
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Секція №3 “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки спеціальних військ ” 
№ 

з/п 
ПІБ Назва доповіді Організація 

1.  ЛУХАНІН М.І. Відкриття секції 

Вступне слово Голови секції 

ЦНДІ ОВТ ЗС України 

2.  ТВЕРДОХЛІБОВ В.В. Сучасні світові тенденції розвитку засобів радіоелектронної боротьби 

3.  БЕРЕЗОВСЬКИЙ А.І. Дослідження можливостей і шляхів удосконалення  систем охорони 

потенційно небезпечних військових об’єктів з урахуванням сучасних 

загроз 

4.  БОГУЧАРСЬКИЙ В.В. Зброя на нетрадиційних принципах дії - перспективний вид сучасної зброї 

5.  РУДАКОВ В.І. Проблемні питання створення переносної малогабаритної цифрової 

тропосферної станції 

6.  СЕНДЕЦЬКИЙ М.М. Обґрунтування вимог до основних параметрів і структури універсального 

мобільного комплексу для відновлення залізничного полотна 

7.  ШИШАЦЬКИЙ А.В. Методика вибору топології та режимів роботи військових систем 

радіозв’язку на основі удосконаленого генетичного алгоритму 

8.  СЛОБОДЯНИК В.А. Перспективи створення вітчизняної АСУ РХБ захистом військ 

9.  СЕВАСТЬЯНОВ Д.М. Проблеми та перспективи створення вітчизняної термобаричної зброї 

10.  ШКВАРСЬКИЙ О.В. Динамічна стійкість військових низьководних мостів 

11.  ПОПОВ М.О. Структурно-семантичний підхід до аналізу аерокосмічних зображень зі 

складними просторово розподіленими об’єктами 

Воєнно-дипломатична академія 

імені Євгенія Березняка 

12.  РОМАНОВ О.М. Особливості використання режиму MF-TDMA в системах супутникового 

зв’язку 

військова частина А1906 

13.  ЖИТЕЦЬКИЙ Л.С. Мультиагентнa технологія як альтернатива сучасним системам розвідки МННЦІТ та С НАН та МОН 

України 

14.  ІЛЬЧЕНКО М.Ю. 

 

Портативна тропосферна станція зв’язку НТУ України «КПІ імені Ігоря 

Сікорського» 

15.  РОМАНЕНКО В.П. Проблемні питання оцінки та підвищення ефективності систем зв’язку в 

сучасних умовах 

ІСЗЗІ «КПІ імені Ігоря 

Сікорського» 

16.  ГРЕБЕННІК І.В. Прийняття ефективних рішень при розв'язанні проблем оборонного 

планування 

Харківський національний 

університет радіоелектроніки 

17.  ЛАЗАРУК Ю.В. Проблеми модернізації землерийних машин безперервної дії Центральне управління 

інженерного забезпечення 

ГУОЗ ЗС України 



№ 

з/п 
ПІБ Назва доповіді Організація 

18.  ГОРЕЛОВ Є.М. Результати випробувань уніфікованої комплексованої наземної 

навігаційної системи 
КП СПБ «Арсенал» 

19.  ТЕСЛЮК А.П. Система дистанційного управління димопуском ПП «НВПП Спаринг-Віст 

Центр» 

20.  СІНІЦИН І.П. Інформаційна інфраструктура Міністерства оборони і Збройних Сил 

України. Аналіз стану та підхід щодо його удосконалення 
Інститут програмних систем 

Національної академії наук 

України 

21.  ГРИЦЮК Ю.І. Афінна криптосистема захисту інформації з використанням матриць 

Фібоначчі 

НУ «Львівська політехніка» 

22.  ЗІНЬКО Р.В. Використання мобільних роботизованих платформ в особливих умовах НУ «Львівська політехніка» 

23.  ПАРТАЛЯН А.С. Система критеріїв для комплексного оцінювання впливу воєнно-

техногенного навантаження на стан навколишнього середовища 

прикордонних районів на території регіонального збройного конфлікту 

Управління екологічної безпеки 

та протимінної діяльності МО 

України (Київ) 

24.  САКОВСЬКИЙ А.А. Криміналістичний аналіз кримінального вибуху  

Навчально-наукового інститут 

№ 2 Національної академії 

внутрішніх справ 

25.  КОФАНОВА О.С. Особливості виявлення вибухових речовин засобами хімічного аналізу 

26.  ПРИХОДЬКО Ю.П. Актуальність питання щодо розробки бортової навігаційної апаратури з 

елементами штучного  інтелекту мобільного робота для розмінування 

вибухонебезпечних предметів 

27.  КОФАНОВ А.В. Практичні аспекти виявлення вибухових речовин детекторами парів 

28.  СЛЮСАРЬ І.І. Пріоритети розвитку транкінгових систем радіозв’язку Полтавський національний 

технічний університет імені 

Юрій Кондратюка 

29.  БАРАНОВ М.І. Військово-технічне застосування високоенергетичних імпульсних джерел 

енергії малих розмірів і великих швидкостей 

НДПКІ “Молнія” НТУ “ХПІ” 

30.  КРАСУЛІН О.С. Локотрактори на комбінованому пневмо-рейковому ходу ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет» 

  Прийняття протокольного рішення  

 ТВЕРДОХЛІБОВ В.В. Заключне слово.  

 

Примітка: час на доповідь – до 10 хв. 


