Міжнародна наукова конференція
СУЧАСНА ВІЙНА: ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової
конференції «Сучасна війна: гуманітарний аспект»,
яка відбудеться 21-22 травня 2020 року у Харківському
національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Метою конференції є обмін науковою інформацією з питань теоретикометодологічних основ дослідження війн та збройних конфліктів, соціальнопсихологічних та соціально-правових аспектів сучасних війн, обговорення
проблем та перспектив удосконалення системи морально-психологічного
забезпечення, підвищення ефективності науково-дослідних робіт в університеті,
створення продуктивної наукової платформи міжнародного співробітництва.
Робота конференції буде організована за такими
дискусійними панелями:
1. Соціально-психологічні аспекти сучасних війн.
2. Проблеми правового врегулювання збройних конфліктів.
3. Інформаційні війни: історія, сучасний стан та перспективи.
4. Психолого-педагогічні проблеми військової підготовки та освіти.
5. Форми та методи психологічної допомоги учасникам бойових дій,
членам їх родин та переселенцям.
6. Соціально-філософський зміст сучасних уявлень про війну та мир.
7. Технології інформаційно-психологічної війни.
8. Система стратегічних комунікацій в контексті інформаційної безпеки
України.
9. Політологічні, історичні, лінгвокультурологічні аспекти сучасної війни.
Робочі мови конференції:
українська, англійська.
Для участі в роботі конференції необхідно подати в Оргкомітет:
• заявку про участь в конференції;
• тези доповіді;
• експертний висновок про можливість відкритого опублікування тез
доповіді;
• електронний файл матеріалів доповіді.
Електронна версія збірника буде розміщена на сайті: http:
www.hups.mil.gov.ua. Вартість друкованого збірника тез – 100 грн. З питань його
замовлення та придбання звертатися до відповідального секретаря.
Учасники конференцій можуть отримати іменний сертифікат учасника
конференції. У разі необхідності отримання сертифікату учасника потрібно
вказати в заявці або повідомити відповідального секретаря завчасно.

Тези оформлені у вигляді наукових статей, можуть бути опубліковані у
науковому журналі "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України",
який входить до переліку фахових наукових видань України та міжнародних
науковометричних баз (оплата за публікацію статі здійснюється окремо з
розрахунку вартості – одна сторінка 50 гривень).
УВАГА! Заявки, тези доповідей (в друкованому і електронному вигляді) та
експертні висновки необхідно подати в Оргкомітет до 1 травня.
Відповідальність за зміст, додержання норм авторського права, достовірність
наведених даних, посилань на джерела, імена і назви несе автор(и). Оргкомітет
залишає за собою право на відхилення матеріалів, які не відповідають тематиці
конференції, подані після 1 травня 2020 року або оформлені з порушенням
зазначених вимог.
Адреса оргкомітету: Україна, 61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79,
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,
Голові оргкомітету наукової конференції «Сучасна війна: гуманітарний аспект»
За детальною інформацією з питань проведення конференції звертатися до:
начальника кафедри психології та педагогіки Кротюка Василя
Андрійовича (т. моб. 067 93 64 500); Е-mail: krotiuk@i.ua.
старший викладач кафедри психології та педагогіки Яндола Кристина
Олександрівна (т. моб. 095 581 10 86), Е-mail: yandola-k@ukr.net.
Відрядження на конференцію оплачуються за рахунок частин і установ, де
служать (працюють) учасники.
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Реєстрація учасників конференції відбудеться 21 травня 2020 року з 9.00
до 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Сумська 77/79, головний навчальний корпус
університету.
Проїзд до університету: від залізничного вокзалу та автовокзалу: метро
до станції “Університет”, далі тролейбусом № 2 до зупинки “Вулиця Олеся
Гончара”.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Тези доповідей приймаються в одному примірнику за особистим підписом
авторa.
Обсяг тез доповіді (статті) складає 2 – 4 сторінки тексту формату А4
(Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 11, інтервал між рядками - 1,1
з розстановкою переносів).
Параметри сторінки:
розмір полів: ліве – 2,0 см, праве – 2,0 см, верхнє – 2,5 см, нижнє – 1,5 см.
У першому рядку сторінки вказується назва тез (великими літерами, за

центром), на рядку після назви тез – ініціали, прізвище, науковий ступінь,
наукове звання для кожного автора в окремому рядку (за центром, курсив), далі
в окремому рядку (-ах) повна назва організації (-ій), далі – пустий рядок та текст
тез.
Тези доповіді (статті), оформлені з порушенням вимог або подані із
запізненням, опубліковані не будуть.
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНА ВІЙНА:
ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ» ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА
Прізвище _______________________________________________________________________________________
Ім‘я ____________________________________________________________________________________________
По батькові ____________________________________________________________________________________
Організація _____________________________________________________________________________________
Посада _________________________________________________________________________________________
Науковий ступінь ________________________________________________________________________
Вчене звання ___________________________________________________________________________________
Тел./факс ______________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
Назва доповіді __________________________________________________________________________
Напрямок роботи конференції, в якому бажаєте взяти участь ___________________

________________________________________________________________________________
Бажаєте виступити
Взяти участь без доповіді
Необхідна кількість друкованих збірників тез доповідей
Потребуєте сертифікат
Потребуєте бронювання місця в готелі:
так, з ___________ до ______________
ні

Начальник кафедри психології та педагогіки
полковник
В.КРОТЮК

