
 

 

 
 

ПРОГРАМА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 “Актуальні проблеми створення та розробки базового комплекту бойового 

екіпірування військовослужбовця Збройних Сил України” 

 

Організатори: 
Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України, 

Освітній інвестиційно-технологічний кластер легкої промисловості, 

     Київський Національний Університет технологій і дизайну. 

Місце проведення: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, буд.2, конференц-зал 

1-го корпусу КНУТД (4 поверх). 

Дата проведення: 27 квітня 2017 року, початок о 10.00. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

09.00-09.55 –  реєстрація учасників; 

10.00-11.00 – огляд виставкової експозиції елементів сучасного базового 

комплекту бойового екіпірування військовослужбовця Збройних Сил України; 

11.00-13.00 – пленарне засідання конференції за участю НПП КНУТД, 

представників підрозділів Збройних Сил України та компаній-розробників 

військового спорядження.  

Доповіді: 

1. Актуальні проблеми створення та розробки базового комплекту бойового 

екіпірування військовослужбовця Збройних Сил України. Доповідач – директор 

ТОВ “РА.ДА” ПРОХОРОВСЬКИЙ Андрій Станіславович; 

2. Вплив ергономічних показників на військово-технічні властивості бойових 

шоломів. Доповідач – старший викладач кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 

КВІТКОВСЬКИЙ Юрій Володимирович; 

3. Моделювання проти осколкової стійкості захисних балістичних пакетів. 

Доповідач – співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та 

військової техніки Збройних Сил України, підполковник МЕЛЬКІН Василь 

Володимирович; 

4. Система моніторингу та моделювання ергономіко-фізичних показників 

військового обмундирування. Доповідач – к.т.н, доцент кафедри технології та 

конструювання швейних виробів, науковий співробітник НДЧ КНУТД, координатор 

діяльності Освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості 

КУРГАНСЬКИЙ Андрій Володимирович; 



5. Стан справ при проведенні випробувань комплектів бойового екіпірування. 

Доповідач – начальник відділу – старший парашутист-випробувач відділу наукових 

досліджень і випробувань повітрянодесантної і авіаційної аварійно-рятувальної 

техніки та підготовки інструкторського складу сил спеціальних операцій, 

аеромобільних військ і авіації Державного науково-випробувального центру 

Збройних Сил України, підполковник СИЛА Ігор Михайлович; 

6. Система психологічної підготовки та мотивації військовослужбовця 

Збройних Сил України. Доповідач – член Київської асоціації практикуючих 

психологів та психотерапевтів (КАППП), заступник керівника Київської школи 

тренерів, психолог та тренер СПТ САЛЬНИКОВА Наталія Миколаївна; 

7. Інноваційні рішення в системах забезпечення військового зв’язку. 

Доповідач – керівник проектів ТОВ “Доля і Ко Лтд” ЛУБЕНЕЦЬ Костянтин 

Костянтинович; 

8. Сучасні тенденції у проектуванні та розробці військової термобілизни. 

Доповідач – представник компанії “МАНТИС” МИХАЙЛЮК Микола Валерійович; 

9. Системно-модульний підхід у формуванні екіпірування військовослужбовця 

Збройних Сил України. Доповідач – представник компанії “Тасманія таймер” 

ЛАГОДНИЙ Павло Сергійович. 

 

13.00-14.00 – підведення підсумків конференції. 


