
ЗАЯВКА
на участь у роботі науково-практичної 

конференції “Застосування Сухопутних військ 
Збройних Сил України у конфліктах сучасності”

Прізвище______________________________________
Ім'я___________________________________________
По батькові____________________________________
Науковий ступінь_______________________________
Вчене звання___________________________________
Посада________________________________________
Організація____________________________________
Контактний телефон_____________________________
Е-таі1_________________________________________
Форма участі у конференції (подання тез доповідей, 
участь без доповіді, участь з доповіддю):__________

Секція _______________________________________
Дата прибуття до Національної академії (зазначити
вид транспорту)______________________________
Дата відбуття (зазначити вид транспорту)________

Потребує розміщення (в Національній академії, 
бронювання готелю у Львові):_______________

АДРЕСА ОРГАНВАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

79012, Україна, м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 

32, Національна академій сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного, науково- 

організаційний відділ.

Реквізити для зв'язку: 

е-таіі <пс@а$у.§оу.иа> 

тел. - (032) 239-82-53 

факс - (032) 238-65-34

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Розміщення та проживання учасників 
конференції на території Академії забезпечується за 
окрему плату; бронювання місць в готелях м. Львова 
учасники здійснюють самостійно.

2. Харчування за власний рахунок.
3. Проїзд до Національної академії:

від залізничного вокзалу -  трамваєм № 9 до 
зупинки “вул. Нечуя-Левицького”;

- від аеропорту ім. Д. Галицького -  автобусним 
маршрутом № 48 до зупинки “вул. Академіка 
Сахарова”;

- від автовокзалу -  тролейбусом № 25, автобусним 
маршрутом №ЗА до зупинки “Національна академія 
сухопутних військ”.

4. Форма одягу учасників конференції: для 
військових -  польова; для цивільних -  ділова.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ 
ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА 

ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

НАУКОВИЙ ЦЕНТР СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“ЗАСТОСУВАННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У КОНФЛІКТАХ 

СУЧАСНОСТІ”

16 листопада 2017 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ЛЬВІВ-2017



ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у науково- 

практичній конференції “Застосування Сухопутних 
військ Збройних Сил України у конфліктах 
сучасності”, яка відбудеться 16 листопада 2017 року 
в Національній академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення результатів наукових досліджень з 

питань застосування Сухопутних військ Збройних 
Сил України, обмін досвідом наукової і науково- 
технічної діяльності, підготовка рекомендацій щодо 
подальших напрямків та шляхів вирішення 
проблемних питань.

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Напрями підвищення ефективності 

застосування механізованих і танкових військ 
Збройних Сил України.

2. Напрями підвищення ефективності 
застосування ракетних військ і артилерії Збройних 
Сил України.

3. Проблеми управління та бойового 
забезпечення частин і підрозділів Сухопутних військ 
Збройних Сил України.

4. Система підготовки Сухопутних військ 
Збройних Сил України: сучасний стан та 
перспективи розвитку.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
У збірник тез доповідей будуть включені 

матеріали, які надійшли до оргкомітету не пізніше 
08 вересня 2017 року. На адресу оргкомітету 
надсилаються:

1. Заявка на участь у конференції.
2. Тези доповіді, оформлені згідно з вимогами та 

зразком:
-друкований варіант, підписаний автором;
-електронний варіант (е-таіі, СБ, ОУО).

3. А кт експертизи щодо можливості відкритого 
опублікування.

Реєстрація учасників конференції відбудеться в 
Академічній залі 

16 листопада 2017 року з 8:00 до 09:00

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ
Робочими мовами на конференції будуть: 

українська, російська, англійська, німецька 
(перекладачі не забезпечуються).

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези доповідей будуть опубліковані окремою 

брошурою.
Доповіді учасників, оформлені у вигляді 

наукових статей, можуть бути опубліковані у 
фаховому “Військово-технічному збірнику” 
Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного. Вимоги до 
оформлення наукової статті розміщені на сайті 
\у\у\¥.а8у.§0у.иа (розділ “Наука/Військово-технічний 
збірник”).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1.Тези доповідей приймаються в одному 

примірнику, підписаному автором (із зазначенням 
прізвища, імені та по батькові), лише у повному 
комплекті необхідних документів, який не 
повертається.

2. Оргкомітет не несе відповідальності за зміст
тез.

3. Тези доповіді повинні мати обсяг одна повна 
сторінка тексту та набрані у редакторі Місгозоїї 
ХУопі шрифтом Т ітез  № \у Котап, 14 кеглем, без 
виставлення переносів, стиль -  погтаї (звичайний), 
інтервал між рядками -  1,5. Назва файлу з тезами 
доповіді має відповідати прізвищу першого автора, 
наприклад, Петренко.гїос.

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

- розмір полів: ліве -  3,0 см, праве -  2,0 см, 
верхнє -  2,0 см, нижнє -  2,5 см;

- сторінки без нумерації.
6. У правому верхньому куті (шрифт звичайний, 

без нахилу та підкреслювань):
- прізвище та ініціали авторів;
- науковий ступінь і вчене звання;
- назва організації.
7. 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.

8. Формули, малюнки, таблиці у тексті тез не 
допускаються.

9. Список літератури не додається.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Чорний М.В., к.т.н., доцент 

Фтемов Ю.О., к.т.н., с.н.с.
НАСВ

МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ 
КОМПЛЕКСІВ ОЗБРОЄННЯ

Текст тез доповіді.

Тези доповіді, оформлені з порушенням 
вимог або надіслані із запізненням, 

опубліковані не будуть.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

16.11.2017:
08.00-09.00 -  реєстрація учасників
09.00-10.00 -  пленарне засідання
10.00-10.30 -  перерва 
10.30-13.00-засідання по секціях
13.00-14.00-о б ід
14.00-17.00 -  засідання по секціях
17.00-17.30-заклю чне засідання


