
ЗАЯВКА
На участь у конференції на тему:
“Забезпечення інформаційної безпеки
держави у воєнній сфері: проблеми та
шляхи їх вирішення”, яка відбудеться
27 листопада 2019 року

Прізвище               _______________________

Ім’я                        _______________________
По батькові            _______________________

Науковий ступінь _______________________
Вчене звання         _______________________

Посада                   _______________________
Організація           _______________________

Адреса                    _______________________
Телефон                 _______________________

Електронна адреса  _____________________

o Виступ з доповіддю

o Виступ з повідомленням

o Як учасник

Назва доповіді (повідомлення)______________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
КОМІТЕТУ

03049, Україна, м. Київ,
просп. Повітрофлотський 28,
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського, інститут
забезпечення військ (сил) та інформаційних
технологій, кафедра застосування
інформаційних технологій та
інформаційної безпеки.

Контактні особи:
полковник Войтко Олександр Володимирович
моб. (098) 273-48-62
працівник ЗСУ Грозовський Роман Іванович
моб. (098) 456-42-50

До відома учасників конференції:
Проїзд, проживання та харчування – за
рахунок учасників конференції.
Проїзд до університету від залізничного
вокзалу “Південний” маршрутними таксі
№№ 401, 223 до зупинки “Солом’янська
площа”.
Для проходу на територію університету
при собі мати документ, який засвідчує
особу.
Заявки на участь у конференції та тези
доповідей можна надсилати на
електронну адресу оргкомітету
zit_ib@ukr.net з відміткою для участі в
конференції “Забезпечення
інформаційної безпеки держави у воєнній
сфері: проблеми та шляхи їх вирішення”
до 15 листопада 2019 року.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО

науково-практична
конференція

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

ДЕРЖАВИ У ВОЄННІЙ СФЕРІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ

ВИРІШЕННЯ

27 листопада 2019 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ

mailto:zit_ib@ukr.net


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі
науково-практичної конференції на тему:
“Забезпечення інформаційної безпеки
держави у воєнній сфері: проблеми та
шляхи їх вирішення”, яка відбудеться 27
листопада 2019 року на базі
Національного університету оборони
України імені Івана Черняховського.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення проблемних питань
забезпечення інформаційної безпеки
держави у воєнній сфері.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

До опублікування приймають доповіді
(тези доповідей) які не містять
відомостей з обмеженим доступом.
На адресу оргкомітету надсилаються:
1. Заявка на участь у конференції.
2. Тези доповідей (в електронному вигляді
у форматі doc. на носії або на е-mail:
zit_ib@ukr.net та друкований варіант з
підписами авторів на КОЖНІЙ сторінці).
3. В друкованому варіанті на кожному
аркуші має бути зроблено запис про
відсутність інформації з обмеженим
доступом та особистими підписами авторів.

Відповідальність за висвітлені матеріали
в тезах покладаються на авторів
доповідей.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1. Тези доповідей приймаються в
одному примірнику, підписаному автором
із зазначенням прізвища, імені та по
батькові.

2. Обсяг тези доповідей не повинно
перевищувати 4 друковані аркуші, остання
сторінка заповнюється не менше 3/4.

3. Тези доповіді повинні бути
оформлені: сторінка формату А4, текст
українською мовою в редакторі Microsoft
Word, шрифтом Times New Roman, розмір
літер – 14 пунктів, стиль – normal
(звичайний), інтервал між рядками – 1,5
рядки.

3. Параметри сторінки:
- розмір полів: ліве – 3 см, праве – 1 см,

верхнє – 2 см, нижнє – 2 см;
- сторінки з нумерацією.
4. У правому верхньому кутку (шрифт

звичайний, без нахилу та підкреслювань):
- прізвище та ініціали авторів;
- науковий ступінь та вчене звання;
- назва організації.
5. Назва доповіді друкується великими

літерами, шрифт жирний, без нахилу та
підкреслювань, по центру аркуша, без
переносів; відокремлюється від тексту
одним вільним рядком зверху та знизу.

6. Нумерація формул, малюнків,
таблиць в тексті тез – наскрізна;

7. Список літератури не додається.

Тези доповідей приймаються до
18 листопада 2019 року.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

9.00-9.45       –    реєстрація учасників

10.00-12.30   –    доповіді учасників
                            конференції та
                            обговорення

12.30-13.30   –    перерва на обід

13.30-16.20   –    доповіді учасників
                            конференції та
                            обговорення

16.20-16.30   –    підведення підсумків

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Войтко О.В.
к. військ. наук, доцент

НУОУ

НАЗВА ТЕЗИ

     Структура рукопису відповідно до
постанови ВАК України від 15.01.2003
№7-05/1 повинна мати таку структуру:
постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, на які спирається
автор; постановка завдання; виклад
основного матеріалу з повним
обґрунтуванням отриманих результатів;
висновки і перспективи подальших
досліджень.

mailto:zit_ib@ukr.net

