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“Арсенал” 

Шановні студенти ! 
Пропонуємо Вам взяти участь в студентській 

науково-технічній конференції “ПРИЛАДОБУДУ-
ВАННЯ: стан і перспективи”, яка проводиться в 
рамках Сьомої науково-технічної конференції (див. 
окреме інформаційне повідомлення). Конференція 
відбудеться в Національному технічному університеті 
України “Київський політехнічний інститут” 23 квітня 
2008 року. 
    Метою конференції є спілкування студентів та 
аспірантів з питань перспективних розробок, нових 
рішень в приладобудуванні, зустріч з фахівцями та 
керівниками провідних підприємств (потенційних 
роботодавців), можливість майбутнього 
працевлаштування. 
 

№ 
секції Назва секції 

1 
Теорія та практика навігаційних 

приладів і систем 

2 
Оптичні та оптико-електронні 

прилади і системи 

3 
Процеси виготовлення приладів, 
методи і засоби їх контролю 

4 

Інформаційні технології, теорія і 
проектування систем вимірювання 

механічних величин, мікро і 
нанопристроїв 

5 
Аналітичне та екологічне 

приладобудування 

6 
Біомедичне приладобудування та 

технології 

7 
Неруйнівний контроль, технічна та 

медична діагностика 

8 
Прилади і системи обліку витрат 

енергоносіїв 

9 Ефективність інженерних рішень 

 



Основні дати 
� Для участі в конференції необхідно до 1 березня 
2008 року направити в оргкомітет конференції заявку 
на участь за встановленою формою 
� Тези доповідей мають бути подані не пізніше 12 
березня 2008 року в електронному (на дискеті або    e-
mail) та в друкованому вигляді 
� Проведення конференції - 23 квітня 2008 року. 
 
 
 

Порядок оформлення матеріалів 
 
   Тези (обсяг 1 сторінка) і тексти доповідей мають бути 
набрані в текстовому редакторі MS Word 6.0 і вище з 
такими параметрами: поля: верхнє та нижнє 25 мм, ліве 
18 мм та праве – 22 мм. В верхньому лівому куті аркуша 
необхідно вказати індекс УДК, нижче посередині 
вказати назву статті великими літерами, далі через 
інтервал посередині вказати прізвище(а) автора(ів), 
організацію, місто, країну (гарнітура Times New Roman 
розміром 12 пт, курсив), нижче через інтервал – текст 
(гарнітура Times New Roman розміром 14 пт, інтервал – 
одинарний), наприкінці вказати ключові слова. Формули 
та позначення набирати за допомогою редактора формул 
як окремий об′єкт розміром: звичайний - 14 пт, великий 
індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ – 18 
пт, малий символ – 12 пт, грецькі символи – прямі. 
  
   Тези, оформлені не за встановленим порядком, до 
публікації не приймаються. 
 

 
Робочі мови конференції - українська, 

російська.  
 
    
 
 
 
 
  

  Заявки на участь та тези доповідей направляти 
на ім’я голови відповідної секції (див. електронні 
адреси голів секцій в організаційному комітеті),  
а також за адресою: 
 
Оргкомітет конференції, секція № ___________ 
Приладобудівний факультет  
Національний технічний університет України “КПІ”   
пр.Перемоги, 37, корп.1  
м.Київ – 56, 03056 
   Обов’язково вказуйте номер або назву 
секції. 
 
 
 

Запрошені для участі в роботі конференції 
забезпечуються житлом. Вартість житла 
сплачується на місці. Про необхідність 
бронювання місць  просимо сповістити заздалегіть. 
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