
ЗАЯВКА
на участь у роботі Міжнародної науково-технічної 
конференції П ерспективи розвитку озброєння та 

військової техніки Сухопутних військ"
П різвищ е_______________________________________
Ім 'я _____________________________________________
По б атькові_____________________________________
Науковий ступ інь________________________________
Вчене звання____________________________________
П осада__________________________________________
Організація______________________________________
Контактний телефон (мобільний)____________ ____
Е -та і1___________________________________________
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)_________

ЗАЯВКА*
на участь у виставці досягнень у галузі озброєння 

та військової техніки
Назва підприємства_________________________ ___

Адреса підприємства____________________________

Стислий опис продукції на виставку_________  ___

Інформація про особу, відповідальну за 
організацію виставки від підприємства

П різвищ е___________________________________
Ім'я ________________________________________
По батькові _________________________________
Контактний телефон_________________________
Е-шаіІ

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

79012, Україна, м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32

Національна академія сухопутних військ

імені гетьмана Петра Сагайдачного,

науково-організаційний відділ.

Реквізити для зв’язку:

е-шаіі: <поу@азу.§оу.иа>

тел.: (032) 258-44-76

факс:(032) 238-65-34

науково-організаційний відділ -  
Носова Анна Сергіївна 
моб. тел.: +38-093-232-19-42

відповідальний за організацію виставки досягнень 
у галузі озброєння та військової техніки -  
п/п-к Баган Володимир Рудольфович 
моб. тел.: +38-067-296-19-78

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Розміщення та проживання учасників 
конференції організовується учасниками самостійно.

2. Харчування за власний рахунок.

3. Проїзд до Національної академії:
- від залізничного вокзалу -  трамваєм № 9 до 

зупинки "Вул. Нечуя-Левицького";
- від автовокзалу -  тролейбусами № 25, авто

бусним 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

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ

"ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК"

14-15 травня 2020 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ЛЬВІВ-2020



ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній 

науково-технічній конференції "Перспективи 
розвитку озброєння та військової техніки 
Сухопутних військ", яка відбудеться 14-15 травня 
2020 року в Національній академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення результатів наукових досліджень з 

питань озброєння та військової техніки Сухопутних 
військ, обмін досвідом наукової і науково-технічної 
діяльності, підготовка рекомендацій щодо подаль
ших напрямів та шляхів вирішення проблемних 
питань.

ТЕМАТИКА ПАНЕЛЬНОГО ОБГОВОРЕННЯ
1. Перспективи розвитку озброєння та військової 

техніки механізованих і танкових військ.
2. Перспективи розвитку роботизованих, 

автономних і дистанційно керованих зразків 
озброєння та військової техніки.

3. Перспективи розвитку ракетно-артилерійсь
кого озброєння.

4. Актуальні проблеми розвитку систем управ
ління військами.

5. Перспективи розвитку озброєння та військової 
техніки спеціальних військ.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
У збірник тез доповідей будуть включені 

матеріали, які надійшли до оргкомітету не пізніше
12 березня 2020 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).
3.А кт експертної оцінки щодо можливості 

відкритого опублікування.

Реєстрація учасників конференції відбудеться в 
Академічному залі 
14 травня 2020 року 

з 8:30 до 9:45

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ
Робочими мовами на конференції будуть: укра

їнська, польська, англійська, німецька (перекладачі 
не передбачені).

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези доповідей будуть опубліковані окремою 

брошурою.
Доповіді учасників, оформлені у вигляді науко

вих 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\у.а8у.£0у.иа (розділ 
"Наукова робота").

ВИСТАВКА ДОСЯГНЕНЬ У ГАЛУЗІ 
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Під час проведення конференції планується про

ведення презентацій досягнень у галузі озброєння та 
військової техніки з виставкою сучасних її зразків.

Запрошуємо підприємства оборонно-промисло- 
вого комплексу та всіх зацікавлених осіб взяти в ній 
участь, повідомивши оргкомітет заявкою* не пізніше 
10 квітня 2020 року.

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

нику, 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 доповідей.

3. Обсяг тез доповідей -  одна повна сторінка 
тексту, набрана у редакторі Місгозой \¥огс! шрифтом 
Тіте8 № \¥ Яотап, 11 кеглем, без виставлення 
переносів, стиль -  погтаї (звичайний), інтервал між 
рядками -  множник 1,2. Назва файлу з тезами 
доповіді має відповідати прізвищу першого автора 
латиницею, наприклад, Іуапоу.сіос.

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, рисунки, таблиці у тексті тез не 
допускаються.

9. Список літератури не додається.
10. Тези доповідей, оформлені з порушенням 

вимог або надіслані із запізненням, опубліковані не 
будуть.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Чорний М.В., к.т.н., доцент 
Зубков А.М., д.т.н., с.н.с.

НАСВ

МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ 
КОМПЛЕКСІВ ОЗБРОЄННЯ

Текст тез доповідей.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

14.05.2020:
08.30-09.45 -  реєстрація учасників
10.00-11.20 -  панельне обговорення
11.20-12.50 -  огляд досягнень у галузі озброєння 

та військової техніки 
12.50-13.50 -  панельне обговорення
14.00-15.00 -  перерва на обід
15.00-18.20 -  панельне обговорення 
18.30 -  дружня вечеря

15.05.2020:
09.00-12.00 -  секції (панельне обговорення)
12.00-13.00 -  заключне засідання
13.00 -  від’їзд учасників


