 2009. –С.  

Отряжий В.Ю.,

38. Моделювання прийняття
рішення людиною-
оператором авіаційної 
ергатичної системи в 
неочікуваних умовах 
експлуатації повітряного
судна

Автоматика-2009: 16–та 
міжнар. конф. з 
автоматичного управління,
22-25 вересня 2009 р.: тези 
доп. – Чернівці, 2009. –С. 

Сікірда Ю.В.

39. Декомпозиція системи 
управління повітряним 
рухом при дослідженні 
процесів діяльності 

АВІА-2009: ІХ міжнар. 
наук.-техн. конф, 21-23 
вересня 2009 р.: тези доп. –
К., 2009. – С.

Сікірда Ю.В., 
Якуніна І.Л.



1 2 3 4 5
людини-оператора в 
неочікуваних умовах 
експлуатації повітряного
судна

40. Модель  розвитку
аварійної  ситуації  у
випадку  зіткнення
повітряного  судна  з
птахом, на етапі зльоту. 

Матеріали ІХ міжнар. 
наук.-техн. конф. “АВІА-
2009” – Київ, 21-23 
вересня 2009 р. – К.: НАУ, 
2009.

Якуніна І.Л.

41. Пошук оптимальних 
рішень щодо комбінацій
енергетичних потоків у 
автоматизованій системі
керування автономним 
енергопостачанням на 
основі відновлюваних 
джерел енергії в умовах 
невизначеності

Управління, автоматизація 
і навколишнє середовище: 
міжнар. наук.-техн. конф., 
7-11 вересня 2009 р.: тези 
доп.  – Севастополь, 2009.
– С. 

Голік О.П., 
Жесан Р.В.

42. Прогнозна модель 
розвитку польотної 
ситуації з врахуванням 
прийняття рішення 
людиною-оператором 
авіаційної ергатичної 
системи

Управління, автоматизація 
і навколишнє середовище: 
міжнар. наук.-техн. конф., 
7-11 вересня 2009 р.: тези 
доп.  – Севастополь, 2009.
– С.

Сікірда Ю.В.

43. Статистичний аналіз 
зіткнень повітряних 
суден з птахами

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция, 28-29 
октября 2009 г.: тезисы 
докл.  – Кировоград, 2009. 
–С. 

Якуніна І.Л.

44. Модель управления 
развитием «полетной 
ситуации» с учетом 
деятельности человека-
оператора

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-

Сикирда Т.Ф.
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практическая 
конференция, 28-29 
октября 2009 г.: тезисы 
докл.  – Кировоград, 2009. 
– С.

45. Расчет комплексного 
показателя пригодности 
специалиста к 
самостоятельной работе 
на авиапредприятии

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция, 28-29 
октября 2009 г.: тезисы 
докл.  – Кировоград, 2009. 
–С.  

Сагановская Л.А.

46. Использование линий 
передачи данных как 
средства 
совершенствования 
взаимодействия 
авиадиспетчера и 
экипажа воздушного 
судна

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция, 28-29 
октября 2009 г.: тезисы 
докл.  – Кировоград, 2009. 
–С.

Кирилловский 
Ю.М.

47. Автоматизация процесса
загрузки воздушного 
судна

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция, 28-29 
октября 2009 г.: тезисы 
докл.  – Кировоград, 2009. 
–С.

Амосова А.В., 
Тимошенко А.С.

48. Модель управления 
развитием «полетной 
ситуации» с учетом 
деятельности человека-

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 

Сикирда Т.Ф.
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оператора подготовке операторов 

сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция, 28-29 
октября 2009 г.: тезисы 
докл.  – Кировоград, 2009. 
–С.

49. Оценка эргатической 
устойчивости системы 
«человек–воздушное 
судно–внешняя среда»

Автоматика-2010: 16–та 
міжнар. конф. з 
автоматичного управління,
5-6 жовтня 2010 р. : тезисы
докл. – Харьков, 2010. –С. 

Сикирда Ю.В.
Землянський А.В.

50. Моделирование 
поведенческой 
деятельности человека-
оператора авиационной 
эргатической системы

Автоматизація: проблеми, 
ідеї, рішення (АПІР) 2010: 
міжнар. наук.-техн. конф., 
6-10 вересня 2009 р.: тези 
доп. – Севастополь, 2010. –
С.  

Сикирда Ю.В.

51. Качественный анализ 
семантической модели 
развития полетной 
ситуации

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция, 27-28 
октября 2010 г.: тезисы 
докл.  – Кировоград, 2010. 
– С. 

Сикирда Ю.В.

52. Технологія розробки 
дерева прийняття рішень
у випадку відмови 
двигуна на зльоті

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция, 27-28 
октября 2010 г.: тезисы 
докл.  – Кировоград, 2010. 
– С.

Якуніна І.Л.

53. Технологія розробки 
дерева прийняття рішень

Современные 
информационные 

Пархоменко М.С.
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у випадку не випуску 
шасі

технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция, 27-28 
октября 2010 г.: тезисы 
докл.  – Кировоград, 2010. 
– С.

54. Моделирование 
принятия решений 
человеком-оператором 
при возникновении 
пожара на борту 
воздушного судна

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция, 27-28 
октября 2010 г.: тезисы 
докл.  – Кировоград, 2010. 
– С.

Бузько Ю.Я.

55. Моделирование 
процесса принятия 
решений человеком-
оператором при 
возникновении ОСП 
(разгерметизации) на 
борту воздушного судна

Современные 
информационные 
технологии в управлении и
профессиональной 
подготовке операторов 
сложных систем: 
международная научно-
практическая 
конференция, 27-28 
октября 2010 г.: тезисы 
докл.  – Кировоград, 2010. 
– С. 

Алексеенко А.В.

56. Декомпозиція системи 
управління повітряним 
рухом при дослідженні 
процесів діяльності 
людини-оператора в 
неочікуваних умовах 
експлуатації повітряного
судна

Харченко В.П., 
Сікірда Ю.В.

57. Стохастичний 
мережевий аналіз 
розвитку польотних 

Матеріали Х міжнар. 
наук.-техн. конф. “АВІА-
2011” – Київ,. – К.: НАУ, 
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ситуацій 2011.

58.
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альтернативного 
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