
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Секція №1 “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ” 

№ 

з/п 
ПІБ Назва доповіді Організація 

1.  ВАСЬКІВСЬКИЙ М.І. Відкриття секції 

Вступне слово Голови секції 
ЦНДІ ОВТ ЗС України 

2.  ВАСЬКІВСЬКИЙ М.І. Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки 

Сухопутних військ Збройних Сил України на сучасному етапі 

3.  МОРОЗ О.В. Керовані системи точного повітряного десантування вантажів 

виробництва США 

ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» 

4.  МАРЧЕНКО А.П. Двигуни для бронетехніки: історія, сучасність, перспективи. НТУ «ХПІ» 

5.  ЛОБОДА П.І. Армована кераміка – захист нового покоління 
НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського 

6.  СЛИВІНСЬКИЙ О.А.  Неоднорідності зварних з’єднань броньових сталей високої твердості 

7.  ТКАЧУК М.А. Аналіз захисних властивостей панелей спеціального призначення із 

тонколистової сталі 

НТУ «ХПІ» 

8.  БОРІСЕНКО С.А. Переоснащення та модернізація застарілих ракетних двигунів 

радянського виробництва 

ДП «Науково-виробниче об’єднання  

«Павлоградський хімічний завод» 
9.  ЧЕЛТОНОВ М.М. Обеспечение производств снаряжения боеприпасов взрывчатыми 

веществами повторного использования 

10.  ВАШНЕВСЬКИЙ Д.В. Применение пиротехнических смесей для регулирования режимов 

воспламенения ракетных двигателей 

11.  ЗАКУСИЛО Р.В. Створення високоефективних порохів до стрілецької зброї Шосткинський інститут Сумського 

Державного університету 

12.  ВАСИЛЬЄВ А.Ю. Комплексна математична модель побудови тривимірних тактичних 

діаграм 

НТУ «ХПІ» 

13.  ДУБОДЄЛОВ В.І. Новітні МГД-технології одержання якісних сплавів для спеціальної 

техніки 

Фізико-технологічний інститут металів та 

сплавів НАНУ 

14.  КОЛОСНІЧЕНКО М.В. Основні аспекти розробки сучасного захисного одягу для рядового 

складу механізованих та танкових військ 
КНУ технологій та дизайну 

15.  КУРГАНСЬКИЙ А.В. Аналіз біофізики комплексу бойового екіпірування із застосуванням 

натільної бездротової системи у реальному часі 

16.  РОДІЧЕВ Ю.М. Перспективи розвитку і впровадження систем оперативного прозорого 

бронювання при ремонті та модернізації військової техніки 

ІПМ ім. Писаренка, НАНУ 

17.  ВЕРЕТЕЛЬНИК О.В. Контактна взаємодія при здійсненні пострілу підкаліберним снарядом 

«МАНГО» із танкової гармати КБА-3 при зміцненні гарматного каналу 

НТУ «ХПІ» 
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18.  САНІН А.Ф. Виготовлення деталей протимінних захисних екранів з алюмінієвих 

сплавів системи AL-MG 

ДНУ ім. О. Гончара 

19.  ХАУСТОВ Д.Є. Підвищення бойового потенціалу танків шляхом модернізації їх 

систем керування вогнем 

НАСВ ім. гетьмана П. Сагайдачного 

20.  ДУНЬ С.В. Погодження єдиних вимог до рівня балістичного захисту колісних 

броньованих машин. 

ПрАТ «АвтоКрАЗ» 

21.  ВОЗНЮК А.І. Моделювання впливу нерівностей доріг на динамічні характеристики 

наземних рухомих об’єктів 
ДП НДІ РС «Квант-Радіолокація» 

22.  КАЙДАЛОВ Р.О. Забезпечення стійкості положення зразків колісної техніки з 

електроприводом ведучих коліс при трансформеному виконанні 

ходової частини  

НАНГУ 

23.  ПРОКОПЕНКО В.В. Оцінка бойової ефективності ураження безпілотних літальних апаратів 

артилерійськими системами 

НАСВ ім. гетьмана П. Сагайдачного 

24.  ЄФРЕМОВА Г.І. Підвищення рухливості легких гусеничних броньованих машин за 

рахунок встановлення електромеханічної трансмісії 

НТУ «ХПІ» 
25.  МОРМИЛО Я.М. Підвищення прохідності повнопривідних колісних машин за рахунок 

використання автоматичного гідростатичного блокування міжколісних 

диференціалів 

26.  ГРАБОВСЬКИЙ А.В. Математичне та комп’ютерне моделювання динаміки та напружено-

деформованого стану елементів бронетанкової техніки 

27.  ГОРЯЩЕНКО С.Л. Розробка захисного форменого одягу для військовослужбовців Хмельницький національний університет 

28.  СТРУТИНСЬКИЙ В.Б. Система визначення стану небезпечних об’єктів при застосуванні 

мобільних верстатів-роботів для їх обробки 
НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського 

29.  БИЦЕНКО О.В. Універсальна дистанційно-керована роботизована платформа 

військового застосування 

30.  ДОРОФЄЄВ М.В. Дослідження в галузі систем наведення артилерійських боєприпасів 

ЦНДІ ОВТ ЗС України 31.  ДАВИДОВСЬКИЙ Л.С. Застосування протимінних сидінь для підвищення захищеності 

екіпажів бойових броньованих машин при підриві 

32.  МИРОНЧУК Ю.В. Методика визначення параметрів базових шасі наземних 

роботизованих комплексів 

НАСВ ім. гетьмана П. Сагайдачного 

  Прийняття протокольного рішення  

 ВАСЬКІВСЬКИЙ М.І. Заключне слово.  

Примітка: час на доповідь – до 10 хв. 


