
Шинкарук О.М., д.т.н., професор,
академік Академії наук прикладної 
радіоелектроніки, відмінник освіти України, 
заслужений працівник освіти України, ректор 
Національної академії Державної прикордонної 
служби України ім. Б. Хмельницького;

Щипанський П.В., к.в.н., професор,
заступник начальника Національного універ
ситету оборони України ім. І. Черняховського з 
наукової роботи.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
У Вінницькому національному технічному 

університеті з метою обміну досвідом, 
обговорення найважливіших науково-прак
тичних питань проектування, виготовлення і 
експлуатації озброєння та військової техніки 
17-19 травня 2017 року відбудеться 
Всеукраїнська науково-технічна конференція.

Ви будете мати змогу познайомитись з 
останніми розробками вітчизняних лідерів в 
галузі проектування, виготовлення і експлу
атації озброєння та військової техніки.

ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
НЕОБХІДНО:

До ЗО березня 2017 року подати:
Заявку на участь у конференції 

(формат файлу Word), зразок додається;
-  Тези доповідей, оформлені згідно вимог, 

обсяг тез - до 3 сторінок формату А4, остання 
сторінка має бути заповнена не менше, ніж 
на 75%.

Заявку на участь у конференції та тези 
доповідей надіслати на електронну адресу 
ovt2017@ukr.net.

За результатами роботи планується 
видання Збірника матеріалів конференції.

Матеріали публікацій будуть подані в 
авторській редакції. Розсилка збірника 
здійснюється за рахунок коштів авторів.

Відповідальність за зміст публікацій 
несуть автори.

Оргкомітет залишає за собою право 
відмови в публікації матеріалів, які подані з 
порушенням вимог оформлення, строків 
подачі та не відповідають тематиці 
конференції.

Кращі доповіді можуть бути опубліковані 
у вигляді підготовленої наукової статті у 
фахових виданнях -  «Вісник машино
будування та транспорту» або «Вісник 
Вінницького політехнічного інституту». 
Вимоги щодо оформлення статей див. 
http ://vmt. vntu.edu.ua/index.php/vmt/about, 
http://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/about

Технічні питання можливо узгодити за 
телефонами: (096) 444-92-76, (067) 89-66-113, 
(093) 36-34-874.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА.
Витрати на проживання та харчування 

здійснюються за власний рахунок учасників 
конференції.

КООРДИНА ТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Поляков Андрій Павлович -

e-mail: poliakov@vntu.edu.ua,
тел. (050) 505-10-01, (098) 905 -26-11;

Побережний Михайло Іванович - 
e-mail: poberegnvm@ukr.net. 
тел. (096) 444-92-76;

Віштак Інна Вікторівна -  
e-mail: innavish322@gmail.com. 
тел. (067^9-66-71?, (093) 36-34-874.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Вінницький національний технічний 

університет, 21021, Україна, м. Вінниця, 
Хмельницьке шосе, 95, оф. ГУК210, ГУК222.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Тези доповідей на конференцію подаються 

в електронному варіанті, розширення doc, 
написані українською, російською або 
англійською мовами.

Вимоги до оформлення тез додаються.

ПРОГРАМА РОБОТИ:

17 травня 2017р.
900-П М -  Реєстрація учасників.

1130-І300 -  Ознайомлення з університетом. 
1300-1500 -  Обід.
1500-1600 -  Поселення.
1600-І900 -  Екскурсії по м. Вінниця для 

учасників конференції.

18 травня 2017р.
9mM(f° -  Реєстрація учасників.

1000-1200 -  Урочисте відкриття конференції. 
Пленарне засідання

1200-1300 -  Презентація сучасних зразків 
озброєння та військової техніки. 

1300-1500 -  Обід.
15°°-1700 -  Робота секцій.

19 травня 2017 р.
І О00-ІЗ00 -  Робота секцій.
1300- і 4 т ~ Обід.
143('--11'(> -  Екскурсії по м. Вінниця для 

учасників конференції.
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Міністерство освіти і науки України, 
Вінницький національний технічний 

університет. Воєнно-наукове управління 
Генерального штаб}' Збройних Сил України, 

Командування Повітряних Сил Збройних Сил 
України, Казенне науково-виробниче об’єднання 

«Форт» МВС України, Центральний науково- 
дослідний інститут озброєння та військової 

техніки Збройних Сил України, Національна 
академія Сухопутних військ ім. гетьмана 
П. Сагайдачного, Національна академія 

Національної гвардії України, Національна 
академія Державної прикордонної служби 

України ім. Б. Хмельницького, Національний 
університет оборони України 

ім. І. Черняховського, Харківський національний 
університет внутрішніх справ

ЗАПРОШЕННЯ
Всеукраїнська науково-технічна 

конференція

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ПРОЕКТУВАННЯ, 
ВИГОТОВЛЕННЯ І 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ ТА 
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ»

17-19 травня 2017 року

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РО БО ТИ  СЕКЦІЙ: 
пріоритетні напрямки розвитку та сучасні 

вимоги до зразків озброєння та військової 
техніки;

сучасне обладнання і прогресивні 
технології виробництва та складання зразків 
стрілецької зброї, озброєння та військової 
техніки;

дослідження і випробування зразків 
стрілецької зброї на спеціальному полігонному, 
стендовому та лабораторному обладнанні;

експлуатація, технологія обслуговування 
та поточного ремонту озброєння та військової 
техніки;

модернізація озброєння та військової 
техніки;

перспективи розвитку машин спеціаль
ного призначення високої прохідності та 
організація військових перевезень;

актуальні питання психологічної 
підтримки військовослужбовців.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Голова програмного комітету:

Грабко В.В., д.т.н., професор, ректор
Вінницького національного технічного 
університету.
Члени програмного комітету:

Артеменко А.М., к.т.н., начальник
штабу -  перший заступник команду вача 
Повітряних Сил Збройних Сил України;

Боровик О.В., д.т.н., професор, начальник 
кафедри інженерного забезпечення та технічних 
засобів охорони кордону Національної академії 
Державної прикордонної служби України
ім. Б. Хмельницького;

Ванкевич П.І., д.т.н., доцент, провідний 
науковий співробітник науково-дослідного 
відділу (бойового екіпірування) Наукового центру 
Сухопутних військ Національної академії 
Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного;

Грабчак В.І., к.т.н., старший науковий 
співробітник, начальник Наукового центру 
Сухопутних військ Національної академії 
Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного;

Гурнович А.В., д.т.н., старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник 
ЦНДІ ОВТ ЗС України;

Єрмаков М.М., начальник відділу 
організації випробувань озброєння та військової 
техніки Воєнно-наукового управління
Генерального штабу Збройних Сил України;

Катеринчук І.С., д.т.н., професор,
заслужений працівник освіти України, професор 
кафедри загальнонаукових та інженерних 
дисциплін Національної академії Державної 
прикордонної служби України
ім. Б. Хмельницького;

Кириленко В.А., д.в.н., професор,
заступник ректора (проректора) Національної 
академії Державної прикордонної служби України 
ім. Б. Хмельницького з наукової роботи;

Морозов І.Є., к.в.н., начальник Науково- 
організаційного відділу Національної академії 
Національної гвардії України

Певцов Г.В., д.т.н., професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, заступник 
начальника Харківського національного універ
ситету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба з 
наукової роботи;

Писаренко В.Г., д.т.н., старший науковий 
співробітник, начальник КНВО «ФОРТ» МВС 
України;

Псьол С.В., к.т.н., доцент, заступник
ректора (проректора) Національної академії 
Державної прикордонної служби України 
ім. Б. Хмельницького з навчальної роботи;

Сотник В.В., к.т.н., старший науковий 
співробітник, заступник начальника ЦНДІ ОВТ 
ЗС України з наукової роботи;

Федоров В.В., завідувач кафедри вогневої 
підготовки Харківського національного 
університету внутрішніх справ;

Чепков І.Б., д.т.н., професор, заслужений 
діяч науки і техніки України, начальник ЦНДІ 
ОВТ ЗС України;

Чесановський 1.1., к.т.н., доцент,
начальник кафедри зв’язку, автоматизації та 
захисту інформації Національної академії 
Державної прикордонної служби України 
ім. Б. Хмельницького;

Швець Д.В., к.пед.н., перший проректор 
Харківського національного університету' 
внутрішніх справ;


