


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ХXІІ 
Всеукраїнської науково-практичної конференції

"Теорія    та    практика    створення,   розвитку  і
застосування високотехнологічних систем 
спеціального призначення з урахуванням 
досвіду антитерористичної операції", яка 
відбудеться 26–27 квітня 2018 року. 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Обговорення результатів фундаментальних і 
прикладних наукових досліджень, визначення їх 
перспективних напрямів, обмін досвідом наукової 
та науково-технічної діяльності, підвищення якості 
підготовки фахівців високотехнологічних 
спеціальностей з урахуванням досвіду 
антитерористичної операції. 

СЕКЦІЇ, ЗА ЯКИМИ БУДЕ ОРГАНІЗОВАНО 
РОБОТУ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Теорія та практика забезпечення 
інформаційної безпеки, психологічних операцій і
захисту інформації. 

Секція 2. Теорія та практика створення і 
застосування безпілотних авіаційних комплексів. 

Секція 3. Теорія та практика створення і 
застосування радіоелектронних систем 
спеціального призначення. 

Секція 4. Теорія та практика створення і 
застосування космічних та геоінформаційних 
систем. 

Секція 5. Теорія та практика створення і
застосування автоматизованих систем управління 
Збройних Сил України. 

Секція 6. Теорія та практика забезпечення якості 
підготовки фахівців з високотехнологічних 
спеціальностей. 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

На адресу оргкомітету надсилаються в 
електронному та друкованому варіантах: 

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

(друкований варіант має бути підписаний 
авторами). 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

1. Тези доповідей приймаються в одному
примірнику, підписаному автором 
(із зазначенням прізвища, імені та по батькові), 
лише в супроводі заповненої заявки.

2. Оргкомітет не несе відповідальності за зміст
тез. 

3. Тези доповіді повинні бути обсягом не менше
половини та не більше двох сторінок тексту 
формату А4, набрані українською мовою в 
редакторі Microsoft Word шрифтом Times New 
Roman, розмір літер – 14 пунктів, стиль – normal 
(звичайний), інтервал між рядками – множник 1.2,
сторінки без нумерації. 

4. Параметри сторінки:
– розмір полів: ліве – 3,0 см, праве – 2,0 см,

верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,5 см. 
5. У правому верхньому кутку (шрифт звичайний,

без нахилу та підкреслювань) для кожного з 
авторів: 

– прізвище та ініціали;
– науковий ступінь та вчене звання;
– назва організації.
6. Назва доповіді друкується великими літерами,

шрифт жирний, без нахилу та підкреслювань, по 
центрі аркуша, без переносів і відокремлюється від 
тексту одним вільним рядком зверху та знизу. 

7. Формули, малюнки, таблиці в тексті тез не
допускаються. 

8. Список літератури не додається.
9. Для оперативної обробки тез доповідей

необхідно вказати номер секції. 

У збірник тез доповідей будуть включені 
матеріали, які надійшли не пізніше 26 березня 
2018 року та відповідають вимогам. 

Доповіді, рекомендовані до опублікування 
та оформлені як наукові статті згідно з 
вимогами постанови президії ВАК України 
від 15.01.2003 № 7-05/1, будуть опубліковані в 
збірнику наукових праць ЖВІ "Проблеми 
створення, випробування, застосування та 
експлуатації складних інформаційних систем". 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

26 квітня 2018 року 

9.00-10.00 Реєстрація учасників 

10.00-12.30 Пленарне засідання 

12.30-13.30 Обід 

13.45-17.00 Екскурсії до музеїв м. Житомира 

27 квітня 2018 року 

09.30-12.00 Секційні засідання 

12.30-13.15 Заключне пленарне засідання 

13.30-14.30 Обід 

14.30-15.00 Убуття учасників конференції 

Більш детальну інформацію про умови участі 
в конференції можна знайти на сайті інституту 
www.zvir.zt.ua у розділі "Наукова робота". 




