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НАУКОВИЙ ЦЕНТР
ПОВІТРЯНИХ СИЛ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

ВСТУПНЕ СЛОВО
ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА
З НАУКОВОЇ РОБОТИ

Науковий центр Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних
Сил імені Івана Кожедуба є єдиною науково-дослідною установою Повітряних Сил Збройних
Сил України, головним завданням на сьогодні якої є наукове супроводження адаптації
Повітряних Сил до стандартів НАТО з метою набуття спроможностей до сумісних дій зі
збройними силами країн – членів НАТО задля забезпечення колективної безпеки у повітрі.
Щорічно науковий центр виконує близько 50 науково-дослідних робіт, більше 200
оперативних завдань. Колектив центру постійно залучається до випробувань зразків
озброєння і військової техніки, виконання завдань у дослідницьких групах під час проведення
досліджень на навчаннях та інших заходах підготовки Збройних Сил України. При проведенні
досліджень науковий центр співпрацює з більш ніж 50 установами та підприємствами.
Центр інтегрований у єдину систему наукової і науково-технічної діяльності
університету. Лабораторна база наукового центру і навчально-матеріальна база
університету безперервно розвиваються та відповідають сучасним високим вимогам щодо
забезпечення досліджень.
Високий рівень досліджень забезпечують наукові школи центру, у складі яких працюють
16 докторів наук і біля 130 кандидатів наук (докторів філософії). Провідні вчені центру
приймають активну участь у роботі консультативно-дорадчих органів, редакційних колегій
наукових видань, спеціалізованих вчених рад університету та інших закладів вищої освіти та
науково-дослідних установ. Співробітники центру передають набутий досвід і результати
досліджень курсантам і студентам університету шляхом проведення лекцій та круглих
столів за найбільш актуальними напрямками науки та при керівництві роботою чотирьох
воєнно-наукових гуртків курсантів і студентів й курсантського конструкторського бюро, що
функціонують при центрі. Щорічно зі складу вчених центру призначаються консультанти
докторантів, керівники ад’юнктів та здобувачів наукових ступенів.

Наукові здобутки колективу центру широко відомі в Україні та за її межами.
Науковий центр є невід’ємним учасником міжнародного військового співробітництва
університету, представляє наукові здобутки на міжнародних наукових форумах у
США, Канаді, Великобританії, Польщі, інших кранах, проводить спільні дослідження за
міжнародними договорами. Представники центру видають монографії та наукові статті
за кордоном, приймають участь у роботі груп Конференції національних директорів з
озброєнь НАТО.
З початком боротьби українського народу та його збройних сил з російським агресором та
незаконними збройними формуваннями на сході України у науковому центрі розпочалася й
активно ведеться робота щодо аналізу, узагальнення та впровадження досвіду бойових дій
у наукову і науково-технічну діяльність, освітній процес університету та практику військ
(сил). Співробітники наукового центру постійно приймають участь у впровадженні нових
систем озброєння і техніки для вирішення завдань операції Об’єднаних сил, обґрунтуванні
і впровадженні нових форм і способів ведення бойових дій в умовах гібридної війни.
Безпосередніми учасниками бойових дій є 49 співробітників наукового центру.
Повітряні Сили є високотехнологічним видом Збройних Сил України, рівень їх
боєздатності суттєво залежить від якості наукового забезпечення. Реформи, що
започатковані керівництвом держави і її Збройних Сил вимагають від колективу центру
інноваційних розробок, обґрунтованих нестандартних рішень, новітніх технологій озброєння
задля мирного безпечного неба над нашою країною. За час, що пройшов зі створення центру,
окремі групи вчених і наукові школи перетворилися у єдиний потужний колектив, що
вирішує завдання як тактичного, так і оперативного та оперативно-стратегічного рівнів,
що спрямовані на приведення військ (сил) у відповідність до стандартів НАТО, набуття
спроможностей Повітряних Сил Збройних Сил України до спільних дій з військовими
формуваннями країн-членів НАТО у всіх ймовірних сценаріях розвитку безпекового
середовища.
На сьогодні науковий центр сумісно з кафедрами та науково-дослідними лабораторіями
університету інтегрований у всесвітній науковий простір і здатний виконати всі наукові
завдання щодо забезпечення надійного повітряного щита нашої країни.
Заступник начальника університету з наукової роботи
Заслужений діяч науки і техніки України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
доктор технічних наук професор
полковник 									

Геннадій ПЄВЦОВ

НАУКОВИЙ ЦЕНТР
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ХНУПС

Науковий центр за час існування в університеті виконав
сотні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт,
результати яких впроваджені у
практику, державні і галузеви
наукові і науково-технічні программи, зразки озброєння і
військової техніки, нормативні документи щодо їх бойового
застосування та експлуатації.
Розробки наукого центру неодноразово демонструвалися на
виставках у ході заходів науково-технічної діяльності.

Науковий центр створено на базі Об’єднаного науково-дослідного інституту Збройних Сил (ОНДІ) та науково-дослідних лабораторій кафедр Харківського університету Повітряних Сил при реформуванні системи наукових установ ВПС та Військ ППО після прийняття Урядом
України рішення про створення нового виду Збройних Сил
– Повітряних Сил Збройних Сил України.
Науковий центр Повітряних Сил ХНУПС став єдиною
науковою установою виду Збройних Сил – Повітрянх Сил
ЗС України, та здійснює свою наукову і науково-технічну
діяльність у тісній взаємодії з науково-дослідними установами ЗС України центрального підпорядкування (такими
як Центральний науково-дослідний інститут ЗС України,
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та
військової техніки ЗС України, Державний науково-дослідний інститут авіації та Державний науково-випробувальний центр ЗС України), вищими навчальними закладами,
установами та організаціями національного оборонно-промислового комплексу.
Набуто великого досвіду в організації та виконанні комплексних наукових досліджень у взаємодії
із організаціями та установами Збройних Сил України, інших міністерств та відомств, у тому числі з
науково-виробничими підприємствами оборонного
промислового комплексу України. Розширюється й
перелік замовників наукової продукції, зацікавлених
в набутих наукових результатах наукового центру
Повітряних Сил.
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РОЗРОБКИ НЦ ПС ДЛЯ
ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ООС
В умовах ведення бойових дій у південно-східному регіоні України науковий центр Повітряних Сил ХНУПС
приймає активну участь у науковому забезпеченні заходів щодо формування нового обрису Збройних
Сил України, їх системи управління, обґрунтування шляхів створення, модернізації та оснащення військ
озброєнням та військовою технікою, які повинні відповідати реальним загрозам та потребам у воєнній
сфері.
З перших днів ООС (АТО) співробітники наукового центру активно долучились до проведення
досліджень та впровадження їх результатів у діяльність військ безпосередньо в зоні проведення АТО.
Яскравим прикладом реалізації результатів у цьому напрямку та результатом комплексної роботи
усіх суб’єктів наукових досліджень в умовах особливого періоду є створення і впровадження системи
автоматизованого збору, обробки та оповіщення про повітряну обстановку “Віраж-Планшет”,
яка була розроблена колективом науковців під керівництвом доктора технічних наук професора
Лещенка С.П. за дорученням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України. У
найкоротші строки з мінімальними фінансовими затратами система успішно пройшла дослідну
експлуатацію і поставлена на бойове чергування. Повний цикл від замовлення цієї роботи до постановки
системи на бойове чергування зайняв 1,5 роки. За допомогою цієї системи у зоні проведення ООС
створено єдине інформаційне поле про повітряну обстановку, що акумулює інформацію від усіх засобів
радіолокації як військового, так і цивільного призначення, а також постів візуального спостереження.
За цілевказанням, виданим даною системою, уражено понад 20 ворожих БПЛА. У ході проведення ООС
система була суттєво доопрацьована на вимогу військ.
Іншим прикладом є досвід наукового супроводження створення КЗА АСУ «Ореанда-ПС». Після анексії
АР Крим Російською Федерацією, де було розгорнуто дослідний район цієї системи, Україні вдалося не
тільки не втратити її, а й значно активувати здійснення необхідних заходів по завершенню її розробки,
хоча не без певних труднощів. Досвід розробки та впровадження КЗА АСУ «Оренда-ПС», а саме її рухомої
складової, дав поштовх для розробки подібної системи для військ ППО СВ.
За результатами проведення практичних пусків БПЛА в зоні ООС (АТО) в інтересах штабу ООС (АТО)
та штабів ОТУ фахівцями наукового центру розроблені та надані керівництву ООС (АТО), рекомендації
з підвищення ефективності ведення повітряної розвідки з використанням БПЛА.
Отримані в науковому центрі аналітичні матеріали щодо морально-психологічного забезпечення
військ використовуються при психологічній роботі з мобілізованими військовослужбовцями та цивільним
населенням у зоні ООС .
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СИСТЕМА ННТД ХНУПС сукупність взаємопов’язаних
елементів, що здійснюють
науково-організаційну
діяльність, всі види наукової
і науково-технічної роботи
для отримання наукових
і науково-технічних
(прикладних) результатів
та підготовку наукових
і науково-педагогічних
кадрів.

НАУКОВИЙ ЦЕНТР В СИСТЕМІ
ННТД ХНУПС
Система ННТД - включає підсистеми:
mm управління університету;
mm науковий центр ПС ХНУПС;
mm вісім науково-дослідних лабораторій факультетів;
mm науково-педагогічних працівників Інституту цивільної авіації, дев’яти факультетів університету, загальноуніверситетських кафедр;
mm підсистеми підготовки і атестації наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації, підвищення кваліфікації та аналізу наукової активності наукових працівників, оприлюднення та публікації результатів досліджень, забезпечення академічної доброчесності,
захисту авторських прав, воєнно-наукової роботи курсантів і студентів;
mm консультативно-дорадчі органи з питань наукової і науково-технічної діяльності;
mm наукові фонди бібліотек університету;
mm науково-організаційні, науково-інформаційні та
забезпечуючі підрозділи університету.

СУБ׳ЄКТИ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
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НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПОВІТРЯНИХ СИЛ Є СТРУКТУРНИМ
ПІДРОЗДІЛОМ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

Науковий центр призначений для проведення наукових досліджень та науково-технічних розробок
в інтересах Повітряних Сил, інших видів та родів
військ (сил) Збройних Сил України.
Науковий центр підпорядковується начальнику
університету, а за напрямком діяльності – заступнику начальника університету з наукової роботи.
Науковий центр складається з:
управління – для здійснення безпосереднього керівництва та управління структурними
підрозділами наукового центру в ході виконання ними основних завдань наукового центру;
науково-дослідних управлінь –
для проведення наукової та науково-технічної діяльності за визначеними напрямками;
науково-інформаційного відділення – для проведення інформаційного
забезпечення в частині, що стосується створення наукової (науково-технічної продукції).

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ НАУКОВОГО ЦЕНТРУ Є:
mmрозвиток системи управління ПС ЗС України;
mmрозвиток системи протиповітряної оборони України;
mmрозвиток оперативного мистецтва ПС ЗС України та тактики частин і підрозділів родів військ ПС ЗС України, частин забезпечення, а також військ протиповітряної
оборони і ракетних військ Сухопутних військ ЗС України, частин і підрозділів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби;
mmрозроблення та вдосконалення методів оцінювання ефективності функціонування системи протиповітряної оборони України, бойового застосування угруповань
ПС ЗС України з використанням моделей бойових дій;
mmобґрунтування основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки ПС
ЗС України, військ протиповітряної оборони та ракетних військ СВ ЗС України, озброєння для сил спеціальних операцій, засобів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, техніки космічних забезпечувальних систем.
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НАУКОВИЙ ЦЕНТР В СИСТЕМІ ННТДІ ХНУПС
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НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА
РОБОТА

Наукова і науково-технічна діяльність наукового центру університету організована відповідно до Закону
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від
Наукова і науково-технічна 26.11.2015 №848-VIII, "Положення про організацію наукової і
діяльність у 2020 році здійсню- науково-технічної діяльності у Збройних Силах України",
валась відповідно до вимог ке- затвердженого наказом Міністерства оборони України
рівних документів.
від 27.07.2016 №385 (зі змінами), наказу Міністерства оборони України “Про результати наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України у 2019 році та
завдання щодо її планування на 2021 рік”, зведеного річного
плану наукової і науково-технічної діяльності в системі
Міністерства оборони України на 2021 рік, наказу Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України "Про результати наукової і науково-технічної діяльності Повітряних
Сил Збройних Сил України за 2020 рік та завдання на 2021
рік".
Завдання науковому центру щодо наукової і науково-технічної діяльності визначені відповідними наказами
начальника університету.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВОГО
ЦЕНТРУ ХНУПС
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Науково-методичне забезпечення наукової і науково-технічної діяльності в НЦ
ПС здійснюється відповідно до положень
Методичного посібника «Методичних
рекомендацій щодо організації наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах
України», 2020 рік, Методичними рекомендаціями 2012, Методичними рекомендаціями
Командувача ПС ЗС України Методичного посібника “Організація та проведення
математичного моделювання у Повітряних Силах Збройних Сил України” за ред.
М.М. Петрушенка, 2012 рік, Методичного посібника "Основи організації патентноліцензійної, винахідницької роботи в Повітряних Силах ЗС України" за ред. М.М. Петрушенка,
2011 рік, а також:
Методики підготовки і проведення КШН
Методичні
Методичні
за допомогою комп'ютерів з використанрекомендації за
рекомендації з
ням технологій імітаційного моделювання.
напрямами наукової
організації наукової
Методичний посібник – Київ: НАОУ, 2011;
і науково-технічної
і науково-технічної
Методичниого посібника “Підготовка
діяльності
діяльності ЗС
та проведення тактичних навчань з бойоУкраїни
вою стрільбою із військовими частинами
(підрозділами) зенітних ракетних військ По(Частина I-XVII)
вітряних Сил Збройних Сил України” та ін.
Методичний посібник
"Організація
та проведення
математичного
моделювання у
Повітряних Силах
Збройних Сил України"

Методичний посібник
«Методичні
рекомендацій щодо
організації наукової
та науково-технічної
діяльності у Збройних
Силах України»

Методичний посібник
«Основи організації
патентно-ліцензійної,
винахідницької роботи
в Повітряних Силах ЗС
України»

Загальний фонд наукової бібліотеки університету налічує 674 136 примірників (670 883 примірника
книг та 3 238 примірників періодичних видань). Окрім того, бібліотека університету містить 19 402
примірників рідкісних книг і рукописів та 9 426 примірників стандартів ( ДСТУ та ГОСТ). За 2020 рік
бібліотека поповнилася 5722 новими примірниками.
З метою якісного інформаційного забезпечення
діяльності в будівлі наукового центру функціонують секції №8-10 таємної бібліотеки університету,
в яких зберігається більше 4000 примірників наукових видань (4133 примірника.), що найбільш часто
використовуються при проведенні наукових досліджень. В кожному науковому підрозділі обладнані
місця доступу до мережі Інтернет.
Чотири наукових видання університету входять до переліків наукових фахових видань, в яких
можуть публікуватися основні наукові результати.
У складі наукового центру є науково-інформаційне відділення, яке виконує завдання інформаційного
забезбечення наукового центру та ХНУПС в цілому.

Навчально-методичний
посібник
«Спеціальна тема»
під загальною редакцією
Ю.А. Байдака

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВОГО
ЦЕНТРУ ХНУПС
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НАУКОВИЙ
КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАРОЩЕННЯ
НАУКОВОГО КАДРОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ

В останні роки виникла
низка проблемних питань,
пов’язаних із функціонуванням
mm існуючі завдання не у повній мірі відповідають
системи наукової і науковореальним потребам військ (сил);
технічної діяльності Збройних
mm недосконала
організаційно-штатна
Сил України

структура наукових установ, підрозділів;
mm недосконала система підготовки наукових
кадрів;
mm недосконала система фінансового забезпечення
наукової і науково-технічної діяльності;
mm низький рівень стимулювання наукових
працівників;
mm низький відсоток залучення науковців до
проведення спільних міжнародних досліджень та
досліджень з науковими установами Національної
академії наук України;
mm низький рівень інформаційного забезпечення
наукової і науково-технічної діяльності.;
mm втрата спадкоємності поколінь науковців.

Ефективність роботи
докторантури та
ад'юнктури за останні
п’ять років – 85,7%
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ЗАХОДИ НАРОЩЕННЯ НАУКОВОГО
КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
mm Відбір кращих офіцерів в військах.
mm Відбір кращих офіцерів на факультетах, кафедрах, підрозділах забезпечення ХНУПС та в підпорядкованих частинах.
mm Відбір серед курсантів – членів воєнно-наукових гуртків, супроводження
їх під час служби у військах з подальшим
вступом до ад’юнктури ХНУПС або переведенням до ХНУПС.
mm Відбір кращих докторантів і
ад’юнктів ХНУПС.
mm Навчання в ад’юнктурі і докторантурі ХНУПС.
mm Здобуття наукових ступенів поза
ад’юнктурою та докторантурою.
mm Участь у процесах підготовки і
атестування наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
mm Навчання у Національному університеті оборони України.
mm Здобуття вищої освіти за спорідненими спеціальностями.
mm Навчання на курсах L-3.
mm Навчання на курсах підвищення
кваліфікації за напрямком організації
ННТД та науково-організаційної роботи.
mm Навчання на курсах підвищення
кваліфікації за фахом.
mm Навчання на курсах мовної підготовки.
mm Участь у навчально-методичних
зборах в ХНУПС на інших закладах та
установах.
mm Участь у фахових методичних зборах.
mm Стажування в органах військового
управління, військах, інших науково-дослідних установах і закладах вищої осві-

ти України та інших країн.
mm Участь у роботі конференцій, семінарів, вебінарів, круглих столів.
mm Участь у роботі постійно діючого
семінару здобувачів наукового ступеню
доктора філософії ХНУПС.
mm Участь у дослідженнях на навчаннях.
mm Участь у випробуваннях новітніх
зразків озброєння і військової техніки.
mm Підготовка наукових статей, монографій, довідників, підручників, посібників.
mm Участь у Всеукраїнських і міжнародних конкурсах.
mm Розробка винаходів і корисних моделей.
mm Наукове керівництво роботою
курсантів, студентів та воєнно-наукових гуртків, товариств у цілому.
mm Участь у роботі редакційних колегій наукових видань, організаційних і програмних комітетів наукових конференцій, семінарів, вебінарів.
mm Розробка науково-організаційних
документів.
mm Виконання НДДКР, оперативних
завдань.
mm Участь у роботі консультативно-дорадчих органів з питань наукової і
науково-технічної діяльності.
mm Нарощення рівня інформаційного
забезпечення наукової і науково-технічної діяльності.
mm Визначення і рейтингування наукової активності наукових працівників з
наступним заохоченням кращих.
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РІВЕНЬ НАУКОВОГО
КАДРОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ХНУПС
Доктори наук

46

РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ І НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
Штат докторантури університету налічує 4 посади,
ад’юнктури – 20 посад.
В якості здобувачів наукового ступеня над дисертаціями
в науковому центрі працює 20 осіб (над докторськими
8 дисертаціями 4 особи, над кандидатськими дисертаціями
(доктора філософії) – 16 осіб)..

В науковому центрі 16

Кандидати наук
В науковому центрі 126

25

374

За сумісництвом
За основним
місцем роботи

ДІЯЛЬНІСТЬ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
ВЧЕНИХ РАД

КІЛЬКІСТЬ ЗАХИЩЕНИХ З 2007 ПО 2021 РІК У НЦ ПС
ХНУПС СКЛАДАЄ
Науковий ступінь

Кількість

Доктор наук

17
33
2
52

Кандидат наук
Доктор філософії
Всього:

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПЕЦІАЛІЗОВАНУ
ВЧЕНУ РАДУ ХАРКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА
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Підготовка в
докторантурі
здійснюється за
спеціальностями:
123 Комп’ютерна інженерія;

172 Телекомунікації та радіотехніка;
253 Військове управління (за видами
збройних сил);
255 Озброєння та військова техніка;
Підготовка в ад'юнктурі здійснюється за
спеціальностями:
123 Комп’ютерна інженерія;
172 Телекомунікації та радіотехніка;
253 Військове управління (за видами збройних сил);
255 Озброєння та військова техніка;
272 Авіаційний транспорт.

СИСТЕМА НАРОЩЕННЯ НАУКОВОГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
НАУКОВИЙ
ПОТЕНЦІАЛ НЦ ПС ХНУПС

Золотим фондом Наукового центру є висококваліфіковані наукові кадри, які мають значний досвід наукової та практичної діяльності
за фахом:
16 докторів наук та 126 кандидатів наук (докторів філософії), серед яких:
13 професорів;
26 доцентів та 71 старших наукових співробітників (старших дослідників);
5 Лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки;
7 Заслужених діячів науки і техніки України;
1 Заслужених працівників освіти України;
1 Заслужений раціоналізатор України;
1 почесний працівник Космічної галузі України.
За роки свого існування у науковому центрі
Повітряних Сил сформувалися нові наукові колективи, збережені наукові школи, нарощено
науковий потенціал. Науковий центр має низку
всесвітньо відомих наукових шкіл, які очолюють
доктори наук, професори Кобзєв А.В., Ланецький
Б.М., Леонтьев О.Б., Лещенко С.П., Нізієнко Б.І. Сухаревський О.І., та інші - всі вони є прикладом
для молодих вчених, які у віці 25-30 років тільки
розпочинають сходження до наукових вершин.

Почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки
України” присвоєно указом Президента України від 4
грудня 2020 року № 537/2020 за особисті заслуги Бориса
Івановича Нізієнка у зміцненні обороноздатності
Української держави, впровадженні інноваційних ідей
у сфері військової науки, і є свідченням визнання його
ефективної наполегливої і кропіткої праці в нашому
університеті.
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СИСТЕМА НАРОЩЕННЯ НАУКОВОГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ДІЯЛЬНІСТЬ ДОРАДЧІХ ОРГАНІВ

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ РАДИ НАУКОВОГО ЦЕНТРУ

mm розгляд пропозицій до річного і перспективного плану наукової і науковотехнічної діяльності наукового центру університету;
mm розгляд пропозицій до програми розвитку університету у частині, що
стосується наукового центру;
mm обговорення пропозицій щодо удосконалення організаційно-штатної
структури наукового центру з метою її оптимізації у відповідності із
покладеними завданнями наукової і науково-технічної діяльності;
аналіз результатів наукової і науково-технічної діяльності наукового
центру та оцінювання якості наукової та науково-технічної продукції;
mm аналіз підсумків наукової і науково-технічної діяльності підрозділів та
окремих вчених при проведенні наукових досліджень наукового центру,
заслуховування керівників науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт;
mm аналіз стану підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у
науковому центрі, заслуховування ад'юнктів, докторантів та здобувачів
наукових ступенів кандидата і доктора наук, що проходять підготовку у
науковому центрі;
mm підведення підсумків;
mm обговорення звітів про НДР (ОЗ);
mm висування кандидатур, що претендують на здобуття
вчених звань, старшого наукового співробітника і професора, почесних звань;
mm вирішення важливих питань життєдіяльності і функціонування наукового центру.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВУ РАДУ НАУКОВОГО
ЦЕНТРУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА
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СИСТЕМА НАРОЩЕННЯ НАУКОВОГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ВОЄННО-НАУКОВА РОБОТА КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ
ХНУПС В НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ

Залучення курсантів (студентів) до наукової роботи дає змогу використовувати їх
творчий потенціал для вирішення актуальних наукових завдань університету.
Робота наукового центру Повітряних
Сил завжди проходить у тісній взаємодії з
курсантами ХНУПС. У другій половині березня 2021 року гурток науково-дослідного
управління розвитку і застосування Повітряних Сил відвідала група п’ятикурсників
факультету АСУ та НЗПА ХНУПС. Курсанти
отримали актуальну інформацію по останнім досягненням в галузі кібербезпеки та
інноваційним розробкам автоматизованих
систем управління.
Зараз розпочинається військове стажування на первинних офіцерських посадах, і
можна з впевненістю сказати, що для курсантів, які залучались до цього заходу, стажування пройде з максимальною користю
та ефективністю!
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№
з/
п

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ І
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО
ЦЕНТРУ

НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ,
ЗАХОДИ

2019 РІК

2020 РІК

2021 РІК

1 НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

54

40

35

2
3
4
5

254
79
19

258

72

37

50

36(27)

ОПЕРАТИВНІ ЗАВДАННЯ
НАВЧАННЯ
ВИПРОБУВАННЯ
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ І СЕМІНАРИ (З НИХ
НА БАЗІ ХНУПС)

РОЗПОДІЛ НДР ТА ОПЕРАТИВНИХ ЗАВДАНЬ ЗА
ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ У 2021 РОЦІ

26
9

Науково-дослідні роботи ХНУПС
35 НЦ ПС

Окрім планових НДР університетом виконано
56 оперативних завдань.
В попередньому 2020 році загалом виконано
264 оперативних завдань. Переважна більшість
ОЗ виконувалися в інтересах підвищення
боєздатності частин та підрозділів Збройних
Сил України в ході проведення ООС, удосконалення
зразків ОВТ за досвідом проведення ООС (АТО).
ПЕРЕВАЖНА КІЛЬКІСТЬ
ОПЕРАТИВНИХ ЗАВДАНЬ
(ОЗ) ВИКОНАНА НАУКОВИМ
ЦЕНТРОМ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
УНІВЕРСИТЕТУ.

12
3

80

45 Кафедри
ХНУПС

Оперативні завдання ХНУПС

72

89

Виконання
покладено на НЦ ПС
ХНУПС
Виконання
покладено на
кафедри ХНУПС

17
З 2017 по 2021 рік Харківський національний університет Повітряних Сил виконував 465
науково-дослідних робіт, з яких 66 НДР (15%) фундаментальні та 399 НДР прикладні.
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РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС

РОЗПОДІЛ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

РОЗПОДІЛ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЗА ЗАМОВНИКАМИ
Усі наукові дослідження у науковому центрі виконуються за актуальними темами на
замовлення: Міністра оборони України, керівників центрального апарату Міністерства
оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України – Головнокомандувача Збройних Сил України, начальників управлінь Генерального штабу Збройних Сил Украї3 Сил України.
ни, командувача ПС ЗС України та родів військ Збройних
3
1
3
1

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
РОБІТ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМИ
ДОГОВОРАМИ

1

2 3
1
1

3

3

2021
НДР 2035

20

2
Командувач
1 ПС ЗС України

№
з/п

ШИФР

ЗАМОВНИК

1.

"МКП БпЛА"

ДП "КБ "Південне"

2.

"Сигнал"

ДП "НДІ РЕТ"

3.

"ЗРС Алгоритм КМУ"

ДП "КБ "Південне”

4.

"Підтримка-LTE"

ДП "НДІ РЕТ”

5.

"Набат-ХНУПС"

ДП ДГЗП
"Спецтехноекспорт
"

Директор
ДВТПРОВТ
України
Командувач
Сил підтримки
ЗСМО
України

6.

"Лунь-Т.12.9947.113"

ДП "КБ "Південне”

Начальник управління інформаційних технологій МО України

НачальникКомандувач
ХНУПС ПС ЗС України
НачальникНачальник
ВНУ ГШ ЗСХНУПС
України
ГШ ЗС України
НачальникНачальник
ЦНДІ ОВТВНУ
ЗС України
Начальник ЦНДІ
ОВТ ЗС України
Директор ДВТПРОВТ
МО України
Командувач
підтримки ЗС України
Командувач
сухопутнихСилвійськ

РОЗПОДІЛ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЗА НАУКОВИМИ
НАПРЯМКАМИ

12

2020рік
40 НДР
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9
Дослідження проблем будівництва та розвитку ЗС України

Результати НДДКР впроваджені у розробку багатьох державних
і галузевих наукових і науково-технічних програм, нормативну базу
щодо розвитку ОВТ, сучасну доктринальну базу застосування
Збройних Сил України, створення
та удосконалення зразків озброєння і військової техніки, їх бойового
застосування та експлуатації.

Дослідження проблем підготовки, застосування та всебічного
забезпечення ЗС України
Дослідження проблем військово-технічної політики
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РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
В ІНТЕРЕСАХ РОЗВИТКУ, ПІДГОТОВКИ І ЗАСТОСУВАННЯ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Основні результати:
методика визначення сил та засобів Повітряних Сил Збройних Сил
України, необхідних для виконання завдань в операціях;
методика функціонального обстеження військових організаційних
структур Командування Повітряних Сил Збройних Сил України та повітряних командувань.
проєкти доктринальних документів;
проєкт Візії Повітряних Сил 2035, яка схвалена рішенням Військової ради Командування Повітряних Сил Збройних Сил України від 15
травня 2020 року.

МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ
МОДЕЛІ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТИПОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗС УКРАЇНИ
Методика
оцінки витрат на формування (розвиток організаційної
структури) організаційного носія спроможностей
Методика
оцінки витрат на утримання організаційного носія
спроможностей
Методика
оцінки витрат на розформування (скорочення надлишкової
організаційної структури) організаційного носія
спроможностей

Призначення:
обґрунтування необхідного
фінансового ресурсу для
формування перспективних
типових
організаційних
структур ПС ЗС України за
визначеними станами.
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Типові
організаційні
структури
ТОС 1
ТОС 2
ТОС 3
ТОС 4
ТОС 5
ТОС 6
ТОС 7
ПТОС 1
ПТОС 2

Кількість
ОС
2
3
4
4
3
4
4
4
4

Основні переваги:

Створення

1000
1000

Призначення:
формування перспективної моделі
Повітряних Сил Збройних Сил
України з урахуванням відокремлення функцій застосування від функцій генерування
та досягнення функціональної
сумісності органів військового управління Повітряних Сил з
органами військового управління НАТО
Основні переваги:

mm урахування вимог щодо
необхідних носіїв спроможностей,
їх всебічного забезпечення та
підготовки до виконання завдань ;
mm визначення
варіантів
перспективних
типових
організаційних структур;
mm визначення
вартості
створення та
розвитку носіїв
спроможностей
Розвиток
до стану
ПТОС 1

Розвиток
до стану
ПТОС 2

500

550

400
450
600

400
500

Утримання
20
25
20
30
30
25
45
40
45

Скорочення
200
200
200
200

mm визначення вартості створення перспективного типового організаційного носія спроможностей ;
mm визначення вартості розвитку типового організаційного носія
спроможностей ;
mm визначення вартості утримання організаційного носія спроможностей;
mm визначення вартості розформування надлишкового (неперспективного) організаційного носія спроможностей .

РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
В ІНТЕРЕСАХ РОЗВИТКУ ПОЛІГОННОЇ БАЗИ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАНЬ З БОЙОВОЮ СТРІЛЬБОЮ

mm Наукове супроводження рекогносцировки
бойових позицій ЗРК ЗРВ (15.07) та ППО СВ (26.08)
на полігоні “Ягорлик”. Відпрацюванні проєкти
нормативних документів для проведення практичних заходів бойової підготовки з бойовими
стрільбами під час навчань військ “Об'єднані зусилля-2020”. За результатами розроблені Зміни
до Тимчасової інструкції з експлуатації (використання) Державного випробувального полігону
ЗС України;
mm організовано розгортання та налаштування полігонної системи відеоспостереження (СВС) ДВП ЗС України, здійснено керівництво та організація роботи групи СВС при
проведенні практичних стрільб та бойових пусків об'єднаним угрупованням ОК "Південь",
забезпечено стійке надання оперативної відеоінформації про хід навчань до керівництва
стрільб, представників урядових структур України та Президента України - Верховного
Головнокомандувача ЗС України;
mm розроблено проєкт нормативного документу щодо зменшення зон небезпеки ЗРК
“Оса-АКМ” та приведення їх у відповідність до встановлених норм безпеки;
mm надана науково-методична та практична допомога командуванню СВ ЗС України
у відтворенні бригадного полігону «Урзуф» на узбережжі Азовського моря, що дозволило
покращити практичну бойову підготовку підрозділів СВ ЗС України та підрозділів, що
приймають участь в ООС;.
mm прийнята участь у двох засіданнях (в січні 2020 у м. Брюсель та жовтні в режимі
відеотелеконференції) Групи з управління життєвим циклом озброєнь (АС/327 LCMG) Конференції національних директорів з озброєння НАТО, 01.12.2020 зроблена доповідь на 4-му
семінарі з розвитку ОПК України за участю експертів НАТО.
СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
ЗОН НЕБЕЗПЕКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ОЗБРОЄННЯ
Спеціальне програмно-алгоритмічне забезпечення, реалізоване на платформах Microsoft Excel та Microsoft Visial
Studio, дозволяє проводити автоматизовані розрахунки
просторово-часових обмежень при підготовці та проведенні тактичних навчань з бойовою стрільбою (пусками)
військових частин (підрозділів) ЗРВ ПС України та полігонних випробувань зенітного ракетного озброєння на Державному випробувальному полігоні ЗС України.
Програмно-алгоритмічне забезпечення включає наступні моделі:
mm моделі функціонування контуру наведення зенітної керованої
ракети ЗКР 9М38М1 до ЗРК «Бук-М1» та ЗКР 5В55К(Р) до ЗРС С-300П;
mm моделі розрахунку імовірності виникнення нештатних ситуацій (С-300П, С-300В1, «Бук-М1», С-125М1, С-125-2Д, «Оса-АКМ»);
mm моделі руху ЗКР 9М38М1 та 5В55К(Р) при відмовах в бортовому обладнанні;
mm моделі розрахунку меж зон небезпеки при застосуванні ЗРК
«Бук-М1» та ЗРС С-300П по повітряній мішені типу ВР-3 «Рейс».
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РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
РОЗРОБКИ В ІНТЕРЕСАХ РОЗВИТКУ МОДЕЛЮЮЧИХ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

mm Доповнений перелік задач, які можуть використовуватись в АСУ ЗС України "Дніпро" задачами, що
вирішуються СПЗ "Віраж-планшет".;
mm розроблено СПЗ для автоматизації роботи
з штатною структурою кадрів Повітряних Сил. У
теперішній час СПЗ проходить апробацію в Командуванні Повітряних Сил ЗС України.
Створений макет пристрою спряження СПЗ «Віраж». з пунктом бойового управління зенітного ракетного комплексу "Бук-М1", який може забезпечувати проведення тренувань та імітаційного моделювання в інтересах злагодження бойових обслуг ПБУ
9С470М1 зенітного ракетного комплексу "Бук-М1" .
Видана монографія “Інформаційно-психологічні
операції: планування, протидія, технології”, у якій
представлений аналіз доктринальних документів
США та НАТО щодо планування інформаційних (психологічних) операцій, концепції стратегічних комунікацій США, НАТО та ЗС України, висвітлені деякі аспекти планування інформаційно-психологічних операцій та техніки інформаційно-психологічних впливів, а також організації протидії негативному ІПВ.
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РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
РОЗРОБКИ В ІНТЕРЕСАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ
УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ ТА ОЗБРОЄННЯМ

1. Технічна організація обміну даними щодо обстановки в акваторії Чорного моря з видачею даних до закритого контуру КЗА 9С162-1Р «Ореанда-центр Р» з апаратури ПАФ 9С162-Ф. Це дозволило вперше під час навчань дослідити питання
організації перспективного обміну даними щодо
обстановки в акваторії Чорного моря між національними системами управління Туреччини та
України
2. Організація управління з РКП ПвК «Схід» об’єднаними засобами ППО Повітряних Сил ЗС України
та ППО СВ. Це дозволило вперше в польових умовах дослідити питання інформаційно-технічного
спряження макету виробу 9С505М «Простір» з КЗА
9С162 1Р «Ореанда-центр Р», а також створення на
базі вказаних КЗА єдиної системи управління протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України та ППО СВ у режимах: повного централізованого управління, автономних дій, централізованого
оповіщення про повітряну обстановку.
3. Створення єдиного інформаційного простору
щодо обстановки між об’єднаними засобами ППО
Повітряних Сил ЗС України та ППО СВ за рахунок
об’єднання інформаційних систем радіолокаційної
розвідки Повітряних Сил ЗС України (на полігоні –
РЛС 79К6, П-18 «Малахіт», 35Д6) та ППО СВ (РЛС-А
«Артамон» та РЛС «Сайгак»). Це дозволило дослідити питання живучості систем радіолокаційної
4. Дослідження можливостей організації
розвідки Повітряних Сил ЗС України та ППО СВ, а
також нарощування радіолокаційного поля, зокре- безпосереднього управління окремих ЗРК (на
ма на гранично малих висотах, для боротьби з ква- полігоні – ЗРК Бук-М1) з пункту управління
оперативно-тактичного рівня повітряних
дрокоптерами та БПЛА противника.
сил, оснащеного КЗА 9С162-1Р, при втраті боєздатності пунктів управління тактичного
рівня. Це дозволило дослідити питання підвищення живучості системи управління ППО
з елементами мережецентричного управління.
5. Організація автоматизованого управління ЗРК С-300ПС при веденні бойових дій з
маршу на визначені позиції в жорстких умовах часових обмежень. Це дозволило дослідити маневрові показники при діях ЗРК з ходу
та у засідках.
Розроблені нормативні і керівні документи щодо розвитку, експлуатації та впровадження
перспективних комплексів засобів автоматизації командних пунктів оперативного та оперативно-стратегічного рівня Повітряних Сил ЗС України.
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РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
В ІНТЕРЕСАХ РОЗВИТКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АВІАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

mm розроблений проект доктрини “Авіаційна підтримка” де вперше розроблені принципи сумісного застосування авіації Повітряних Сил та підрозділів сил НАТО;
mm розроблений проект Бойового Статуту ПС ЗС
України “Авіація Повітряних Сил” в якому удосконаленні
підходи застосування авіації з урахуванням досвіду АТО,
ООС;
mm розроблені проекти Бойових статутів ПС ЗС України “Вогневе ураження” та “Штурманське забезпечення” направлені на удосконалення процесу взаємодії СВ , авіації ПС
та ВМС при здійсненні вогневого ураження противника
та забезпечення дій авіації;
mm обгрунтовані загальні вимоги для придбання легкого та двомоторного навчально-тренувальних літаків
ХНУПС;
mm розроблені проекти ОТВ до багатоцільового літака тактичної авіації та до навчально-бойового літака
для потреб Повітряних Сил Збройних Сил України.

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ЧАСТИН (ПІДРОЗДІЛІВ) ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХОДІВ ЛЬОТНО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Призначення:
оцінювання рівня підготовки авіаційних частин, ескадрилей, ланок, підрозділів забезпечення та окремих
авіаційних екіпажів за визначеним переліком показників льотно-тактичної підготовки.
Основні переваги:
дотримання основних положень типової методики Генерального штабу щодо оцінювання заходів
підготовки військ;
забезпечується мінімізація ступеня невизначеності та невпорядкованості процедур оцінювання
заходів підготовки керівним складом;
дозволяє проводити коректне порівняння частин
та підрозділів за результатами бойової (льотно-тактичної) підготовки.
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Генеральний штаб Збройних Сил України
Типова методика оцінювання військових частин
(підрозділів) за результатами заходів тактичних навчань

ПРОЄКТ
«МЕТОДИКА»

Рівень підготовки авіаційних частин, ескадрилей, підрозділів
забезпечення, окремих екіпажів за результатами проведення
льотно-тактичних навчань.

РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
В ІНТЕРЕСАХ РОЗВИТКУ ТА БОЙОВОГО
ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНОЇ АВІАЦІЇ
Вперше розроблені основи та принципи застосування розвідувально-ударних БПАК (затвердженні Командувачем ПС у березні 2020 року), які представлені у вигляді Проекту
настанови з бойового застосування розвідувальних, розвідувально-ударних безпілотних
авіаційних комплексів.
Розроблений «Проект загальних вимог до БПАК-імітатора повітряних цілей» для забезпечення заходів бойової підготовки з бойовими стрільбами.
Вперше розроблені форми групового застосування безпілотних літальних апаратів у
складі перспективних безпілотних авіаційних комплексів в операціях (бойових діях) Збройних Сил України” впровадженно у Візії ПС 2035.

В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АВІАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ
СИЛ УКРАЇНИ
Обгрунтовані шляхи розвитку аеродромнотехнічного забезпечення Повітряних Сил ЗС України
шляхом впровадження принципів управління якістю
відповідно до стандартів провідних країн світу та
НАТО.
Розроблена методика розрахунку потреби на
підготовку та спеціальне використання аеродромів цивільної авіації, аеродромних ділянок доріг, польових аеродромів.

Проведено дослідження шляхів застосування інноваційних трібологічних технологій
для підвищення експлуатаційних показників
(подовження ресурсу) агрегатів паливної та
гідравлічних систем засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів.
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РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
В ІНТЕРЕСАХ РОЗВИТКУ ВІЙСЬК ЗВ’ЯЗКУ,
РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
АВТОМАТИЗОВАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

mm розроблено проєкт уточнених ОТВ до
повітряного пункту управління на базі вертольоту Ми-9 (Ми-8ИВ, Мі-8МСБ-В);
mm проєкт оперативно-тактичних вимог
до модернізованої рухомої привідної радіостанції середньої потужності;
mm проєкт Бойового Статуту ПС ЗС України “Зв’язок, радіотехнічне забезпечення та інформаційні системи в операціях”;
mm розроблено методику та виконані 12 науково-практичних розрахунків щодо забезпечення радіоелектронної сумісності радіоелектронних засобів спеціальних користувачів Повітряних Сил Збройних Сил України з радіоелектронними засобами загального користування
для різних частотних діапазонів та регіонів
України.
mm в рамках воєнно-наукового супроводження розробки нових зразків ОВТ техніки зв’язку
проведено підконтрольну експлуатацію радіоприймального пристрою “Калина”;
mm проєкт тактико – технічного завдання на створення світлодіодних аеродромних
посадкових прожекторів для обладнання аеродромів державної авіації України.
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РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
В ІНТЕРЕСАХ РОЗВИТКУ,
ЗАСТОСУВАННЯ ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРВ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ
mm проєкт “Бойового статуту Повітряних Сил “Зенітні ракетні війська”;
mm проєкт “Доктрини з протиповітряної оборони”;
mm проєкт Керівництва з бойової роботи на командному пункті зенітного ракетного
полку, озброєного зенітним ракетним комплексом “Бук-М1”;
mm проєкт “Керівництва з бойової роботи зенітного ракетного комплексу С-300П”;
mm проєкт “Керівництва з бойової роботи на командному пункті зенітної ракетної
бригади (полку) С-300П”;
mm Військовий стандарт ВТС ЗТВ 12.213.001-2020(01) Ракетно-технічне забезпечення. Зенітні ракетні системи та комплекси. Загальні тактико-технінчі вимоги;
Проєкт оперативно-тактичних вимог до
перспективної зенітної ракетної системи на
базі зенітних ракетних комплексів середньої
дальності та дальньої дії
mm проєкт програми та методики державних випробувань модернізованої радіолокаційної станції 79К6;
mm проєкт “Методики оцінки справності озброєння та військової техніки військових
частин (підрозділів) зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України”;
mm проєкт методики тестування можливостей радіостанцій Aselsan 9661 з оновленим програмним забезпеченням для інформаційного обміну між виробом 9С162-2Р та ЗРК
С-300ПТ(ПС);
mm проєкт програми та методики попередніх випробувань
дослідних зразків блоків самоліквідації 23Ю6М до зенітних керованих ракет 5В55К, 5В55В зі складу
зенітного ракетного комплексу
С-300П;
mm проєкти Керівництв за напрямом зенітних ракетних військ;
mm принято участь в розробці технічних вимог до складових
виробу Ф2К та ЦОК 5Э265 виробу
Ф9С (Ф9).
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РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
В ІНТЕРЕСАХ РОЗВИТКУ ЗАСТОСУВАННЯ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РТВ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

mm в рамках програми національної стандартизації на 2019 рік розроблено національний стандарт, який дозволяє уніфікувати обмін даними про повітряну обстановку між
автоматизованими системами в ЗС України;
mm національний стандарт “Засоби радіолокаційної системи державного впізнавання
України. Літакові радіолокаційні запитувачі та відповідачі. Загальні технічні вимоги”, якій
встановлює загальні вимоги до літакової апаратури радіолокаційного впізнавання об’єктів;
mm керівництво з бойової роботи на РЛС 35Д6М, яке визначає порядок ведення бойової роботи бойовою обслугою РЛС 35Д6М при веденні радіолокаційної розвідки повітряних
об’єктів;
mm ОТВ до РЛС метрового діапазону для виявлення повітряних цілей з більш високою
точністю;
mm ОТВ до перспективних РЛС для створення маловисотного радіолокаційного поля;
mm ОТВ до рухомих висотомірів для більш точного визначення висоти повітряних цілей.
Національний стандарт ДСТУ В-9042:2020 затверджено наказом Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 31
серпня 2020 року № 202.
ПРОЄКТ ДСТУ 4528
КЕРІВНИЦТВО З
БОЙОВОЇ РОБОТИ
НА РЛС 35Д6М
(ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗОМ
КОМАНДУВАЧА
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗС
УКРАЇНИВІД 30 ЛИПНЯ
2020 РОКУ N 137)
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ПРОТОКОЛ ОБМІНУ
ДАНИМИПРО
ПОВІТРЯНУ
ОБСТАНОВКУ В
УКРАЇНІ ЄДИНИЙ.
ВИМОГИ ДО
ФОРМАТІВ ОПИСУ
ДАНИХ

ОТВ ДО
МОДЕРНІЗОВАНОЇ
РЛС ДАЛЬНЬОГО
ВИЯВЛЕННЯ
МЕТРОВОГО
ДІАПАЗОНУ

РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
В ІНТЕРЕСАХ РОЗВИТКУ, ПІДГОТОВКИ
ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК ППО
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ
mm оперативно - тактичнІ вимоги до РЛС L діапазону;
mm оперативно-технічні вимоги до модернізованого рухомого пункту розвідки та управління 9с80;
mm пропозиції щодо підвищення ефективності системи
вогню частин та підрозділів військ ППО Сухопутних військ
Збройних Сил України;
mm пропозиції щодо розробки перспективних зразків зенитного озброєння та закупівлі (створення) спеціальних зенитно-артилерийських засобів для вирішення спеціальних завдань виявлення і знешкодження БпЛА;
mm проведенний порівняльний аналіз бойових модулів
“Кастет“, “Стілет“, “Шквал-М“, “Парус“ та “Спис“, які встановлюються на модернізовану бойову машину піхоти БМП-1;
mm загальні вимоги до макетів зразків озброєння військ
протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗС України.
Обгрунтування та моделювання зон небезпеки при проведенні контрольних льотних випробувань (бойових стрільб):
mm зенітних керованих ракет (9М311 до зенітного гарматно-ракетного комплексу (ЗГРК) 2Л22 “Тунгуска“, 9К34(35) до зенітного ракетного комплексу (ЗРК) 9К34(35) “Стріла-10“, 9К38
до ПЗРК 9К38 “Ігла-1“) на полігоні “Ягорлик“ Державного випробувального полігону Збройних Сил України;
mm зенітного артилерійського комплексу (ЗАК) 2А6 “Шилка“ та ЗАК 2А13 “ЗУ-23-2“ на полігоні “Ягорлик“ Державного випробувального полігону Збройних Сил України.
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РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
ЗА НАПРЯМКОМ РОЗВИТКУ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ
РОЗВІДУВАЛЬНО-УДАРНИХ СИСТЕМ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

mm обґрунтовані оперативно-тактичні вимоги до керованих ракет калібру 220 мм реактивних систем залпового вогню у складі перспективної розвідувально-ударної системи;
mm розроблений проект Керівництва з проведення оцінювання спроможності "Вогневе
ураження ракетного озброєння наземних та підземних цілей";
mm створена лабораторія для проведення експериментальних досліджень елементів і
систем високоточного ракетного озброєння;
mm обґрунтовано Концепцію розвитку Ракетних військ Сухопутних військ Збройних
Сил України на 2022-2032 роки.

ФАХІВЦІ НЦ ПС ЗАЛУЧАЛИСЯ ДО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ
ВИПРОБУВАНЬ ВИСОКОТОЧНИХ РАКЕТ "ВІЛЬХА" ДО МОДЕРНІЗОВАНОГО РСЗВ "СМЕРЧ".
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РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
В РЕЗУЛЬТАТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗРОБЛЕНО:

Макет кореляційно-екстремальної системи навігації та самонаведення для крилатих ракет
та БПЛА, який працює в умовах
застосування противником засобів РЕБ.

Макет системи самонаведення з
людиною-оператором
в
контурі
управління, який здійснює визначення
нерухомих та рухомих цілей на
відеозображенні. Макет може бути
застосований
як
тренажер
для
підготовки операторів станцій наведення
високоточного ракетного озброєння для
ударних БПЛА.

Аеродинамічно подібний
масштабний макет дослідного
зразка універсальної
безпілотної платформи.
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РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
В ІНТЕРЕСАХ РОЗВИТКУ РОЗВІДКИ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ, СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ
ОПЕРАЦІЙ ТА ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

mm удосконалене спеціальне програмне математичне забезпечення програмно-апаратного
комплексу зчитування та обробки розвідувальної
інформації від контейнеру загальної радіотехнічної розвідки літака Су-24МР та проєкт Методичних рекомендацій щодо його застосування;
mm спеціальне програмно-математичне забезпечення для автоматизованого робочого місця
начальника розвідки оперативного (оперативно-тактичного) угруповання військ;
mm інформаційно-розрахункова система автоматизованого оброблення та обліку розвідувальних даних в інтересах планування застосування
ССпО Збройних Сил України;
mm проєкти ОТВ до спеціалізованих активних
пристроїв різних діапазонів та ТТВ до бортових
систем самонаведення ВТЗ в інтересах оснащення
ними ССпО Збройних Сил України.
mm проєкти ОТВ до берегових комплексів радіорозвідки та контролю радіоелектронної обстановки в інтересах розвитку розвідки Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Розроблені проєкти доктринальних документів
ЗС України:
mm “Доктрина з пошуку та рятування“;
mm “Доктрина з повітряної розвідки“;
mm Проєкт “Бойового статуту ПС ЗС України
Розвідка Повітряних Сил”.

Всі розроблені доктринальні документи затверджені відповідними керівниками органів військового управління.
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РЕЗУЛЬТАТИ ННТД НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
В ІНТЕРЕСАХ РОЗВИТКУ
КОСМІЧНИХ ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ
СИСТЕМ

mm розроблений проект Військового стандарту “Спільна доктрина з координації дій
Повітряних Сил і Військово-Морських Сил”;
mm розроблений проект Військового стандарту “Космічна ситуаційна обізнаність.
Терміни та визначення”;
mm розроблений проект Військового стандарту “Космічна підтримка операцій Збройних Сил України. Терміни та визначення”;
mm розроблений проект Загальних вимог до приймача навігаційної інформації для забезпечення рейдових дій Десантно-штурмових військ;
mm розроблений проєкт Бойового статуту ПС: геоінформаційна (геопросторова)
підтримка.

ЗА НАПРЯМКОМ РОЗВИТКУ
СИЛ ПІДТРИМКИ

mm проект “Тимчасового керівництва з бойового застосування вертольотів-постановників перешкод“;
mm спеціальне програмно-математичне забезпечення прогнозування наслідків аварій
(зруйнувань) на гідроспорудах під час планування застосування ПС ЗС України.

Розроблені проєкти ОТВ до:

mm модернізованих засобів РЕБ групового захисту авіації (постановників перешкод Ми-8ППА та Ми-8СМВ);
mm станції перешкод мобільному зв’язку;
mm модернізованої наземної станції перешкод бортової радіолокації СПН-30М;
mm імітатору роботи станції активних перешкод СПС-5 “Фасоль”;

Розроблені проєкти бойових статутів ПС ЗС України:

mm “Бойовий статут ПС: радіоелектронна боротьба“;
mm “Бойовий статут ПС: Інженерна підтримка“;
mm “Бойовий статут ПС: хімічний, біологічний, радіологічний та ядерний захист“.
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За тематикою ХVІ міжнародної наукової конференції
«Новітні технології - для захисту
повітряного простору» в університеті було проведено 25
тематичних вебінарів за участю керівників органів військового управління та провідних
вчених інших країн.
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УЧАСТЬ НАУКОВОГО
ЦЕНТРУ В НАУКОВИХ
КОНФЕРЕНЦІЯХ
Вчені наукового центру Повітряних Сил активно залучаються до конференцій та семінарів, які проводяться
в університеті та за його межами. Протягом року вони
прийняли участь у роботі 34 наукових конференцій, вебінарів та семінарів, організатором яких був Харківський
національний університет Повітряних Сил та 175 конференцій та семінарів проведених за межами університету.
Харківський національний університет Повітряних Сил
є постійним організатором наукових конференцій, вебінарів та семінарів:
mm міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил «Новітні технології - для захисту повітряного простору»;
mm 25 вебінарів за тематикою міжнародної наукової
конференції;
mm міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки військових фахівців у галузі
безпеки та оборони в умовах гібридних загроз»;
mm міжнародна конференція «Women in defence and
security»;
mm 4 американо-польсько-українські вебінари з проблем
енергетичної безпеки держави;
mm науково-практична конференція «Сучасна війна: гуманітарний аспект»;
mm науково-практична конференція з безпеки польотів;
mm льотно-методична конференція;
mm науковий семінар «Інформаційна агресія Російської
Федерації проти України»;
mm семінар «Доктрина з вивчення та впровадження
досвіду у Збройних Силах України»;
mm наукова конференція курсантів та студентів Харківського національного університету Повітряних Сил.
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ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВОГО
ЦЕНТРУ ХНУПС

Завдяки численним науковим
працям здобутки вчених НЦ ПС
ХНУПС широко відомі в Україні
та поза її межами. Монографії
та підручники видані у США,
Німеччині, Великій Британії,
Канаді, Болгарії, Китаї та інших
країнах.

Для забезпечення потреб ООС (АТО) співробітники університету
прийняли участь у підготовці ряду керівних, методичних та довідкових
документів, таких як:
mm “Довідник з озброєння і військової техніки збройних сил Російської
Федерації“;
mm “Збірник набутого бойового досвіду застосування підрозділів родів військ Повітряних Сил Збройних Сил України“.
Наукові видання університету єдині з числа наукових видань силових відомств
України, які входять до ТОП 100 найбільш цитованих видань на українській мові за
даними Top Publications Google Scholar
Наука і техніка Повітряних Сил
Збройних Сил України

Збірник наукових праць Харківського
національного університету
Повітряних Сил

Системи озброєння і
військова техніка

Системи обробки інформації

Головний редактор:
ПЄВЦОВ
Геннадій Володимирович

Головний редактор:
ВАСЮТА
Костянтин Станіславович

Головний редактор:
ЛЕОНТЬЄВ
Олексій Борисович

Головний редактор:
ТИМОЧКО
Олександр Іванович

Index Copernicus Value – 85.65
General Impact Factor - 2.2761

Google Scholar Top 100 – 92
Index Copernicus Value – 51.55

Google Scholar Top 100 – 93
Index Copernicus Value – 52.90

Index Copernicus Value – 81.99

Провідні вчені наукового центру Повітряних Сил акУсі
наукові
видання
тивно приймають участь у роботі редколегій наукових університету
пройшли
фахових видань ХНУПС..
перереєстрацію у МОН України
як фахові з наданням їм категорії
”Б”, та мають найбільшу кількість
спеціальностей за технічними
та військовими науками серед
інших видань закладів вищої
освіти.
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38

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ
ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬК (СИЛ)

mm дослідження в ході інструкторсько-показових занять (23.01.2020-29.01.2020, військова частина А3546 м. Краматорськ, Командування ПС ЗС України);
mm проведення рекогносцировки щодо визначення вогневих (стартових) позицій, розрахунку зон небезпеки для
кожного виду озброєння військ ППО Сухопутних військ,
надання допомоги у розробці документації полігону
(03.02.2020-08.02.2020, в/ч А0989м. Маріуполь, Командування СВ ЗС України);
mm участь в проведенні роздільних штабних тренувань
(03.03.2020-05.03.2020, Командування ПС ЗС , м. Вінниця);
mm участь в проведенні командно-штабних тренувань
(19.05.2020-21.05.2020, м. Вінниця, Командування ПС ЗС України, в/ч А0201);
mm участь в проведенні командно-штабних навчань з
органами управління, силами і засобами Національної гвардії України “Гвардія–2020“ (04.07.2020–10.07.2020 , м. Одеса);
mm дослідження в ході двостороннього командно-штабного навчання з бригадою тактичної авіації та зенітною
ракетною бригадою ПвК “Центр“ (10.08.2020–15.08.2020, м.
Васильків);
mm участь у проведенні стратегічного командно-штабного навчання “Об’єднанні зусилля–2020“, тактичних навчань з бойовою стрільбою військових частин
ЗРВ, контрольних льотних випробувань на полігоні “Ягорлик“ (15.09.2020–28.09.2020 н.п. Олександрівка, Херсонської
обл., в/ч А0311).

НАУКОВЕ
СУПРОВОДЖЕННЯ

08

ПРОТЯГОМ РОКУ ПРОВОДИЛИСЯ ЗАХОДИ:
mm науково-технічне супроводження виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт зі створення та впровадження АСУ авіації і
ППО “Ореанда -ПС“ (виріб 9С162);
mm науково-технічне супроводження
виконання
дослідно-конструкторських
робіт (шифр "Чорногуз", "Вежа", "Курган");
mm военно-наукове супроводження ДКР (шифр “Простір“)
в частині організаціїї ППО;
mm Додатково університетом здійснювались заходи наукового супроводження систем
"Віраж-планшет" і "Віраж-РД".

Заходи наукового супроводження виконані у визначені терміни та прийняті встановленим порядком.
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Науковий
центр
при
проведенні
досліджень
використовує
навчальноматеріальну, лабораторну та
тренажерну базу ХНУПС. Поряд
з цим, для забезпечення потреб
проведення досліджень щодо
новітнього ОВТ, в науковому
центрі активно розвиваєтся
власна лабораторна база.

СТАН ЛАБОРАТОРНОЇ
БАЗИ НАУКОВОГО ЦЕНТРУ
Основні елементи науково-експериментальної лабораторної бази НЦ ПС:
mm геоінформаційна система підтримки прийняття
рішення командиром частини (підрозділу) ЗРВ на бойові
дії "Аргумент-2016";
mm комплекс програмних та апаратних засобів автоматизованої системи управління авіацією та ППО "Ореанда–ПС";
mm стенд розробки, експериментального відпрацювання і супроводу спеціального програмного забезпечення
"ЗРС";
mm комплекс наукового забезпечення бойових дій, бойової та оперативної підготовки Повітряних Сил Збройних
Сил України "Віраж";
mm комплекс математичних моделей для оцінювання
ефективності бойового застосування багатофункціонального розвідувально-ударного комплексу у складі розвідувально-ударної системи;
mm автоматизована система обробки даних повітряно-космічного спостереження.
АЕРОДИНАМІЧНО ПОДІБНИЙ
МАСШТАБНИЙ МАКЕТ
ДОСЛІДНОГО ЗРАЗКА
УНІВЕРСАЛЬНОЇ БЕЗПІЛОТНОЇ
ПЛАТФОРМИ

Призначення:
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Масштабний макет дослідного зразка крилатої ракети (КР) є зменшеною копією універсальної безпілотної
платформи (УБП) авіаційного базування та призначений для:
mmпроведення аеродинамічних продувок з метою визначення льотних характеристик;
mmпроведення досліджень характеристик ефективної площі розсіювання УБП в якості ударної КР або мішені
з розміщеними в ній кутовими відбивачами;
mmвідпрацювання запропонованої конструктивно-компонувальної схеми літального апарату та механізмів розкриття крил і оперення.

СТАН ЛАБОРАТОРНОЇ БАЗИ НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
ПРИСТРІЙ СТВОРЕННЯ ВИХРОВИХ КІЛЕЦЬ
Призначення:
створення вихрових кілець із різним наповненням;
відпрацювання способів дистанційної постановки аерозольних перешкод та аерозольних екранів, що спотворюють теплову та
радіолокаційну сигнатуру об'єктів

АВТОНОМНИЙ СЕЙСМІЧНИЙ ПУНКТ «ХАРКІВ»
В науковому центрі розташований автономний
сейсмічний пункт «Харків».
Апаратура спеціального контролю, яка встановлена відповідно до меморандуму про співробітництво
між Головним центром спеціального контролю та
ХНУПС, призначена для реєстрації сейсмічних коливань
земної поверхні, викликаних природними або техногенними (військовими) джерелами сейсмічних збурень.
Апаратура використовується для проведення досліджень щодо розширення технічних можливостей системи спеціального контролю з метою моніторингу подій, які відбуваються на Сході
України, та відповідного розміщення технічних засобів спеціального контролю у східному регіоні
України.

ПРИСТРІЙ ІМІТАЦІЇ РОБОТИ ЗАСОБІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ
БОРОТЬБИ МЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ХВИЛЬ
Призначення:
імітація роботи авіаційної станції активних перешкод групового захисту СПС-5 “Фасоль”, яка встановлена на літаку-постановнику перешкод Ан-12 БК-ППС;
створення динамічно змінюваної перешкодової обстановки
при проведенні командно-штабних навчань;
випробування новітніх та модернізованих радіоелектронних
засобів в умовах перешкод;
тренування бойових обслуг радіолокаційних станцій метрового діапазону хвиль в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби.

Макети перспективних зразків озброєння та військової
техніки створюються з використанням сучасних методів 3D проектування, виготовлення макетів на 3D принтері здійснюється за технологією FDM (Fusing Deposition
Modeling).
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СТАН ЛАБОРАТОРНОЇ БАЗИ НЦ ПС ХНУПС У 2020 РОЦІ
МАКЕТ СИСТЕМИ САМОНАВЕДЕННЯ

Макет системи самонаведення з людиною-оператором в контурі управління, який здійснює визначення нерухомих та рухомих цілей на відеозображенні. Макет може бути застосований як тренажер для підготовки операторів станцій наведення
високоточного ракетного озброєння для ударних
БПЛА.

КОМПЛЕКС ЗАСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ
1. В рамках виконання складової частини ДКР шифр
«ЗРС-Алгоритм КМУ» що виконувалась колективом НЦПС
ХНУПС в кооперації з КБ “Південне” на базі НЦПС розгорнутий
комплекс засобів моделювання командної машини управління
(КМУ) перспективної ЗРС.
2. Результати досліджень, що отримані під час розробки
ескізного проекту ДКР шифр «ЗРС-Алгоритм КМУ» дозволяють зменшити склад етапів виконання ДКР щодо створення вітчизняної ЗРС. При цьому зменшення обсягу досліджень
за рахунок використання отриманих результатів лише ескізного проекту надасть змогу державі заощадити щонайменш 23 млн.
3. Досвід проведення досліджень в рамках ДКР шифр
«ЗРС-Алгоритм КМУ» забезпечує:
mm підвищення рівня консолідації наукового потенціалу
Повітряних Сил та обороно-промислового комплексу держави для створення передумов виходу на світовий ринок
оборонних технологій в галузі автоматизації управління засобами ураження ППО та впровадження мережецентричних
технологій управління;
mm створення умов для оновлення парку зенітного ракетного озброєння Повітряних Сил ЗС України;
mm оптимізацію номенклатури агрегатів у складі перспективних ЗРС та обґрунтування рівня їх уніфікації для забезпечення необхідного рівня живучості системи ППО;
mm оптимізацію чисельного складу бойових обслуг пунктів управління підрозділів
ЗРВ Повітряних Сил ЗС України за рахунок перерозподілу функцій між обчислювальними
засобами та операторами.
4. Комплекс засобів моделювання КМУ ЗРС дозволяє проводити дослідження процесів
автоматизованого управління засобами перспективної ЗРС та тестування елементів спеціального математичного та програмного забезпечення комплексу засобів автоматизованого управління КМУ перспективної ЗРС..
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ІНШІ ЗАХОДИ НАУКОВОЇ
ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НЦ ПС
Науковий центр є членом колоборації міжнародної групи
по розробці спецтехніки для іноземної держави.

10

Прийняли участь у розробці
«Візії ПС»

Розроблено концепцію побудови перспективної ЗРС та
впроваджено в ескізний проект КБ "Південне"

ЗДОБУТКИ ВЧЕНИХ НАУКОВОГО ЦЕНТРУ

За результатами конкурсу на здобуття іменних
стипендій рішенням Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки нагородженно підполковника
Щербініна С.О., кандидата технічних наук начальника
науково-інформаційного відділення НЦ ПС дипломом
стипендіата в галузі науки імені Георгія Федоровича
Проскури (з технічних наук).
За результатами ІІІ обласного конкурсу “Найкращий молодий науковець” 2020 року за напрямом “Інформаційні та комунікаційні технології” обрано НС НДВ 4.3 капітана Танцюру О.Б.
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СПІВРОБІТНИЦТВО
В РАМКАХ
ПРОГРАМ
МО УКРАЇНИ ТА
ЗС УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ
НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В НАУКОВОМУ ЦЕНТРІ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ

МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
НЦ ПС ХНУПС
З ПИТАНЬ НІНТД

ПРОВЕДЕННЯ
НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА
ДОГОВОРАМИ

ВИКОНАННЯ РОБІТ
БАГАТОНАЦІОНАЛЬ
НОГО НАУКОВОГО
ПРОЕКТУ (ГРАНТУ)

КОНФЕРЕНЦІЇ,
СЕМІНАРИ, ТОЩО
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ПУБЛІКАЦІЯ
МОНОГРАФІЙ У
МІЖНАРОДНИХ ТА
ІНОЗЕМНИХ
ВИДАВНИЦТВАХ

УЧАСТЬ У
МІЖНАРОДНИХ
КОНКУРСАХ
НАУКОВИХ РОБІТ

ПУБЛІКАЦІЯ
НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У
ПЕРІОДИЧНИХ
ФАХОВИХ
ВИДАННЯХ, ЩО
ІНДЕКСУЮТЬСЯ
SCOPUS,
WEB OF SCIENS

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В РАМКАХ СПІВПРАЦІ ІЗ ГРУПОЮ
АС/327 (LCMG) З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ
ОЗБРОЄНЬ НАТО
mm системна участь представника НЦ ПС ХНУПС в стратегічних, програмних та розширених засіданнях основної та робочих підгруп Групи з питань управління життєвим циклом озброєнь АС/327 LCMG, обговоренні актуальних питань стандартизації, національного досвіду у відповідній сфері та формуванні пропозицій щодо можливих шляхів військово-технічного співробітництва Міністерства оборони і Збройних Сил України. Зокрема:
mm 20–21.06.2018, м. Лісабон, Португальська Республіка;
mm 11–12.10.2018, м. Брюссель, Королівство Бельгія;
mm 29.01– 01.02.2019, м. Брюссель, Королівство Бельгія;
mm 31.01–01.02.2019, м. Брюссель, Королівство Бельгія;
mm 28–30.10.2019, м. Брюссель, Королівство Бельгія;
mm 28.01-31.01.2020, м. Брюссель, Королівство Бельгія;
mm 06.10.2020, 28.01.2021, 16.06.2021 (в режимі відеотелеконференції);
mm •
участь у міжнародних семінарах та щорічних конференціях з питань управління життєвим циклом озброєнь, зокрема:
mm 14-й Конференції НАТО з управління життєвим циклом озброєнь на тему «Управління життєвим циклом як спільне зусилля. Перспективи та цілі для НАТО, великих, середніх
та малих підприємств промисловості» (23-24.01.2018, м. Брюссель, Королівство Бельгія);
mm семінарі НАТО «Досвід управління ризиками в програмах озброєння НАТО» (11 –
12.10.2018, м. Брюссель, Королівство Бельгія).
mm 15-й Конференції НАТО з управління життєвим циклом озброєнь на тему «Управління життєвим циклом озброєнь як основний чинник розвитку потенціалу» (29–30.01.2019,
м. Брюссель, Королівство Бельгія)
mm семінарі «Специфікації інтегрованої логістичної підтримки S-серії» (28.10 – 30.10.2019,
м. Брюссель, Бельгія)
mm 16-ї Конференції НАТО з управління життєвим циклом озброєнь за темою: “Інновації та деструкції в життєвому циклі озброєнь – можливості, досягнення, досвід” (28 –
29.01.2020, м. Брюссель, Бельгія).
mm 17-ї Конференції НАТО «Створення допоміжної сумісності в системах з урахуванням
інноваційних та проривних технологій», (26-27.01.2021 - в режимі відеоконференції).
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ МІЖНАРОДНОГО
НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
У 2020 РОЦІ
XVІ міжнародна наукова конференція “Новітні технології – для захисту повітряного простору” 23.09.202024.09.2020, м. Харків.
25 вебінарів за тематикою міжнародної наукової конференції, 23.09.2020-24.09.2020, м. Харків.
Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна війна: гуманітарний аспект”, 21.05.2020-22.05.2020, м.
Харків.
Міжнародна конференція: “Підготовка військових та
цивільних кадрів для боротьби з гібридними загрозами
та ризиками” (м. Варшава 6.04.2020, м. Краків 7.04.2020, м.
Київ 08.04.2020-09.04.2020)
Візит в Україну командувача Військово-повітряних Сил Збройних Сил Турецької республіки, 03.11.2020 06.11.2020, м. Бориспіль, м. Київ, м. Васильків, м. Вінниця.
Технічна нарада з представниками Збройних Сил Турецької республіки компанії Aselsan про повітряну обстановку у Чорноморському регіоні, 17.11.2020 - 20.11.2020,
Військова частина А0800 (м. Одеса).
Стратегічне засідання Групи з питань управління
життєвим циклом озброєнь (АС/327 LCMG) Конференції
національних директорів з озброєнь НАТО, 06.10.2020, (в
режимі VTC із штаб-квартирою НАТО, м. Брюссель Королівство Бельгія).
IV-й семінар з розвитку оборонно-промислового комплексу України (за участю експертів НАТО), 01.12.2020 .
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ
НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НЦ ПС ХНУПС
НА 2021-2022 РОКИ
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Наукову і науково-технічну діяльність ХНУПС планується спрямувати на забезпечення
досягнення пріоритетних оперативних цілей розвитку Повітряних Сил Збройних Сил
України, наукове супроводження (за напрямком діяльності ХНУПС) розробки нових
редакцій та реалізації Стратегічного оборонного бюлетеня України, державних цільових
оборонних програм розвитку Збройних Сил України та розвитку озброєння та військової
техніки Збройних Сил України на період до 2025 року, програм та проектів розвитку
спроможностей Повітряних Сил Збройних Сил України, тощо.
При цьому, основні зусилля зосередити на воєнно-науковому супроводженні:

mm імплементації основних положень Візії та проекту Стратегії розвитку Повітряних

Сил Збройних Сил України на період до 2035 року;

mm подальшого удосконалення системи управління Повітряних Сил Збройних Сил

України, уточнення системи доктринальних документів, удосконалення управлінських
процесів та впровадження в діяльність органів управління відповідних типових штабних
процедур НАТО;

mm подальшого розвитку системи охорони повітряного простору та протиповітряного

прикриття важливих державних та воєнних об'єктів;

mm пошуку раціональних шляхів підвищення ефективності протиповітряної оборони

в операціях Об'єднаних сил, удосконалення форм і способів застосування Повітряних
Сил Збройних Сил України у складі міжвидових угруповань військ;

mm створення нових (модернізації існуючих) зразків (комплексів, систем) озброєння

та військової техніки Повітряних Сил Збройних Сил України;
mm науково-технічному

супроводженні

впровадження

елементів

сучасної

автоматизованої системи управління військами і зброєю;
mm удосконаленні існуючої системи підготовки військ.
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Видання підготували:
Геннадій Пєвцов
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