
АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

10004, м. Житомир, пр-т Миру, ЖВІ, 
відділення військово-технічної інформації 

Тел. (0412) 25-04-91, дод. 3-83, 
моб. (067) 225-51-62 
E-mail: zvir@zvir.zt.ua 

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

Дата проведення конференції може 
змінюватись, про що буде доведено 

окремо. 

Проїзд, харчування та проживання - за 
рахунок учасників конференції. 

Проїзд до інституту: від вокзалів 
тролейбусами № 3, 10, 

маршрутними таксі № 9, 19, 26, 102, 104 
до зупинки "Вулиця Маршала Жукова". 

Для проходу на територію інституту 
необхідно мати при собі документ, який 

засвідчує особу. 

Для участі в роботі закритих секцій 
необхідно мати відповідну форму 

допуску. 

ЗАЯВКА 
на участь у XX Всеукраїнській науково-

практичній конференції 
"Проблеми створення, розвитку та 
застосування високотехнологічних 
систем спеціального призначення" 

Прізвище 

Ім'я 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНІ 

Житомирський військовий 
інститут імені С. П. Корольова 

До 100-річчя Житомирського 
вищого військового навчального 

закладу 

По батькові 
Науковий 

ступінь 

Вчене звання 

Організація 

Посада 

Адреса 

Телефон, 
факс 

E-mail 

• Виступ з доповіддю на пленарному 
засіданні 

• Виступ з доповіддю на засіданні 
секції № 

• Виступ з повідомленням 
• Як учасник 
• Необхідні технічні засоби 

Назва доповіді 

XX Всеукраїнська науково-практична 
конференція 

"Проблеми створення, розвитку 
та застосування 

високотехнологічних систем 
спеціального призначення" 

28 листопада 2014 року 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Житомир 
2014 

mailto:zvir@zvir.zt.ua


^ / 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

-же 
Запрошуємо вас взяти участь 

роботі XX Всеукраїнської науково-практичної 
/нференції "Проблеми створення, розвитку та 

/застосування високотехнологічних систем 
спеціального призначення", присвяченій 100 
річному ювілею Житомирського військового 
інституту імені С. П. Корольова, яка відбудеться 28 
листопада 2014 року. 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Обговорення результатів фундаментальних і 
прикладних наукових досліджень, визначення їх 
перспективних напрямів, обмін досвідом наукової 
та науково-технічної діяльності. 

СЕКЦІЇ, ЗА ЯКИМИ БУДЕ ОРГАНІЗОВАНО 
РОБОТУ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Розвиток теорії та практика 
використання інформаційних систем і систем 
інформаційної підтримки процесів прийняття 
рішень для управління силами, засобами та 
процесами в сфері національної безпеки і оборони. 
Секція 2. Розвиток теорії та практика створення і 
застосування радіоелектронних систем 
спеціального призначення. 
Секція 3. Розвиток теорії та практика створення і 
застосування інтегрованих інтелектуальних 
роботизованих систем і комплексів. 
Секція 4. Розвиток теорії та практика забезпечення 
кібернетичної і інформаційної безпеки, 
інформаційно-психологічних операцій, захисту 
інформації. 

Секція 5. Розвиток теорії та практика створення і 
застосування геоінформаційних систем. 

Секція 6. Розвиток теорії та практика підвищення 
якості підготовки фахівців з високотехнологічних 
спеціальностей. 
Секція 7. Розвиток теорії та практика формування, 
оснащення, застосування і підготовки фахівців сил 
спеціальних операцій. 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

На адресу оргкомітету надсилаються: 
1. Заявка на участь у конференції. 
2. Тези доповіді, оформлені згідно з вимогами: 

-друкований варіант, підписаний авторами; 
-електронний варіант (на магнітному чи 
оптичному носії або надісланий на e-mail). 

3. Акт експертизи про можливість відкритого 
опублікування тез доповідей. 
4. Квитанція про сплату оргвнеску. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

1. Тези доповідей приймаються в одному 
примірнику, підписаному автором 
(із зазначенням прізвища, імені та по батькові), 
лише в повному комплекті необхідних документів, 
що не повертається. 
2. Оргкомітет не несе відповідальності за зміст тез. 
3. Тези доповіді повинні бути обсягом до одної 
сторінки тексту формату А4, набрані українською 
мовою в редакторі Microsoft Word шрифтом Times 
New Roman, розмір літер -
14 пунктів, стиль - norm«'?! (звичайний), інтервап між 
рядками - множник 1,2. 
4. Параметри сторінки: 
- розмір полів: ліве - 3,0 см, праве - 2,0 см, 

верхнє - 2,0 см, нижнє - 2,5 см; 
- сторінки без нумерації. 
5. У правому верхньому кутку (шрифт звичайний, 
без нахилу та підкреслювань): 
- прізвище та ініціали авторів; 
- 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 7 листопада 
2014 року. 

Доповіді, рекомендовані до опублікування 
та оформлені як наукові статті згідно з 
вимогами постанови президії ВАК України № 7-
05/1 від і 5.01.2003, будуть опубліковані у 
збірнику наукових праць ЖВІ "Проблеми 
створення, випробування, застосування та 
експлуатації складних інформаційних систем". 

ОПЛАТА * 

Організаційний внесок становить 60 грн. 
Оргкомітет приймає рішення про публікацію 

тез доповіді тільки після отримання квитанції про 
сплату оргвнеску. 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ: 
Розрахунковий рахунок 31251202200304 ГУДКСУ 

у Житомирській обл. 
МФО 811039. 
Код 08183359. 

У платіжному дорученні необхідно зазначити: 
"Оргвнесок за участь у конференції. Прізвище та 
ініціали платника". 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

9.00-10.00 реєстрація учасників 

10.00-13.00 пленарне засідання 

13.00-14.00 обід 

14.00-17.00 секційні засідання 

17.15-17.45 заключне пленарне засідання 

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

http://www.zvir.zt.ua

