ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науковій конференції
“Виклики політики безпеки:
історія і сучасність”
Прізвище_________________________________________
Ім'я______________________________________________
По батькові_________________________________
Науковий ступінь____________________________
Вчене звання_______________________________
Посада__________________________________________
Організація____________________________________
________________________________________________
Адреса__________________________________________
Контактний телефон (бажано мобільний)________
Е-mail _________________________________________
Форма участі у конференції:
Подання тез доповідей____________________________
Участь без доповіді_______________________________
Участь з доповіддю
_______________________________________________
Секція №
Назва доповіді__________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
Дата прибуття до Національної академії (зазначити
вид транспорту)_________________________________
Дата відбуття (зазначити вид транспорту)_________

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

79012, Україна, м. Львів-12, вул. Героїв
Майдану, 32, Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
науково-організаційний відділ.
Реквізити для зв'язку:
е-mail <nov@asv.gov.ua>
тел.: (032) 258-44-76
факс: (032) 238-65-34
моб.тел.: +38-093-232-19-42 (Носова Анна Сергіївна)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ
ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА
САГАЙДАЧНОГО
(УКРАЇНА)
ЖЕШУВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Розміщення та проживання учасників
конференції
організовується
учасниками
самостійно.
2. Харчування за власний рахунок.
3. Проїзд до Національної академії:
- від залізничного вокзалу – трамваєм № 9 до
зупинки “вул. Нечуя-Левицького”;
- від аеропорту ім. Данила Галицького –
автобусним маршрутом № 48 до зупинки
“вул. Академіка Сахарова”;
- від автовокзалу № 1 – тролейбусом № 24,
автобусним маршрутом № 3А до зупинки “Академія
сухопутних військ”.
4. Форма одягу учасників конференції:
для військових – польова;
для цивільних – ділова.

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
НА ТЕМУ:
“ВИКЛИКИ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ:
історія і сучасність”
18-19 жовтня 2018 року
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ЛЬВІВ–2018

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній
науковій конференції “Виклики політики безпеки:
історія і сучасність”, яка відбудеться 18-19 жовтня
2018 року в Національній академії сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Робочими мовами на конференції будуть:
українська, польська, англійська.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Проведення кореляції між трьома галузями, що
входять до складу широко зрозумілої політики
безпеки; спроба відповісти на питання, як
змінилося середовище безпеки в Європі, зокрема її
східної частини; аналіз викликів яким повинна
протистояти українська та польська політики
безпеки, а також інструментів якими можна
користуватися.
ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Актуальні виклики міжнародній системі
безпеки.
2. Воєнна безпека держави в умовах гібридних
викликів та загроз.
3. Позамілітарні аспекти безпеки.
4. Історичні аспекти безпеки.
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
У збірник тез доповідей будуть включені
матеріали, які надійшли до оргкомітету не пізніше
20 вересня 2018 року. На адресу оргкомітету
надсилаються:
1. Заявка на участь у конференції.
2. Тези доповіді, оформлені згідно з вимогами та
зразком:
- друкований варіант, підписаний автором;
- електронний варіант (е-mail, CD, DVD).
Реєстрація учасників конференції відбудеться
18 жовтня 2018 року в
Академічному залі Національної академії
з 9:00 до 10:00

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Збірник тез доповідей буде опублікований
окремою брошурою.
Організаційний комітет конференції сприятиме
друку доповідей, які будуть оформлені у вигляді
наукових
статей,
у
фахових
виданнях
Національної академії сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного. Вимоги до
оформлення наукових статей розміщені на
офіційному сайті Національної академії.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ
1. Тези доповіді приймаються в одному
примірнику, підписаному автором (із зазначенням
прізвища, імені та по батькові), лише у повному
комплекті необхідних документів, який не
повертається.
2. За якість поданого матеріалу відповідальність
несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право
відхилити публікації, які не відповідають тематиці та
вимогам конференції щодо їх оформлення. Кількість
публікацій лімітується в залежності від обсягу
поданих матеріалів та кількості учасників.
3. Тези доповіді повинні бути загальним обсягом
5-6 тис. знаків та набрані у редакторі Microsoft Word
шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, без
виставлення переносів, стиль – normal (звичайний),
інтервал між рядками – одинарний. Назва файлу з
доповіддю має відповідати прізвищу першого автора
латиницею, наприклад, Іvanov.dос.
4. Формат сторінки – А4.
5. Параметри сторінки:
- розмір полів: ліве – 3,0 см, праве – 2,0 см,
верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,5 см;
- сторінки без нумерації.
6. У правому верхньому куті (шрифт звичайний,
без нахилу та підкреслювань):

- прізвище та ініціали авторів;
- науковий ступінь і вчене звання;
- назва організації.
7. 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.
8. Формули, малюнки, таблиці у тексті не
допускаються.
9. Список літератури не додається.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Красюк О.П., к. військ.. н., доцент
НАСВ
РОЗВИТОК АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ РОЗВІДКИ В
РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Текст доповіді.
Доповіді, оформлені з порушенням
вимог або надіслані із запізненням,
опубліковані не будуть.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
18 жовтня 2018 року:
09.00-10.00 – реєстрація учасників
10.00-13.00 – пленарне засідання
15.00-17.30 – засідання І та ІІ секцій
18.00-20.30 – дружня вечеря
20.30 – екскурсія “Львів Вечірній”
19 жовтня 2018 року:
09.00-11.30 – засідання ІІІ та IV секцій
12.00-13.00 – заключне засідання
15.00–18.00 – огляд навчально-матеріальної
бази Національної академії

