
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Вищі навчальні заклади

Щодо участі у Конференції в рамках 
виставки «Зброя та безпека - 2017»

Міністерство освіти і науки пропонує вищим навчальним закладам взяти 
участь у XIV Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека -  
2017», що відбудеться 1 0 - 1 3  жовтня 2017 року на території Міжнародного 
Виставкового Центру (м. Київ, Броварський проспект, 15).

У рамках заходу МОН спільно з Міністерством оборони організовують 
V Міжнародну конференцію «Проблеми координації воєнно-технічної та 
оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння 
та військової техніки».

На пленарному засіданні (11 жовтня) буде розглянуто основні аспекти 
воєнно-технічної та оборонно-промислової політики, співробітництво з 
іноземними партнерами у створенні та виготовленні озброєння та військової 
техніки, формування інтегрованого науково-інноваційного та проектно- 
виробничого середовища в авіа-, судо-, приладо-, бронетанковому й 
автомобільному будуванні, в галузях спецхімії та боєприпасів.

12 жовтня відбудеться обговорення сучасних тенденцій та проблем 
розвитку оборонно-промислової сфери за секціями:

- №1 Перспективи розвитку озброєння та військової техніки
Сухопутних військ;

- №2 Перспективи розвитку озброєння та військової техніки
Повітряних Сил;

- №3 Перспективи розвитку озброєння та військової техніки
спеціальних військ;

- №4 Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Військово- 
Морських Сил.

За результатами заходу буде випущено збірник тез в електронному та 
паперовому вигляді.

У разі зацікавленості, інформацію щодо участі у конференції відповідно 
до додатку 1 подавати у паперовому виді та на електронному носії (компакт- 
диск) до 21 липня 2017 року.

Крім того, виставкою, на безоплатній основі, передбачена можливість 
демонстрації п ер сп еети вн и д ^ ір д б р ^ ід а^ .д ав ч ал ьн и й  закладів у галузі
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техніки та технологій військового призначення, а також включення до 
офіційного каталогу виставки короткої інформації про заклади, які візьмуть 
участь у експозиції.

У разі зацікавленості, просимо подати інформацію щодо участі у 
виставці відповідно до додатку 2 у паперовому та електронному (e-mail: 
o_ivanov@mon.gov.ua) вигляді до 31 липня 2017 року.

Додаток: згадане за текстом на 3 арк.

Заступник Міністра М.В. Стріха

Іванов 287 82 75
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Додаток 1

ЗАЯВКА
на участь у V Міжнародній конференції «Проблеми координації воєнно- 

технічної та оборонно-промислової політики України. Перспективи 
розвитку озброєння та військової техніки»

Для участі у конференції необхідно до 21 липня 2017 року надати у 
паперовому виді та на електронному носії (компакт-диск) на адресу 
Міністерства освіти і науки України (Департамент інноваційної діяльності та 
трансферу технологій, бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601) таку 
інформацію:

Заявка за формою 1; 
тези доповідей;
експертні висновки про можливість опублікування матеріалів у 

пресі та інших засобах масової інформації.

Форма 1
Повна
назва

закладу

Назва
доповіді

Секція П.І.П., науковий 
ступінь, вчене 
звання, посада

Зворотній зв’язок 
(тел., факс, 

e-mail)
1 2 3 4 5

* У колонці 2 зазначається доповідь або вказується «без доповіді». 
У колонці 3 зазначається номер секції або пленарне засідання.

У разі подання неповного комплекту документів, зокрема, при 
відсутності експертного висновку, заявки до участі в конференції прийматися 
не будуть.

Додаткова інформація стосовно участі та проведення конференції - за 
телефоном (044) 287 82 75. Контактна особа -  головний спеціаліст відділу 
трансферу технологій Іванов Олексій Васильович (e-mail: 
o_ivanov@mon.gov.ua).

Оргкомітет залишає за собою право відбору до презентації на 
конференції найбільш актуальних тем, пов’язаних із забезпеченням 
обороноздатності держави.

Остаточний план конференції з урахуванням всіх наданих пропозицій 
щодо учасників та тем виступів буде розміщено на офіційному сайті 
Міністерства освіти і науки України 1 вересня 2017 року.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
І.Тези доповідей приймаються в одному примірнику, підписаному 

автором (-ами) (із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові), лише у повному 
комплекті необхідних документів, що не повертається.
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2. Оргкомітет не несе відповідальності за зміст тез.
3. Тези доповіді повинні бути обсягом до двох сторінок тексту та набрані 

у редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, розмір шрифта 14, без 
розстановки переносів, стиль -  normal (звичайний), інтервал між рядками -  
множник 1. Назва файлу з тезами доповіді повинна відповідати прізвищу 
першого автора латиницею, наприклад, Petmk.doc.

4. Формат аркуша -  А4.
5. Параметри сторінки:

розмір полів: ліве -  2,5 см, праве -  2,0 см, верхнє -  2,0 см, нижнє -
2,0 см;

сторінки без нумерації.
6. У правому верхньому кутку (шрифт звичайний, без нахилу та 

підкреслювань):
прізвище та ініціали авторів;
науковий ступінь та вчене звання;
назва організації, робочий телефон, e-mail.

Назва доповіді друкується великими літерами, шрифт жирний, без 
нахилу та підкреслювань, по центру аркуша, без переносів, відокремлюється 
від тексту одним вільним рядком зверху та знизу.

7. Формули, рисунки, таблиці у тексті тез не допускаються.
8. Список літератури не додається.



Додаток 2

ЗАЯВКА
на участь у роботі XIV Міжнародної спеціалізованої виставки 

«Зброя та безпека -  2017»
1 0 - 1 3  жовтня 2017 року

Для участі у вистаці необхідно до 31 липня 2017 року надати у 
паперовому (на адресу Департаменту інноваційної діяльності та трансферу 
технологій МОН, бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601) та 
електронному (e-mail: o_ivanov@mon.gov.ua) вигляді таку інформацію: 

заявку за формою 2;
інформацію щодо експонатів, які пропонуються на виставку.

Форма 2
Повна назва 

закладу
Назва

експонату
Участь у 

виставковій 
експозиції

П.І.Б.
відповідальної

особи

Зворотній 
зв’язок (тел., 
факс, e-mail)

1 2 3 4 5

* У 3 колонці проставляється загальна кількість м2 виставкової площі, необхідної закладу 
для експозиції власних розробок в сфері ОПК.

Інформація щодо експонатів, які пропонуються на виставку, повинна 
містити:

1. назву експоната;
2. рік розроблення технології (винаходу);
3. опис технології;
4. проблеми, які вона дає змогу вирішувати;
5. ознаки новизни;
6. сфери застосування та можливі партнери з ОПК.

Звертаємо увагу:
1) до участі у виставці прийматимутися лише експонати на стадії 

готовності не менш як дослідний зразок. Обов’язковим є наявність макету 
(зразку тощо), участь лише з плакатами з інформацією щодо розробок не 
допускається;

2) необхідно дотримуватися умови присутності на виставковій площі 
лише представників вишів. У разі необхідності продемонструвати продукцію, 
яка виробляється спільно з приватним підприємством, на нього не 
поширюються пільгові умови участі.

mailto:o_ivanov@mon.gov.ua

