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Шановні читачі та автори журналу!
До 21-ої річниці Збройних Сил України виходить у світ дев’ятий номер науковотехнічного журналу "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України" . На сьогодні журнал став авторитетною трибуною науковців і практиків воєнної справи, яка
сприяє обговоренню та розв’язанню нагальних проблем Повітряних Сил. На сторінках
журналу обговорюються актуальні проблеми воєнної науки та публікуються результати наукових досліджень з воєнно-теоретичних та військово-технічних проблемних питань управління, підготовки та застосування авіації, зенітних ракетних, р адіотехнічних та спеціальних військ. Журнал сприяє створенню потрібного науково-теоретичного підґрунтя для постановки й виконання завдань подальшої розбудови на йбільш високотехнологічного виду Збройних Сил України – Повітряних Сил.
Публікації журналу відіграють важливу роль у розвитку наукової та науковотехнічної діяльності як у Повітряних силах, так і у інших видах Збройних Сил України,
сприяють формуванню професійного й інтелектуального потенціалу військовослужбовців усіх категорій силових структур держави.
За час існування журналу значно поширилося коло читачів та авторів науковотехнічного журналу, які на протязі цих років залишаються його найміцнішою опорою.
Координаційна рада розглядає та втілює всі Ваші пропозиції щодо подальшого вдосконалення діяльності журналу, поліпшення змісту й тематики матеріалів та сподівається на подальшу Вашу підтримку у справі зміцнення позицій журналу у обговоренні
нагальних питань подальшого реформування та розвитку Повітряних Сил Збройних
Сил України.
Координаційною радою визначені найбільш актуальні напрямки подальших досліджень в 2013 році, а саме: вирішення проблемних питань подальшого розвитку ав іації, зенітних ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ, обґрунтування можливих напрямків підвищення їх боєздатності та боєготовності, удосконалення та автоматизації системи управління, вирішення першочергових завдань експлуатації, ремонту
та продовження ресурсу зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техн іки, а
також удосконалення процесу підготовки військ з використанням тренажерної бази.
Координаційна рада вітає читачів та авторів науково-технічного журналу Наука і
техніка Повітряних Сил Збройних Сил України" з 21-ою річницею Збройних Сил України, бажає усім міцного здоров’я, довгих років активного життя, тепла людських стосунків, родинного затишку, подальших успіхів в вашій діяльності. Сподіваємось, що і
в подальшому Ваша наполеглива праця буде сприяти вирішенню актуальних завдань
воєнної науки, розв’язанню існуючих проблемних питань та визначенню перспективних напрямків досліджень в інтересах Повітряних Сил Збройних Сил України.
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