
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
(конференц-зал № 14) 

900-950 Реєстрація учасників засідання 
1000-1005 Вступне слово начальника Державного науково-

дослідного інституту авіації Харченка Олександра 
Володимировича 

1005-1025 Сучасний стан та перспективи розвитку авіації 
Повітряних Сил Збройних Сил України – головний  
інженер авіації Повітряних Сил Скоренький Петро 
Емільянович  

1025-1040 Основні напрями діяльності Державного науково-
дослідного інституту авіації щодо забезпечення 
справності, льотної придатності, розвитку та 
модернізації авіаційної техніки державної авіації. 
Досягнення взаємосумісності з НАТО в галузі авіації. 
– заступник начальника Державного науково-
дослідного інституту авіації з наукової роботи 
Пащенко Сергій Валерійович 

1040-1100 Наукова підтримка та дослідження проблем 
експлуатації зразків авіаційної техніки в контексті 
розвитку міжнародного співробітництва – заступник 
директора Технічного інституту Військово-
Повітряних Сил Республіки Польща  Анджей Жюлюк 

1100-1115 Стан перегляду стандартів системи розроблення та 
поставлення на виробництво озброєння та військової 
техніки –начальник відділу Управління стандартизації, 
кодифікації та каталогізації Грідін Юрій Вікторовіч 

1115-1135 Нормативно-правові, організаційні та виробничо-
технічні аспекти реалізації заходів імпортозаміщення. 
Проблеми та досвід – провідний науковий співробітник 
Державного науково-дослідного інституту авіації 
Самулєєв Володимир Вікторович 

1135-1150 Забезпечення авіаційних підприємств гумотехнічними 
виробами спеціального призначення – директор ДП 
“Український науково-дослідний конструкторсько-
технологічний інститут еластомерних матеріалів і 
виробів” Удод Андрій Миколайович 

1150-1200 Досвід роботи з профільними підприємствами України 
з питань освоєння виготовлення запасних частин та 
складальних одиниць авіаційних газотурбінних 
двигунів – директор технічний НВК “Зоря-
Машпроект” Блохін Сергій Володимирович 

1200-1220 Досвід реалізації системного підходу при розробці 
технологій серійного ремонту деталей авіаційних ГТД 
– заступник директора Інституту ім. Є.О.Патона 
НАН України з наукової роботи Ющенко Костянтин 
Андрійович 

1220-1235 Неруйнівний контроль різних стадій пошкодження 
елементів авіаційних конструкцій – завідувач відділу 
Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН 
України Осташ Орест Петрович 

1235-1250 Ударна стійкість елементів прозорого бронювання 
скління кабін вертольотів – завідувач відділу 
Інституту проблем міцності ім. Г.Писаренка НАН 
України Родічев Юрій Михайлович 

1250-1300 Об’яви. Оголошення щодо порядку відвідування 
учасниками конференції експозицій Міжнародного 
авіакосмічного салону “Авіасвіт-ХХІ”.  

 
1300-1430 

ПЕРЕРВА.  
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЕКСПОЗИЦІЯМИ  

XV МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ  
“ЗБРОЯ І БЕЗПЕКА” 

1430-1445 Перспективні напрямки створення літаків 
спецпризначення на базі авіатехніки ДП “Антонов” – 
директор Програми Ан-178 ДП “АНТОНОВ” Казуров 
Віктор Миколайович 

1445-1500 Практична реалізація проекту “Випробувальна літаюча 
платформа на базі літака Л-39” – Головний 
конструктор Державного підприємства “Одеський 
авіаційний завод” Гостищев Валентин 
Валентинович 

1500-1515 Ракетний комплекс на базі надзвукової керованої 
ракети класу “повітря-повітря” – перший заступник 
Генерального конструктора – Генерального директора 



з системного проектування Державного підприємства 
“КБ “Південне ім. М.К. Янгеля” Кушнарьов Олександр 
Павлович 

1515-1530 Повітряно-реактивні двигуни для перспективних 
літальних апаратів розробки “КБ “Південне 
ім. М.К. Янгеля” – інженер-конструктор ДП “Івченко-
Прогрес” Улітенко Юрій Олександрович  

1530-1545 Технології комп’ютерного моделювання при розробці 
та модернізації авіаційних засобів ураження – завідувач 
кафедри Національного аерокосмічного університету 
ім. М.Є.Жуковського “ХАІ” Кондратьєв Андрій 
Валерійович 

1545-1605 Учбово-тренувальні комплекси вертольотів НВО 
“АВІА”. Сучасний стан розробки тренажерних 
комплексів в Україні – комерційний та технічний 
директор НВО “АВІА” Моцарь Юрій Анатолійович 

1605-1620 Специфіка та особливості створення сучасних 
авіаційних тренажерних комплексів в контексті 
міжнародного досвіду щодо прийняття критеріїв 
оцінки і вимог відповідності технічного засобу 
навчання реальному повітряному судну – директор 
ТОВ “ХЕЛІТРЕЙНІНГ” Козенко Олександр Юрійович 

1620-1650 Стендові доповіді. Обговорення пропозицій до проекту 
Рішення Міжнародної науково-практичної 
конференції. 

1650-1700 Заключне слово начальника Державного науково-
дослідного інституту авіації Харченка Олександра 
Володимировича 

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЇ 
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