
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у міжвузівському науково-практичному 

онлайн семінарі “Пріоритетні напрямки розвитку та проблеми системи 

загальновійськової підготовки офіцерів запасу для потреб Збройних Сил 

України”, який відбудеться 21 жовтня 2021 року о 15.00 на кафедрі 

військової підготовки Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського.  

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

03049, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова 2/32, корп. 76, кафедра 

військової підготовки Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського.  

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ: 

Контактна особа: полковник Людмила Дрок, тел. роб.:(044) 271-09-71, 

моб. тел. 067-920-65-62, електронна пошта: kafedraviiskovoyi@ukr.net, за 

темою: на НПС. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В СЕМІНАРІ 

Тези доповіді будуть опубліковані в авторській редакції окремою 

брошурою, безкоштовно, після завершення семінару. У збірник тез доповідей 

будуть включені матеріали, які надійшли до оргкомітету не пізніше 20 жовтня 

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).  

Тези і списки учасників семінару надсилати на електронну адресу: 

kafedraviiskovoyi@ukr.net, за темою: на НПС. 

Оргкомітет не несе відповідальності за зміст тез доповіді. 

Реєстрація учасників семінару відбудеться 21 жовтня 2021 року з 14.50 

до 15.00. Приєднатись до конференції Zoom можна за посиланням: 



https://us04web.zoom.us/j/76051244029?pwd=VnNVaWtnQkwrQjVRNkVLZWh

LbzJ6dz09. Ідентифікатор конференції: 760 5124 4029. Пароль доступу: 

9BVMRU.  

Початок семінару о 15.00. 

Робоча мова семінару – українська 

 

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 одної сторінки друкованого тексту 

формату А4, українською мовою у текстовому редакторі Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, розмір літер 14 пт, стиль ‒ normal (звичайний) 

міжрядковий інтервал – множник 1.2.  

3. Параметри сторінки: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 

мм. Сторінки без нумерації. 

4. У правому верхньому кутку (шрифт звичайний, без нахилу та 

підкреслювань) вказати прізвище та ініціали автора (авторів), науковий 

ступінь, вчене звання, нижче – назву організації.  

5. Назва доповіді друкується великими літерами (шрифт Times New 

Roman 14 пт, шрифт жирний, без нахилу і підкреслювань) по центру аркуша, 

без переносів і відокремлюється від тексту одним вільним рядком зверху та 

знизу.  

6. У тексті тез доповіді не наводяться: формули, рисунки, таблиці, 

список літератури. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

Іванов В. С., к.в.н., доцент 

національний університет 

оборони України імені Івана 

Черняховського  

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАНЯТЬ З ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Текст тез доповіді… 


