
ЗАЯВКА

на участь у міжвузівському науково-

практичному он-лайн семінарі 

“Пріоритетні напрямки розвитку та 

проблеми системи загальновійськової 

підготовки офіцерів запасу для потреб 

Збройних Сил України”

Прізвище _______________________

Ім’я та по батькові ______________

Науковий ступінь _______________

Вчене звання ____________________

Місце роботи ____________________

Посада _________________________

Контактний телефон _____________

E-mail __________________________

Форма участі у семінарі:

Участь без доповіді ______________

Участь з доповіддю ______________

Тематика _______________________

Назва доповіді ___________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Кінцевий термін подання заявок та

тез доповідей – 20 жовтня 2021 року

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

КОМІТЕТУ

03049, м. Київ, вул.

Авіаконструктора Антонова 2/32,

корп.76, НУОУ імені Івана

Черняховського, кафедра військової

підготовки. Реквізити для зв’язку:

e-mail: kafedraviiskovoyi@ukr.net.

тел. – (044) 271-09-71; (044) 271-09-72

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ

МІЖВУЗІВСЬКИЙ

науково-практичний он-лайн семінар

“ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ 

РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ 

СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 

ДЛЯ ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

УКРАЇНИ”

21 жовтня 2021 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Київ – 2021 

ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ:

1. Загальні проблеми розвитку

системи загальновійськової

підготовки офіцерів запасу для

ЗС України.

2. Шляхи розв՚язання проблемних

питань організації

загальновійськової підготовки

офіцерів запасу для ЗС України.

3. Пріоритетні напрямки розвитку

та проблеми організації та 

методики роботи з особовим 

складом під час підготовки 

офіцерів запасу для ЗС України.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРУ

15:00 – 15:10 – реєстрація

учасників

15:10 – 15:15 – привітання

учасників

15:15 – 15:35 – доповіді учасників

15:35 – 15:45 – технічна перерва

15:45 – 16:25– доповіді учасників

16:25 – 16:35 – технічна перерва

16:35 ‒ 17:15 – доповіді учасників

17.15 ‒ 17.25 ‒ технічна перерва

17:25 – 17:35 – доповіді учасників

17:35 – 17:45 – підведення

підсумків, заключне слово

mailto:kafedraviiskovoyi@ukr.net


ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо вас взяти участь у

роботі міжвузівського науково-

практичного он-лайн семінару

“Пріоритетні напрямки розвитку та

проблеми системи

загальновійськової підготовки

офіцерів запасу для потреб Збройних

Сил України” 21 жовтня 2021 року на

кафедрі військової підготовки

Національного університету оборони

України імені Івана Черняховського.

МЕТА СЕМІНАРУ

Обговорення результатів наукових

досліджень з проблемних питань та

шляхів їх вирішення щодо системи

загальновійськової підготовки

офіцерів запасу для потреб Збройних

Сил України з урахуванням досвіду

ООС.

УМОВИ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ

У збірник тез доповідей будуть

включені матеріали, які надійшли до

оргкомітету не пізніше 20 жовтня

2021 року. На адресу оргкомітету

надсилаються:

1. Заявка на участь у семінарі.

2. Тези доповіді, оформлені згідно з

вимогами та зразком:

- друкований варіант, підписаний

автором;

- електронний варіант (e-mail, CD,

DVD).

Реєстрація учасників семінару

відбудеться 21 жовтня 2021 року з

15.00 до 15.10.

МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ

Тези доповіді будуть опубліковані

окремою брошурою, безкоштовно.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

1. Тези доповідей приймаються в

одному примірнику, підписаному

автором (із зазначенням прізвища, ім’я

та по батькові), лише в повному

комплекті необхідних документів, який

не повертається.

2. Оргкомітет не несе відповідальності

за зміст тез доповіді.

3. Тези доповіді повинні бути обсягом

до одної сторінки тексту формату А4,

набрані українською мовою у редакторі

Microsoft Word шрифтом Тіmes New

Roman, розмір літер – 14 кеглем, стиль

– normal (звичайний), інтервал між

рядками – множник 1.2. Назва файлу з

тезами доповіді має відповідати

прізвищу першого автора латиницею,

наприклад Ivanov.

4. Параметри сторінки:

Розмір полів: ліве – 30 мм, праве – 15

мм, верхнє та нижнє – 20 мм;

Сторінки без нумерації.

5. У правому верхньому кутку (шрифт

звичайний, без нахилу та

підкреслювань):

- прізвище та ініціали автора;

- науковий ступінь та вчене звання;

- назва організації.

6. Назва доповіді друкується великими

літерами, шрифт жирний, без нахилу та

підкреслювань, по центрі аркуша, без

переносів і відокремлюється від тексту

одним вільним рядком зверху та знизу.

7. У тексті тез доповіді не наводяться:

формули, рисунки, таблиці, список

літератури.

У збірник тез доповідей будуть

включені матеріали, які надійшли не

пізніше 20 жовтня 2021 року.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ

Смірнов І.П., к.т.н., доцент

Іванов Г.Г., к.т.н., с.н.с

Національний університет оборони

України імені І. Черняховського

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ БОЙОВИХ

БРОНЬОВАНИХ МАШИН

Текст тез доповіді

Тези доповіді, оформлені з

порушенням вимог або надіслані із

запізненням, опубліковані не будуть.


