ШАНОВНІ

КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції
"Проблеми теорії та практики інформаційного протиборства в умовах ведення
гібридних
війн",
яка
відбудеться
24–25
жовтня
2019
року
в Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення сучасного стану, теоретичних і практичних проблем інформаційного
протиборства в умовах ведення гібридних війн, обмін досвідом організації та
проведення інформаційних заходів, розгляд проблемних питань забезпечення якості
підготовки фахівців за профілем інформаційної боротьби й кібернетичної безпеки.
НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах ведення
гібридних війн.
2. Проблеми забезпечення кібероборони держави в умовах ведення гібридних
війн.
3. Проблеми планування та проведення психологічних операцій в умовах ведення
гібридних війн.
Під час проведення конференції планується робота відкритих і закритих
секцій. Для участі у роботі закритих секцій необхідно мати довідку (форма № 14)
та припис на виконання завдань.
Робочі мови: українська, англійська.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Заявка на участь у конференції (за наведеною на офіційному
Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова формою).
2. Участь у роботі конференції безкоштовна.

сайті

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
24 жовтня 2019 року
11.00–13.00
13.00–13.15
13.15–13.45
14.00–16.00
16.00–17.00
17.00–18.00

Пленарне засідання (доповіді до 20 хв.)
Фотографування учасників конференції
Обід
Секційні засідання
Екскурсія до Музею космонавтики імені С. П. Корольова
Розміщення учасників конференції
25 жовтня 2019 року

09.00–12.00
12.00–12.30
12.30–13.30
13.30–14.30

Секційні засідання
Заключне засідання. Підбиття підсумків конференції
Екскурсія до Народного музею Бойової слави військового інституту
Обід, убуття учасників конференції

За результатами конференції планується видання збірників тез доповідей
(відкритого та з грифом секретності (грифом обмеження доступу)).
Для включення матеріалів до збірника тез доповідей необхідно надіслати на
адресу оргкомітету:
– друкований варіант тез доповіді, оформлений згідно з вимогами, підписаний
авторами (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові), в одному примірнику;
– електронний варіант (назва файлу складається із прізвища першого автора та
абревіатури організації, наприклад: Петренко НУОУ.doc).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1. Тези доповіді повинні бути обсягом 2–4 сторінки тексту формату А4, набрані
українською або англійською мовою у редакторі Microsoft Word шрифтом Times New
Roman, розмір літер – 14 пунктів, стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками –
множник 1.2, абзац – 1 см.
2. Параметри сторінки: усі поля по 2,5 см, сторінки без нумерації.
3. У правому верхньому кутку (шрифт звичайний, без нахилу та підкреслювань):
– прізвище та ініціали автора, науковий ступінь та вчене звання (за наявності);
– назва організації.
4. Назва доповіді друкується великими літерами, шрифт жирний, без нахилу та
підкреслювань, по центру аркуша, без переносів і відокремлюється від тексту одним
вільним рядком зверху та знизу.
У збірники тез доповідей будуть включені матеріали, які надійшли не пізніше
7 жовтня 2019 року.
АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
Пр-т Миру, 22, м. Житомир, 10004, ЖВІ, науково-організаційне відділення.
Тел.: (0412) 25-04-91, 48-632 (фарлеп); e-mail: nov.zvir@gmail.com.
Проїзд до інституту від вокзалів тролейбусами № 3, 10, маршрутними таксі № 11, 19,
26, 102, 106 до зупинки "Вулиця Героїв Десантників".
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Проїзд, харчування та проживання – за рахунок учасників конференції.
2. Реєстрація учасників – з 8.30 до 10.45. Початок роботи об 11.00 в аудиторії
5/218 (5-й навчальний корпус).
3. Для проходу на територію інституту мати при собі документ, який засвідчує
особу.
Інформацію про план та особливості роботи конференції розміщено на сайті
інституту www.zvir.zt.ua у розділі "Наукова діяльність"\"Наукові конференції та
семінари".

