
ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науково- 
практичній конференції “Українське 

військо: сучасність та історична 
ретроспектива”

Прізвище ____________________________
Ім’я та по батькові___________________
Місце роботи ________________________
Посада, в/звання______________________
Науковий ступінь____________________
Вчене звання ________________________
Контактний телефон _________________
Е -т а і!_________________________________
Форма участі у конференції:
Подання статті_______________________
Участь без доповіді ___________________
Участь з доповіддю___________________
Секція_______________________________
Назва доповіді________________________

Кінцевий термін подання заявок і статей 
до 10 листопада 2019 року

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 
КОМІТЕТУ

03049, м. Київ-49, Повітрофлотський 
проспект, 28, Національний університет 
оборони України імені Івана 
Черняховського, науково-дослідний центр 
воєнної історії.

Реквізити для зв’язку:

Е-таі1: Уоуеп_І8І@икг.пеі 
тел. (044) 271-09-47

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 
КОНФЕРЕНЦІЇ

29 листопада 2019 року

09:00 - 10:00 -  реєстрація учасників 
10:00 - 10:30 -  відкриття конференції 
10:30 - 11:50 -  пленарне засідання 
11:50 -  12:20 -  покладання квітів до 

меморіальних стел та фотографування 
12:20 -  13:00 -  обідня перерва 
13:30 -  16:45 -  засідання в секціях 
16:45 -  17:00 -  підведення підсумків 

конференції в секціях, завершення роботи

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ 
КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Проїзд до Націойального університету 
оборони України імені Івана Черняховського:

від залізничного вокзалу “Київ- 
ГІасажирський”:

тролейбусом № 3, автобусом № 69, 
маршрутними таксі №401, 223 до зупинки 
“Солом’янська площа”;

від аеропортів:
“Київ” -  тролейбусом № 9 до зупинки 

“Солом’янська площа”;
“Бориспіль” -  автобусом до зупинки 

“пл. Перемоги”, далі тролейбусами № 8, 17 
до зупинки “Солом’янська площа”.

2. Розміщення, проживання, харчування 
учасників конференції за власний рахунок.

3. Форма одягу учасників конференції:
для військових -  польова;
для цивільних -  офіційно-ділова.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

імені ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
НАН УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ 
УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. 

МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО- 
ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ МУЗЕЙ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ 
ІМЕНІ О.К. АНТОНОВА

“УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО: 
СУЧАСНІСТЬ ТА ІСТОРИЧНА 

РЕТРОСПЕКТИВА”
ВСЕУКРАЇНСЬКА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

29 листопада 2019 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Київ-2019



ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній
конференції “Українське військо: сучасність 
та історична ретроспектива”, яка буде 
проводитися 29 листопада 2019 року у 
Національному університеті оборони України 
імені Івана Черняховського.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського, 
Інститут історії України НАН України, 
Національний музей історії України у Другій 
світовій війні. Меморіальний комплекс, 
Національний музей історії України, 
Національний військово-історичний музей 
України, Державний музей авіації України 
імені О.К. Антонова.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 
висвітлення історичних витоків та 

діяльності Українського війська на різних 
етапах боротьби за українську державність, 
обговорення та апробація результатів 
воєнно-історичних досліджень вітчизняних 
науковців, науково-дослідних робіт воєнно- 
історичної проблематики, виконаних у 
Національному університеті оборони 
України імені Івана Черняховського.

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Досвід застосування сил безпеки і 

оборони в операції Об’єднаних сил 
(антитерористичній операції).

2. Українська революція 1917-1921 рр.: 
воєнно-історичний аспект.

3. Україна та українці у вирі Другої 
світової війни.

4. Збройний захист українських земель з 
давнини до початку XXI ст.

5. Історичний досвід підготовки фахівців 
для сектору безпеки та оборони.

6. Авіація України: воєнно-історичний 
аспект.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Реєстрація учасників конференції з 9:00 до 

10:00 у клубі університету.
Початок роботи конференції 29 листопада 

2019 року о 10:00.
Робоча мова конференції -  українська.
На конференцію приймаються тези 

доповідей, оформленні відповідно до вимог 
зазначених в цьому інформаційному 
повідомлені, що будуть включені до збірника 
науково-практичної конференції, а також 
наукові статті, оформлені відповідно до 
вимог редакції збірника наукових праць 
університету “Воєнно-історичний вісник” та 
будуть безкоштовно опубліковані.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. До друку приймаються тези доповіді 

обсягом одна сторінка.
2. Тези подають в електронному варіанті 

у вигляді файла, виконаного в текстовому 
редакторі М8 \УогсІ і збереженого у форматі 
*.гіґ. Назва файла має складатися з прізвища 
та ініціалів автора. Наприклад, файл має 
називатися “Петренко АВ.гіГ’.

3. Тези мають містити: прізвище та 
ініціали автора; наукову ступінь; вчене 
звання; місце роботи; назву і текст тез.

4. Параметри сторінки і тексту: всі поля -  
20 мм; шрифт Тішез Котап, кегель 12, 
інтервал -  1,2; абзацний відступ -  10 мм.

5. До тез обов’язково додається авторська 
довідка із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові (повністю), місця роботи, посади і 
військового звання, наукового ступеня, 
вченого звання, номерів контактних 
телефонів, адреси електронної пошти.

6. Матеріали тез не мають містити 
конфіденційної інформації.

7. Надсилати матеріал з поміткою “Для 
конференції теза” для адресату: 
уоуепі §1@икг. пеі

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

ПетренкоД.В., д.і.н., 
професор
Інститут історії України 
НАН України, м. Київ

ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНИ
У ВІДБИТТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 

2014 РОКУ
Текст тез.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
СТАТТІ:

1. Вимоги до оформлення статті 
розміщені на \уеЬ-сторінці за адресою: 
ЬЦрз: //пиои. ог§. иа/ пайка/приЬ/уіу/.

2. Матеріали статті не мають містити 
конфіденційної інформації.

3. Надсилати матеріал з поміткою “Для 
конференції стаття” для адресату: 
уоуеп_І8І@икг.пеі


