ЗАЯВКА
на участь у науково-практичній
конференції на тему:
“Форми та способи застосування військ
(сил) за досвідом проведення
антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей”,
яка відбудеться 15 листопада 2017 року
на базі Центрального науково-дослідного
інституту Збройних Сил України
Прізвище __________________________
Ім’я_______________________________
По батькові________________________
Науковий ступінь
__________________________________
Вчене звання _____________ _________
Посада____________________________
Організація
Адреса ____________________________
Бажаю виступити на конференції:
Так □
Ні □
Назва доповіді (виступу)

Присутність на конференції:
Особисто □
Дистанційно □

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
КОМІТЕТУ
03049, Україна, м. Київ, пр-т
Повітрофлотський 28, Центральний
науково-дослідний інститут Збройних
Сил України
Контактна особа:
полковник Василенко Сергій Петрович

МІНІСТЕРСТВРО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ
Центральний науково-дослідний
інститут Збройних Сил України

Реквізити для зв'язку:
тел. (044) 271-13-48 моб. (068) 894-49-42
ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.
Проїзд до інституту від залізничного
вокзалу "Південний" маршрутними таксі
№ № 401, 223 до зупинки “Солом'янська
площа”.
Для
проходу
на
територію
Національного університету оборони
України ім. Івана Черняховського мати
документ, який засвідчує особу.
Учасникам конференції при собі
мати довідку форми 14 та припис на
виконання завдання, форма 15.

Науково-практична конференція

ФОРМИ ТА СПОСОБИ
ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ)
ЗА ДОСВІДОМ ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ
ОПЕРАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ
ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ
ОБЛАСТЕЙ
15 листопада 2017 РОКУ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
запрошуємо Вас узяти участь у роботі науковопрактичної конференції на тему: “ Форми та

способи застосування військ (сил) за
досвідом проведення антитерористичної
операції на території Донецької та
Луганської областей ”, яка відбудеться
15

листопада

2017

року

на

базі

Центрального
науково-дослідного
інституту Збройних Сил України

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Узагальнити досвід та визначити шляхи
вдосконалення підготовки та підвищення
ефективності застосування Збройних Сил
України, їх забезпечення
УМОВИ УЧАСТІ У 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 (відповідно до грифу
таємності).
4. Для нетаємних доповідей - акт експертизи про
можливість відкритого опублікування тез
доповідей.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ
1. Тези доповідей приймаються в одному
примірнику,
підписаному авторами,
із
зазначенням прізвища, імені та по батькові
2. Оргкомітет не несе відповідальності за зміст
тез.
3. Тези доповіді повинні бути оформлені таким
чином: текст формату А4, українською мовою в
редакторі Microsoft Word шрифтом Times New
Roman, розмір літер - 14 пунктів, стиль – normal
(звичайний), інтервал між рядками множник 1,5.
4. Параметри сторінки:
- розмір полів: ліве - 3,0 см, праве -1,0 см,
верхнє - 2,0 см, нижнє - 2,0 см;
- сторінки з нумерацією.
5. У правому верхньому кутку (шрифт
звичайний, без нахилу та підкреслень):
- прізвище та ініціали авторів;
- науковий ступінь та вчене звання;
- посада, назва організації.
6. Назва доповіді друкується великими
літерами, шрифт жирний, без нахилу та
підкреслень, по центру аркуша, без переносів, і
відокремлюється від тексту одним вільним
рядком зверху та знизу.
7. Формули, малюнки, таблиці в тексті тез
оформлюються згідно правил. Нумерація для
них наскрізна.
8. Список літератури додається.
9. Тези мають містити конкретні рекомендації
щодо вирішення проблемних питань та
усунення виявлених недоліків.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
15 листопада
9.30 - 10.00 – реєстрація учасників
10.00-12.00 – пленарне засідання (к. 201)
12.00-14.00 – обід
14.00-16.30 – секція №1 “Проблемні питання

щодо форм та способів застосування
військ (сил), моделювання воєнних
(бойових) дій за досвідом проведення
антитерористичної операції” (к. 201)
секція №4 “Проблемні питання щодо
управління
військами
(силами),
функціонування
системи
управління
Збройних Сил України” (к.132)
секція №3 “Проблемні питання щодо всебічного
забезпечення військ (сил) Збройних Сил
України” (к.228, 238 )

секція №4 “Проблемні питання щодо
створення та підготовки резервів (людських
ресурсів)” (к. 330)

