
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

Секції №4 “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Військово-Морських Сил” 

 
№ 

з/п 
ПІБ Назва доповіді Організація 

1.  КОСЯКОВСЬКИЙ А.В. Відкриття секції 

Вступне слово Голови секції 
ЦНДІ ОВТ ЗС України 

2.  КОСЯКОВСЬКИЙ А.В. Проблеми та перспективи розвитку ОВТ в інтересах Військово-

Морських Сил ЗС України 

3.  ЯКИМ’ЯК С.В. Вимоги до перспективних систем морського озброєння Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського 

(м.Київ) 

4.  РАСУЛОВ М.Д. 

 

Підводна діяльність України в умовах геокліматичного зсуву, як 

складова економіки держави 
ТОВ «НДІ підводної діяльності», 

Робоча група «Глибина» 

5.  ФЕРДМАН Г.П. Основні напрямки, тенденції та можливості розвитку без екіпажних 

морських апаратів для потреб ВМС ЗС України як корабельного, так 

і берегового базування 

НДЦ ЗС України «Державний 

океанаріум» (м.Одеса) 

6.  БЛІНЦОВ В.С. Використання існуючих та експериментальних зразків підводної 

техніки в інтересах ВМС ЗС України на сучасному етапі . Розробка (з 

урахуванням сучасних вимог) перспективних зразків підводної 

техніки з метою військового та подвійного призначення 

Національний університет 

кораблебудування ім. адмірала 

Макарова (м.Миколаїв) 

7.  ФЕДОРОВСЬКИЙ О.Д. До здійснення комплексного моніторингу акваторії прибережної 

зони України в Чорному морі  

 

ДУ “Науковий центр аерокосмічних 

досліджень землі Інститут 

геологічних наук НАН України”  

8.  СОКОЛЮК С.М. 

 

Перспективи відродження підводних сил ВМС ЗС України 

Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського 
9.  ЧУЧИН М.В. Проблемні питання розвитку ОВТ ВМС в контексті нарощування 

військово-морської присутності в Азовському морі 

10.  ВЕДУЛА В.М. Система висвітлення надводної та підводної обстановки в північно-

західному районі Чорного моря 

11.  ПУХА С. П. Пасивні системи моніторингу надводної та підводної обстановки на 

великих відстанях в морських акваторіях 
Особливе конструкторське бюро 

«ШТОРМ» Національний технічний 

університет України «КПІ ім. І. 

Сікорського» 

12.  КРАТКО О.О.  

 

Апаратно-програмний сейсмоакустичний комплекс пасивної 

шумопеленгації 

13.  СВЯТНЕНКО А.О. Випромінювання гідроакустичних сигналів циліндричними 

п’єзокерамічними перетворювачами з внутрішнім м'яким екраном 

Державне підприємство “КНДІ 

гідроприладів” (м.Київ) 



14.  ГАЙДУК С.А. Метод виявлення авіаційною радіолокаційною станцією аварійного 
судна 

Міністерство оборони України 

15.  ОЛІЙНИК К.А. Аналіз результатів державних випробувань малих броньованих 

артилерійських катерів 

ЦНДІ ОВТ ЗС України 

16.  АВЕРІЧЕВ І.В. Перспективи розвитку засобів висвітлення надводної та підводної 

обстановки в інтересах військово-морських сил Збройних Сил 

України 

17.   

РОЗГОНАЄВ С.М. 

Методика оцінки льотно-технічних характеристик протикорабельної 

ракети методом обчислювального експерименту 

Два підходи до виділення цілі в корабельній групі радіолокаційним 

датчиком інформації 

18.  ЧАБАНЕНКО П.П. Ефективність зворотного зв’язку в дискретних процесах 

19.  РАССТРИГІН О.О. Методологічні основи побудови нелінійних математичних моделей 

гідродинаміки об’єктов с динамічними принципами підтримки при 

русі по водній поверхні 

20.  ДЕРЕПА А.В. Акустичні особливості надводного корабля як носія засобів 

одержання гідроакустичної інформації про підводну обстановку 

21.  КОЧАРЯН О.О. Акустичні особливості гідроакустичного озброєння як первинного 

джерела одержання гідроакустичної інформації в системі висвітлення 

підводної обстановки 

22.  БЕРЕЖНИЙ О.М. Вибір міри відмінності вихідних законів розподілу часу від гамма-

розподілу 

  Прийняття протокольного рішення  

 КОСЯКОВСЬКИЙ А.В. Заключне слово.  

 

Примітка: час на доповідь – до 10 хв. 


