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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо  Вас  взяти  участь  у  науково-

практичному  семінарі “Система  морально-
психологічного забезпечення у Збройних Силах
України:  сучасний  стан  та  перспективи
розвитку”, який відбудеться 25 листопада 2021
року  у  Національному  університеті  оборони
України імені Івана Черняховського.

Реєстрація учасників: 09.00.–10.00.
Початок семінару: 10.00, ауд. 5/220.

МЕТА СЕМІНАРУ
Обговорення  актуальних  проблем  та

визначення шляхів розвитку системи морально-
психологічного  забезпечення  у  ЗС  України  з

урахуванням досвіду збройних сил провідних країн-
членів НАТО.

ТЕМАТИКА ДИСКУСІЙНИХ ПАНЕЛЕЙ:
 шляхи  удосконалення  організації  МПЗ

застосування військ (сил);
 шляхи  удосконалення  інформаційно-

пропагандистського  забезпечення  застосування
військ (сил);

 шляхи  удосконалення  психологічного
забезпечення  застосування військ (сил).

УМОВИ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ  :
До  19  листопада  2021  року необхідно

надіслати  на  електронну  адресу
kishukl81@gmail.com.

заявку  на  участь  у  семінарі  та  електронний
варіант тез, оформлений відповідно до вимог.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  :  
1. Обсяг тез доповідей – до 5 сторінок.
2. Матеріали  оформляються  в  текстовому

редакторі  WORD  (шрифт  14,  Times  NewRoman,
інтервал 1,0). Поля: верхнє - 20, нижнє - 20, ліве -
20, праве - 20. Сторінки не нумеруються.

3. 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.

4. Список використаних джерел оформлюється
відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 та надається
наприкінці  тез  у  порядку  згадування.  Посилання
наводяться у тексті в квадратних дужках [7, с.26].

5. Матеріали тез не повинні містити інформації
з обмеженим доступом. 

6. Подані  матеріали  будуть  опубліковані
в авторській редакції. Відповідальність за науковий

та  літературний  зміст  опублікованих
матеріалів  несуть  їх  автори. Оргкомітет
залишає  за  собою  право  відхилити  тези
доповіді, якщо вони не відповідають тематиці
роботи конференції і зазначеним вимогам.

6. Файл із заявкою та тезами підписується
за прикладом: Іваненко_тези.

7. Для слухачів та ад’юнктів, які не мають
наукового  ступеня,  обов’язкова  наявність
рецензії наукового керівника.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ
Прізвище ______________________________
Ім’я ___________________________________
По-батькові ____________________________
Науковий ступінь _______________________
Вчене звання ___________________________
Посада ________________________________
Організація ____________________________
Контактний телефон ____________________
Е -mail ________________________________
Назва тематичного напряму ______________
Тема доповіді __________________________

Кожен  учасник  семінару  отримає
сертифікат  про  участь  (з  визначенням  0,1
ЄКТС)  та  збірник  тез  доповідей  (в
електронному вигляді).

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
03049,  м. Київ,  проспект

Повітрофлотський,  28,  Національний
університет  оборони  України  імені  Івана
Черняховського, корпус 1, ауд. 125.

Контактна особа:  Кіщук Леся Андріївна,
тел. 063-976-14-01. 
e-mail: kishukl81@gmail.com.
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