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 (e-mail, CD);
- акт експертизи про можливість відкритого опублікування.
ЗАЯВКА
на участь у VIII 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, e-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.doc.
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, e-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.

