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Шановні колеги ! 

 

Пропонуємо Вам взяти участь в Українській 

науково-технічній конференції “Спеціальне 

приладобудування: стан та перспективи”, яка 

відбудеться в Казенному підприємстві 

спеціального приладобудування «Арсенал»      

6-7 грудня 2016 року. 

 

Метою конференції є обмін досвідом 

розробників озброєння та військової техніки 

(ОВТ) та фахівців, які мають досвід її 

експлуатації, для підвищення обороно-

здатності України, визначення потреб та 

перспективних напрямків розвитку ОВТ, 

зустрічі провідних спеціалістів, формування 

нових проектів та інноваційних пропозицій, 

пошук партнерів для співпраці. 

 

 

ТЕМАТИКА ТА СЕКЦІЇ  

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1.   Оптико-електронні системи ОВТ. 

2.   Системи навігації та орієнтації. 

3.   Наукові  засади і технології 

оптико-електронного 

приладобудування. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 Прийом заявок на участь в конференції, тез 

доповідей до 01.10.2016 р. 

 Робота конференції –  6-7.12.2016 р. з 10–00 за 

адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 (станція 

метро «Арсенальна»), конференц-зал КП СПБ 

«Арсенал». 

 Кінцевий термін замовлення перепустки 

01.12.2016 р. (електронним листом на е-mail:  

doekaterin@gmail.com) 

 Оформлення перепусток 06–07.12.2016 р. з 09–00 

(бюро перепусток КП СПБ «Арсенал», наявність 

паспорту обов’язкова). 
 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
 

Україна,  01010,  м. Київ, вул. Московська, 8, 

 КП СПБ «Арсенал». 

 Тел.: +380-44-254-21-47, +380-44-254-59-15, 

 Т/ф.: +380-44-254-59-39. 

E-mail:  info@arsenalcdb.com.ua,  tyagurvm@ukr.net, 

doekaterin@gmail.com 
 

матеріали конференції 
 

Збірник матеріалів конференції планується видати 

до початку  конференції, тому матеріали, отримані 

після 01.10.2016 р. або оформлені не у відповідності 

до приведених нижче вимог, опубліковані не будуть. 

Для прийняття рішення про включення доповіді до 

програми та тез доповіді до збірника матеріалів 

конференції необхідно до 01.10.2016 р. переслати 

тези до Оргкомітету конференції, за e-mail адресами: 

tyagurvm@ukr.net, doekaterin@gmail.com 

За рекомендацією організаційного комітету 

найкращі доповіді у повному обсязі можуть бути 

опубліковані у провідних науково-технічних 

виданнях України.  

Демонстраційні матеріали до доповідей просимо 

підготувати для показу на комп’ютерному  проекторі. 

Учасники конференції отримають програму та 

збірник тез доповідей. 

 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 

Тези (обсяг до 3 сторінок) і тексти доповідей мають 

бути набрані в текстовому редакторі MS Word 2003 

з такими параметрами: поля: верхнє та нижнє 20 мм, 

ліве 20 мм та праве – 10 мм (гарнітура Times New 

Roman). У верхньому лівому куті аркуша необхідно 

вказати індекс УДК (шрифт розміром 12 пт), нижче 

посередині вказати назву статті великими літерами 

(шрифт розміром 14 пт, інтервал – 1,5 пт), далі через 

інтервал посередині вказати прізвище(а) автора(ів), 

організацію, місто, країну (розміром 12 пт, курсив), 

нижче через інтервал – текст (шрифт розміром 12 

пт, інтервал – 1,5 пт), наприкінці вказати ключові 

слова. Формули та позначення набирати за 

допомогою редактора формул як окремий об'єкт 

розміром: звичайний - 14 пт, великий індекс – 7 пт, 

малий індекс – 5 пт, великий символ – 18 пт, малий 

символ – 12 пт. 

Тези, що не відповідають вимогам, до 

публікації не приймаються. 

Робочі мови конференції - українська, 

російська. Тези приймаються українською, 

російською або англійською мовами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

П.І.Б.____________________________________

___________________________________ 

 

Науковий ступінь_______________________ 

Вчене звання __________________________ 

 

Посада___________________________________

___________________________________ 

Організація_______________________________

_________________________________________

________________________________ 

 

Адреса___________________________________

_________________________________________

________________________________ 

 

Тел. __________________________________ 

Факс  _________________________________ 

E-mail ________________________________ 

______________________________________ 

 

Назва 

доповіді_______________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

________________________________ 

Секція ________________________________ 

 

 

Підпис ____________ 
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