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Міжвідомча науково-практична конференція

Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та
медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції
3 червня 2015 року
Інформаційне повідомлення

м. Київ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції “Актуальні проблеми
психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників
антитерористичної операції”, яка відбудеться
3 червня 2015 року у Національному університеті
оборони України імені Івана Черняховського за адресою: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський,
28.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення проблем та вироблення єдиних підходів до надання психологічної допомоги,
здійснення соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції.
ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
СЕКЦІЯ 1. Морально-психологічне забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій).
СЕКЦІЯ 2. Актуальні
проблеми
психологічної
допомоги
та
реабілітації
учасників
антитерористичної операції.
СЕКЦІЯ 3. Актуальні проблеми підготовки фахівців вищої військової школи.
СЕКЦІЯ 4. Актуальні проблеми правового забезпечення соціальних гарантій учасників
антитерористичної операції.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
9.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції
10.00 – 10.10 – відкриття конференції, привітання
10.10 – 11.40 – пленарне засідання
11.40 – 12.00 – перерва

12.00 – 13.30 – секційні засідання
13.30 – 14.30 – обідня перерва
14.30 – 17.00 – секційні засідання
17.00 – 17.30 – підведення підсумків, закриття конференції
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Заявки на участь у конференції та тези доповідей приймаються до 14 травня 2015 року за адресою:
03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 28, Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського, гуманітарний інститут.
На адресу оргкомітету надсилають:
1. Заявку на участь у конференції.
2. Тези доповіді, оформлені згідно з вимогами:
друкований варіант, підписаний автором;
електронний варіант (Е-mail, диск CD, DVD з файлом тексту тез, який підготовлений за
допомогою редакторів Microsoft Word for Windows у форматі doc або rtf (назва файлу українською
мовою має містити прізвище автора).
3. Витяг з протоколу засідання експертної комісії щодо відсутності інформації з обмеженим
доступом.
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези доповідей на конференції будуть опубліковані окремою брошурою.
Доповіді учасників, оформлені у вигляді наукових статей, можуть бути опубліковані у наукових
виданнях університету: “Труди університету”, “Вісник Національного університету оборони України”,
“Військова освіта”, “Воєнно-історичний вісник”, “Збірник наукових праць центру воєнно-стратегічних
досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського”, “Сучасні
інформаційні технології у сфері безпеки та оборони”. Вимоги до оформлення наукової статті
розміщені на сайті НУОУ (розділ “Наукова робота”).
У разі піблікації статті необхідно подати:
1. Довідку про автора.
2. Друкований текст статті обсягом до 10 аркушів, підписаний автором.
3. Витяг з протоколу засідання кафедри (відділу, управління, навчального закладу), що рекомендує
матеріал до публікації.
4. Рецензію доктора наук (кандидата наук) на статтю.
5. Витяг з протоколу засідання експертної комісії щодо відсутності інформації з обмеженим
доступом.
6. Електронний варіант статті (диск CD, DVD).
Опублікування статей у наукових виданнях університету платне.
Умови придбання матеріалів конференції визначає оргкомітет.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1. Обсяг тез доповідей – до 3 сторінок.
2. Текст тез набирати в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 у форматі doc або rtf, відступи
зверху та знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 2 см, шрифт Times New Roman 14 пт, міжрядковий
інтервал одинарний.
На першій сторінці у першому рядку справа вказати (жирним курсивом) прізвище та ініціали
автора, науковий ступінь (без скорочень), вчене звання, посаду, місце роботи (навчання), далі через 1
інтервал – назву доповіді (великими літерами посередині, виділити жирним).
Текст тез доповідей – через 1 інтервал.
Список використаних джерел (оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ.7.1:2006) у разі потреби подати в
кінці тексту. У тексті посилання вказувати у квадратних дужках з порядковим номером джерела за
списком, через кому – номер сторінки.
Відповідальними за зміст та якість тез доповідей є автори.
Тези доповіді, які не відповідають тематиці конференції, вимогам до оформлення матеріалів або
надіслані із запізненням, не будуть розглянуті.
Оргкомітет планує видати збірник тез доповідей до початку конференції.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище ……………………………...…………..
Ім’я ……………………………………...…………
По батькові …………………………………….…
Науковий ступінь …………………………...……
Вчене звання ...........................................................
Посада ………………………….............................
Організація ……………………………………….
Контактний телефон, факс ....................................
Е-mail ......................................................................
Форма участі у конференції:
виступ на пленарному засіданні …..………...
виступ на секційному засіданні………...........
подання тез доповідей …………………….....
Назва секції…………………………….…...…….
Тема доповіді .........................................................
Потребує розміщення:
у НУОУ..............................................................
у готелі (з бронюванням місця).......................
кінцевий термін подання наукових статей – до 14.05.15 р.
Повідомляємо, що учасники конференції для візуального супроводження своїх виступів мають
можливість скористатися мультимедійними засобами. Про потребу в таких засобах просимо
повідомити у заявці.

Якщо після надходження заявки виявиться, що Ви не зможете взяти участь у
конференції, просимо завчасно повідомити про це оргкомітет.
АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
КОНФЕРЕНЦІЇ
03049, Україна, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 28, Національний університет оборони
України імені Івана Черняховського.
Реквізити для зв’язку:
Е-mail: info@nuou.org.ua
Телефон: (044) 271-07-30,
Контактна особа: Катаєв Євген Сергійович
(098) 437-70-74,
Е-mail: konf23@mail.ru
ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Розміщення та проживання учасників конференції забезпечується за окрему плату, можливе
бронювання місць у готелях м. Києва.
2. Харчування здійснюється за власний рахунок.
3. Проїзд до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського від
залізничного вокзалу терміналу “Південний” маршрутними таксі № 401, 223 до зупинки
“Солом’янська площа”.

