
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичному семінарі 

“Впровадження системи управління кар’єрою військовослужбовців 

Збройних Сил України за військовими званнями: проблемні питання, 

ризики та перспективи”, який відбудеться 01 жовтня 2021 року о 14.30 на 

кафедрі керівництва військами (силами) в мирний час командно-штабного 

інституту застосування військ (сил) Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського. 

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
 

03049, Україна, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28, корпус 1,                

3-й поверх, аудиторія № 362, кафедра керівництва військами (силами) в мирний 
час командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського. 
 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ: 
 

Контактна особа: майор Ключак Оксана Миколаївна,  
тел. роб.: +38(044) 271-07-53; Кур’єр 21-567. 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ В СЕМІНАРІ 
 

Доповіді та тези доповідей будуть опубліковані в авторській редакції 
окремою брошурою після завершення семінару. 

У збірник матеріалів семінару будуть включені матеріали, які надійдуть на  

адресу оргкомітету не пізніше 30 вересня 2021 року. 
 

На адресу оргкомітету надсилаються: 

списки учасників науково-практичного семінару за встановленою формою: 

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займана посада, номер мобільного 
телефону, електронна пошта та тема доповіді;  

тези доповіді, оформлені згідно з вимогами та зразком; 

друкований варіант, підписаний автором; 
електронний варіант (e-mail, CD, DVD; назва файлу має відповідати 

прізвищу першого автора латиницею, наприклад, Ivanov.doc). 

Тези і списки учасників семінару надсилати на електронну адресу: 

kvsm@nuou.org.ua. 
 

Відповідальність за зміст, коректність та якість тез доповідей несуть 

автори. 
 

Реєстрація учасників семінару відбудеться 01 жовтня 2021 року з 13.30 

в аудиторії № 1/302 кафедри керівництва військами (силами) в мирний час 
командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського.  

Початок семінару о 14.30. 
 

 

mailto:kvsm@nuou.org


 

 

РОБОЧА МОВА СЕМІНАРУ – УКРАЇНСЬКА 
 

Порядок оформлення доповідей у вигляді наукових статей відповідно до 

вимог викладених на сайті Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського.  
 

ВИМОГИ 

ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

1. Тези доповідей приймаються в одному примірнику, підписаному автором 

(із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові), поверненню не підлягають. 
2. Обсяг матеріалів тез доповіді – до 5-ти сторінок друкованого тексту 

українською мовою у текстовому редакторі Word, шрифт Times New Roman         

14 пт, міжрядковий інтервал – одинарний. 
3. Формат аркуша – А4.  

4. Параметри сторінки: поля зверху та знизу – 2 см, зліва – 3,0 см,  

справа –  1,5 см. 

5. У правому верхньому куті вказати науковий ступінь, вчене звання, 
прізвище та ініціали автора (авторів), нижче – назву організації.  

6. Назву виступу слід друкувати великими літерами (шрифт Times New 

Roman 14 пт, без нахилу і підкреслювань, виділити жирним) по центру аркуша, 
без переносів, і відокремити від тексту одним вільним рядком зверху та знизу.  

7. Формули, малюнки, таблиці у тексті тез доповіді не допускаються. 

8. Список літератури додається (обов’язково). 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 
 

Кандидат військових наук,  

доцент ІВАНЮК В.С., 

НУОУ імені Івана Черняховського 
 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ УГРУПОВАНЬ ВІЙСЬК 

(СИЛ) В ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ (АТО) ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ 

ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

Текст тез доповіді… 


