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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної  
конференції «Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану» 

 
Науково-технічні й практичні шляхи вирішення фундаментальних і прикладних проблем 

гідроакустики та гідрофізики знайшли відбиття в попередніх конференціях, що проводяться з 2003 року. 
Конференції викликали значний інтерес організацій, підприємств, наукових центрів України, 

Росії, Молдови й інших країн. 
Засновники конференції: 

Науково-технічний центр панорамних акустичних систем (НТЦ ПАС) НАН України 
Морський гідрофізичний інститут (МГІ) НАН України 

 

ОСНОВНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Доповіді, присвячені 95-річчю Національної академії наук України та 20-й річниці створення 

НТЦ ПАС НАН України. 
2. Океанографічні дослідження. Теорія, методи та засоби: 
  - гідроакустичні засоби, 
  - морська геофізика та геологія, 
  - навігаційне і гідрографічне забезпечення. 
3. Раціональне природокористування, моніторинг і охорона навколишнього середовища 

акваторій. 
4. Інформаційні технології в океанологічних і екологічних дослідженнях. 

 
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська. 
Участь у конференції безкоштовна. 
Доповіді в редакції авторів будуть опубліковані в збірнику доповідей міжнародної науково-

практичної конференції «Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану». 
Кожен учасник конференції після публікації отримає примірник збірника доповідей. 
 
Бажаючим взяти участь у конференції необхідно: 
Надіслати не пізніше 01 березня 2013 р. у секретаріат конференції заявку на участь, а доповіді 

- не пізніше 30 березня 2013 року по електронній пошті та в друкованому вигляді у двох примірниках 
на аркушах формату А4 з експертним висновком.  

Іногородні учасники конференції розміщуються в готелях Запоріжжя за власним вибором або 
за сприяння оргкомітету. Допомога в бронюванні готелю здійснюється за узгодженням із 
секретаріатом (по телефону, факсу або електронній пошті). 

 
Оформлення матеріалів 

Текст доповіді має бути набраний в редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman 12 
кегль, міжрядковий інтервал - полуторний. 

Розміри полів ліворуч - 25 мм, з інших сторін - 20 мм. 
Оформлення доповідей і тез стандартне: УДК, назва матеріалу (прописними буквами, без 

переносів, без відступів і крапки наприкінці рядка), нижче, на середині рядка, ініціали й прізвища 
авторів за абеткою (підкреслити доповідача), учене звання, ступінь, посаду. На наступному рядку - 
назва організації, місто, країна. Згадані відомості повторюються англійською мовою після пропуску в 
один інтервал. 

Нижче, із пропуском в один інтервал, приводиться анотація на російській та англійській мовах 
обсягом не більше 10 рядків кожна. 

Основні дати 
Надання до секретаріату конференції заповненої  
реєстраційної форми та анотації до доповіді           до 01 березня 2013 р. 
Надання повного тексту доповіді по електронній пошті та в друкованому вигляді,  
експертного висновку в 2-х прим.            до 30 березня 2013 р. 

 
Додаткова інформація при необхідності може бути отримана в секретаріаті та оргкомітеті за 

телефонами або електронною поштою, зазначених нижче 
 

Секретаріат 
Науково-технічний центр панорамних акустичних систем НАН України 
69600, Україна, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1, E-mail: cpas@zp.ukrtel.net 
Довідки по тел. (061) 213-33-27, тел./факс (061) 213-41-32 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

международной научно-практической конференции 
«Проблемы, методы и средства исследований Мирового океана» 

 
Научно-технические и практические пути решения фундаментальных и прикладных проблем 

гидроакустики и гидрофизики нашли отражение в предыдущих конференциях, проводимых с 2003 года. 
Конференции вызвали значительный интерес организаций, предприятий, научных центров 

Украины, России, Молдовы и других стран. 
Учредители конференции: 

Научно-технический центр панорамных акустических систем (НТЦ ПАС) НАН Украины 
Морской гидрофизический институт (МГИ) НАН Украины 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Доклады, посвященные 95-летию Национальной академии наук Украины и 20-й годовщине 
создания НТЦ ПАС НАН Украины. 

2. Океанографические исследования. Теория, методы и средства: 
  - гидроакустические средства, 
  - морская геофизика и геология, 
  - навигационное и гидрографическое обеспечение. 
3. Рациональное природопользование, мониторинг и охрана окружающей среды акваторий. 
4. Информационные технологии в океанологических и экологических исследованиях. 

 
Официальные языки конференции: украинский, русский, английский. 
Участие в конференции бесплатное. 
Доклады в редакции авторов будут опубликованы в сборнике докладов международной 

научно-практической конференции «Проблемы, методы и средства исследований Мирового океана». 
Каждый участник конференции после публикации получит экземпляр сборника докладов. 
 
Желающим принять участие в конференции необходимо: 
Прислать не позднее 01 марта 2013 г. в секретариат конференции заявку на участие, доклады 

- не позднее 30 марта 2013 года по электронной почте и в печатном виде в двух экземплярах на 
листах формата А4 с экспертным заключением.  

Иногородние участники конференции размещаются в гостиницах Запорожья по своему выбору 
или при содействии оргкомитета. Помощь в бронировании гостиницы осуществляется по 
согласованию с секретариатом (по телефону, факсу или электронной почте). 

 
Оформление материалов 

Текст доклада должен быть набран в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman 12 
кегль, междустрочный интервал - полуторный. 

Размеры полей слева - 25 мм, с других сторон - 20 мм. 
Оформление докладов и тезисов стандартное: УДК, название материала (прописными 

буквами, без переносов, без отступов и точки в конце строки), ниже, на середине строки, инициалы и 
фамилии авторов в алфавитном порядке, подчеркнуть докладчика, ученое звание, степень, 
должность. На следующей строке - название организации, город, страна. Упомянутые сведения 
повторяются на английском языке после пропуска в один интервал. 

Ниже, с пропуском в один интервал, приводится аннотация на русском и английском языках 
объемом не больше 10 строк каждая. 

Основные даты 
Представление в секретариат конференции заполненной  
регистрационной формы и аннотации к докладу   до 01 марта 2013 г. 
Представление полного текста доклада по электронной почте и в печатном виде,  
экспертного заключения в 2-х экз.     до 30 марта 2013 г. 

 
Дополнительная информация при необходимости может быть получена в секретариате и 

оргкомитете по телефонам или электронной почте, указанным ниже. 
 

Секретариат 
Научно-технический центр панорамных акустических систем НАН Украины 
69600, Украина, г. Запорожье, ул. Чубанова, 1, E-mail: cpas@zp.ukrtel.net 
Справки по тел. (061) 213-33-27, тел./факс (061) 213-41-32 
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Dear colleagues! 
We invite you to take a part in a run of the intern ational theoretical and practical 

conference “Problems, methods and means of investig ation of the World ocean” 
 

The scientific-technical and practical decision ways of fundamental and applied problems of the 
hydroacoustics and the hydrophysics was reproduced at previous conferences which are held since 2003.  

The conferences aroused a considerable interest of organizations, enterprises, academic institutions 
of Ukraine, Russia, Moldova etc.  

 
Conference constitutors:  

Scientific-technical Centre for panoramic acoustical systems (NTC PAS) NAS of Ukraine 
Marine hydrophysical institute (MHI) NAS of Ukraine 

 
BASIC SCIENTIFIC-TECHNICAL AREAS OF CONFERENCE 

1. The reports, which are devoted to the 95th anniversary of the National Academy of Science of 
Ukraine and the 20th anniversary NTC PAS NAS of Ukraine. 

2. Оceanographic investigations. Theory, methods and means: 
  - hydroacoustic means, 
  - marine geophysics and geology, 
  - navigation and hydrographic support. 
3. Reasonable nature management, water area environmental monitoring and conservation. 
4. Information technologies in oceanological and ecological researches. 

 
Official conference languages: Ukrainian, Russian, English.  
The participation in the conference is free.  
The reports edited by authors will be published in collected reports of the International theoretical 

and practical conference “Problems, methods and means of investigation of the World ocean”.  
Each participant will get a copy of the collected reports after publication. 
 
For all comers to take part in a conference is necessary: 
The applications for the participation may be sent to secretariat not later on 01st March 2013, reports 

– by e-mail and in print in duplicate on the demy A4 with expert’s conclusion not later on 30th March 2013.  
The participants of another towns may be accommodated at the hotels of Zaporozhye of one's own 

choice  or with organizing committee's assistance. The help with hotel reservation is realized by agreement 
with secretariat (by phone, fax or e-mail). 

 
Execution of materials 

The report text will be composed with word processor Microsoft Word, Times New Roman 12 point 
type, sesquialteral interval. 

The left margins’ size – 25 mm, others  – 20 mm. 
The execution of reports and theses is standard: UDC, the title of the material (capital type, without 

word divisions and paragraphs and dot at the end of the line), below in the middle of the line are authors’ 
initials and surnames in alphabetical order. The speaker’s surname, academic title, academic degree, 
position are underlined. The next line contains organization name, the city, the country. The mentioned 
information is repeated in English after single space.  

Below, after single space, is given an annotation in Russian and English in size no more than 10 
lines everyone.  

Main dates 
The submission of the completed registration form and 
annotation of presentation to secretariat.            till 01 st  March 2013  
The submission of the full presentation by e-mail and in print,  
expert conclusion in duplicate.              till 30 th  March 2013  

 
An extra information as necessary can be given by secretariat and organizing committee by followed 

phones and e-mail. 
 

Secretariat 
Scientific-technical Centre for panoramic acoustical systems (NTC PAS) NAS of Ukraine. 
№ 1, Chubanova street, Zaporozhye, Ukraine, 69600   E-mail: cpas@zp.ukrtel.net 
For more information tel./fax (061) 213-41-32, tel. (061) 213-33-27 


