Оплата за участь та видання збірника
доповідей конференції проводиться по
платіжним реквізитам:
Одержувач:
Національний
технічний
університет
України
"Київський
політехнічний
інститут
імені
Ігоря
Сікорського"
код ЄДРПОУ: 02070921
Банк: ДКСУ в м. Києві
код банка: 820172
р/р: 31257289113853
Призначення платежу: оплата за участь у
конференції
"Гіротехнології,
навігація,
керування рухом і конструювання авіаційнокосмічної техніки" в т.ч. ПДВ (на балансовий
номер 546). В призначенні платежу
обов’язково вказувати "на б.н.546"
Адреса оргкомітету:
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського",
пр. Перемоги, 37, корп.28, кiмн. 223,
м. Київ, 03056, Україна,
Миролюбов Андрій Вікторович
Тел.: +38(044) 204 86 33
Сайт конференції: conference.gyro.kpi.ua
Е-mail: conference.gyro@kpi.ua
Календар конференції
Прийом реєстраційних карток на участь у
конференції
та
матеріалів
доповідей
до 1 березня 2017року
Інформація про включення доповіді в
програму конференції до 10 березня
Робота конференції 13-14 квітня

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
Приймаються до друку доповіді обсягом 2 або
4 повних сторінок формату А4 (210х297мм),
набрані у MS Word for Windows 2003 – 2010.
Тези повинні бути оформлені у відповідності
до Правил оформлення тез та Електронного
шаблону доповіді (додаються).
Для публікації у збірнику конференції
обов’язково додається експертний висновок
про можливість опублікування у засобах
масової інформації (формат pdf).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

СТРУКТУРА
УДК 629.7
МАСЬКО О.М., СУХОВ В.В.
БЕЗПІЛОТНІ АВІАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна, e-mail
Анотація
(українською,
англійською,
російською мовами).
Ключові слова: (українською, англійською,
російською мовами).
Основний
текст
доповіді,
що
структурується
наступним
чином:
постановка проблеми; аналіз останніх
досягнень та публікацій; формулювання
мети доповіді (постановка завдання);
викладення основного матеріалу; висновки.
Список літератури оформлюється у
відповідності до міждержавного стандарту
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

XІ Міжнародна науково-технічна
конференція
"Гіротехнології, навігація, керування
рухом і конструювання авіаційнокосмічної техніки"

13-14 квітня 2017 року

Київ, Україна

Шановні колеги!

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XІ
Міжнародної науково-технічної конференції
"Гіротехнології, навігація, керування рухом і
конструювання авіаційно-космічної техніки",
яка відбудеться 13-14 квітня 2017 року в
Національному
технічному
університеті
України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», м. Київ.

Автори повинні за допомогою електронної
пошти надіслати в оргкомітет: електронний
варіант доповіді, відсканований експертний
висновок, копію квитанцію про оплату за
участь в конференції (формат pdf).

Організатор конференції:

При реєстрації автори вказують прізвище,
ім’я, по батькові та організацію, де вони
працюють, трьома мовами.

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського"

Реєстраційний
внесок
для
учасників
конференції складає 360 грн., для студентів та
аспірантів – 300 грн.

До участі у конференції запрошуються
науковці, викладачі, молоді вчені, аспіранти,
студенти.
На конференції будуть працювати наступні
секції:
1. Авіа- та ракетобудування
2. Системи навігації та керування
3. Інформаційні технології
4. Метрологія та вимірювальна техніка

Робочі
мови
конференції:
російська, англійська.

Бажаючих взяти участь у роботі конференції
просимо до 1 березня 2017 року
зареєструватися та надати тези на сайті
конференції
за
електронною
адресою:
conference.gyro.kpi.ua.
Також просимо надіслати тези на
електронну
пошту
конференції:
conference.gyro@kpi.ua.
Планується заслухати пленарні, секційні та
стендові доповіді.

українська,

За бажанням автора повний текст доповіді у
вигляді статті може бути безкоштовно
опублікований у науково-технічних збірниках
«Механіка
гіроскопічних
систем»
(http://mgsys.kpi.ua)
або
«Інформаційні
системи,
механіка
та
керування»
(http://ismc.kpi.ua), які входять до переліку
фахових періодичних наукових видань
України та до НМБД Index Copernicus.
Якщо Ви бажаєте зарезервувати готель,
гуртожиток, просимо повідомити про це
оргкомітет конференції.
Сподіваємося на Вашу участь в роботі
конференції!
З повагою, оргкомітет

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова програмного комітету:
Згуровський Михайло Захарович – академік
НАН
України,
ректор
Національного
технічного університету України «Київський
політехнічний
інститут
імені
Ігоря
Сікорського»

Заступник голови програмного комітету:
Збруцький Олександр Васильович – д.т.н.,
професор, декан факультету

Члени програмного комітету:
Туз Ю. М. – д.т.н., професор, завідувач
кафедри
Сухов В. В. – д.т.н., професор, завідувач
кафедри
Федоров О. П. – д.ф.-м.н., член-кор. НАНУ
Ліхоліт М. І. – д.т.н., член-кор. НАНУ
Лебєдєв Д. В. – д.т.н
Коростильов О. П. – д.т.н.
Наркевіч Я. – д.т.н., професор
Wang Wei – академік ВАН
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:
Мариношенко О. П. – к.т.н., доцент

Члени організаційного комітету:
Яремчук Н. А. – к.т.н., доцент, завідувач
кафедри
Федоров В. М. – к.т.н., доцент, завідувач
кафедри
Добролюбова М. В. – к.т.н., доцент
Прохорчук О. В. – к.т.н., доцент
Миролюбов А. В. – інженер

