
 

Інформація щодо організаційних питань з підготовки  

VІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

“Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. 

Перспективи розвитку озброєння та військової техніки” 

 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

Голова комітету – заступник начальника Центрального науково-дослідного інституту 

озброєння та військової техніки Збройних Сил України з наукової роботи полковник 

СОТНИК Владислав Віталійович; 

Члени комітету 

 з питань проведення:  

Панель 1: Тенденції та перспективи розвитку озброєння та військової техніки. 

за напрямом ОВТ Сухопутних військ 

 підполковник МЕЛЬНИК Борис Олександрович-тел.067-476-14-24;  

за напрямом ОВТ Повітряних Сил 

 СЛОБОДЕНЮК Сергій Йосипович, 096-127-23-11.; 

 за напрямом ОВТ спеціальних військ 

полковник ТВЕРДОХЛІБОВ Володимир Віталійович, 067-260-34-71; 

за напрямом ОВТ Військово-Морських Сил 
капітан 2 рангу КОЧАРЯН Оксана Олександрівна, 095-473-87-79. 

Панель 2: Сучасні виклики в оборонній промисловості та шляхи їх подолання. 

РЯБЕЦЬ Олег Миколайович- тел. 093-998-32-57; 

Панель 3: Інноваційні проєкти, оборонні технології, науково-технічні набутки – 

основа розвитку оборонної промисловості . 

ТОМЧУК Віталій Володимирович- тел 097-682-75-88 

Загальна організація конференції: 

полковник ГУЛЬТЯЄВ Антон Анатолійович- тел.(044)271-08-73 

КРУЧІНІН Сергій Володимирович- тел.063-282-59-14 

з питань подання тез доповідей до збірника (044) 271-08-78: 

КОЗАЧЕНКО Олексій Іванович- тел. 073-420-30-55, cndi_ovt@mil.gov.ua 

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

03049, Україна, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 28, буд. 63/69,  

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил 

України 

Реквізити для зв'язку:  

е-mail: cndi_ovt@mil.gov.ua  

факс (044) 520–12–84   

тел. (044) 271–09–66 

 

ПОПЕРЕДНІЙ ПЛАН 

проведення VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  

 

На офіційному сайті Міністерства оборони України: www.mil.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
У збірник тез доповідей будуть включені матеріали, котрі надійшли на адресу оргкомітету не 

пізніше 10.09.2020 року.  
На адресу оргкомітету надсилаються: 
1. Заявка на участь у конференції. 

2. Тези доповіді, оформлені згідно з вимогами: 
- друкований варіант, підписаний автором; 
- електронний варіант (е-mаіl, СD); 

- акт експертизи про можливість відкритого опублікування. 
ЗАЯВКА 

на участь у VІІІ міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми координації 

воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку 

озброєння та військової техніки”, яка відбудеться 15 жовтня 2020 року 

Прізвище ___________________ 

Ім'я ________________________ 

По батькові __________________ 

Науковий ступінь ____________ 

Вчене звання ________________ 

Посада _____________________ 

Організація __________________ 

Адреса ______________________ 

Робочий телефон, е-mail ______________________ 

Назва доповіді (виступу) _________________________________________ 

Номер панелі, у роботі якої бажано взяти участь______________________ 

Форма участі у конференції: 

Участь з доповіддю на засіданні панелі № 1 (2,3) (так/ні) ____________ 

Участь без доповіді на засіданні панелі № 1 (2,3) (так/ні) ____________ 

Заочна участь (подання тез доповіді) _______________________________. 

УВАГА! Обов’язково вказати, чи бажаєте виступити з доповіддю та 

чи будете особисто присутні на конференції!  

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

1. Тези доповідей українською та англійською (обов’язково) мовами приймаються в 

одному примірнику, підписаному автором (із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові), 
лише у повному комплекті необхідних документів, що не повертається. 

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, Petruk.dос. 

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, е-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. 

 


