
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя 

запрошує Вас взяти участь  

у І Міжнародній науковій конференції  

«ВОЄННІ КОНФЛІКТИ ТА 

ТЕХНОГЕННІ КАТАСТРОФИ:  

історичні та психологічні наслідки»  
(до 35 роковин аварії на Чорнобильській АЕС) 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

- Психологічна і соціальна адаптація та 

реабілітація жертв воєнних конфліктів і техногенних 

катастроф;  

- Історія воєнних конфліктів і техногенних 

катастроф; 

- Гібридні війни: історичні та психологічні 

аспекти. 

- Вплив воєнних конфліктів та техногенних 

катастроф на локальні та глобальні екосистеми; 

- Новітні підходи до мінімізації економічних, 

екологічних та соціальних наслідків військових 

конфліктів. 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

англійська, українська, польська. 
  

АДРЕСА ОРКОМІТЕТУ: м. Тернопіль, 46001 

вул. Руська, 56/304, кафедра українознавства і 

філософії ТНТУ ім. Івана Пулюя  
 

Тези, оформлені відповідно до вимог, 

приймаються за ел. адресою: 

Gabrusyeva@gmail.com до 15.04.2021 р.  
 

До початку роботи заплановано видати 

збірник тез конференції 

.ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова: Ясній П.В. (Україна)  

Заступник голови: Марущак П.О. (Україна) 

 

Члени Програмного комітету: 

Бамбурак Н.М. (Україна) 

Браліч А. (Хорватія) 

Вишньовський В. В. (Україна) 

Войцік А. (Швеція) 

Гуляк О.В. (Україна) 

Гуцайлюк В.Б. (Польща) 

Криськов А.А. (Україна) 

Лозовий В.С. (Україна) 

Мено А. (Марокко) 

Мешко Г.М. (Україна); 
Наконечна О.П. (Україна) 

Стоцький Я.В. (Україна) 

Ціх Г.В. (Україна); 

Чаплак Я.В. (Україна) 

Станецький А.І. (Україна) 

Вамболь С.О. (Україна) 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Герман О.М., Гриб О.І., Грузін В.Я., Гумен Ю.Є., 

Довгань А.О., Дудар О.В., Моначин І.Л., Ніконенко 

В.М., Періг І.М., Потіха О.Б., Сівчук П.І., Чоп Т.О., 

Шостаківська Н.М., Щигельська Г.О.  

Співголови організаційного комітету: 

Криськов Андрій Анатолійович,  

тел. моб. 0509211484 

Вишньовський Василь Володимирович 

тел. моб. 0985994437 

 

Науковий секретар: 

Габрусєва Наталія Валеріївна,  

тел. моб. 0503773023. 

Міністерство освіти і науки України 

Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка  

Військова академія  

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

Національний університет водного 

господарства та природокористування  

Міжнародна академія цивільної авіації імені 

Мохаммеда VI (Марокко) 

Задарський університет (Хорватія) 

І Міжнародна наукова 

конференція  
 

«ВОЄННІ КОНФЛІКТИ ТА 

ТЕХНОГЕННІ КАТАСТРОФИ:  

історичні та психологічні 

наслідки»  
 

(до 35 роковин аварії на Чорнобильській АЕС) 
 

‘ 

22 – 23 квітня 2021 р. 

інформаційне повідомлення 
 

 
 

Тернопіль, Україна

http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/m/monachyn-inna-leonidivna/
http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/p/perih-iryna-myroslavivna/
http://library.tntu.edu.ua/personaliji/a/s/sivchuk-petro-ivanovych/


РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

Прізвище ______________________________ 

Ім’я __________________________________ 

По-батькові ____________________________ 

Науковий ступінь_______________________ 

Вчене звання __________________________ 

Організація ____________________________ 

______________________________________ 

Посада ________________________________ 

Адреса для листування __________________ 

Телефон _______________________________ 

Факс __________________________________ 

E-mail: ________________________________ 

Я планую: 

➢ виступити з пленарною доповіддю  

➢ виступити із секційною доповіддю  

➢ заочна участь у конференції  

Інформація про доповідь (автори і назва) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Назва секції ___________________________ 

 

Реєстраційну форму та електронну версію 

відредагованих тез необхідно надіслати на 

електронну адресу оргкомітету  

до 15 квітня 2021 р. 

УМОВИ УЧАСТІ 

Для участі в конференції необхідно 

направити в оргкомітет: 

▪ реєстраційну форму; 

▪ тези доповідей; 

▪ копію квитанції про оплату. 

Сума оргвнеску при заочній участі з 

опублікуванням тез конференції та отриманням 

електронного збірника матеріалів – 150 грн, До 

оргвнеску включено витрати на видання 

програми й опрацювання матеріалів 

конференції, організаційні витрати. Проїзд та 

проживання − за рахунок учасників 

конференції. 

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана Пулюя 46001, 

 вул. Руська, 56,  м. Тернопіль, код 05408102 

Банк: ДКСУ м. Київ 

р/р UA 468201720313221004201008829 

Призначення платежу: за видання тез наукової 

конференції (вказати прізвище та ініціали). 

Підтвердження про оплату (копію квитанції про 

оплату) надіслати на адресу оргкомітету 

конференції. 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
УДК (Times New Roman, 12 pt., bold, 
центрування по лівому краю). 
Ініціали та прізвище автора (ів) науковий 
ступінь, вчене звання мовою тез (Times New 
Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому 
краю) (канд. наук – Ph.D.;  
доц. – Assoc. Prof.; докт. наук – Dr.; проф. – 
Prof.). 
Організація, країна (Times New Roman, 12 pt, 
центрування по лівому краю), пропуск рядка 10 
pt. 
НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman, 12 pt., 
bold, центрування посередині) пропуск рядка 10 
pt. 
Ініціали та прізвище автора (ів), науковий 
ступінь, вчене звання англійською мовою 
(Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по 
лівому краю) 
НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою (Times 
New Roman, 12 pt., bold, центрування 
посередині), пропуск рядка 10 pt. 
Текст публікації. 
Література (Times New Roman, 12 pt., bold, 
центрування по ширині рядка). 

Відредаговані тези доповідей обсягом 1−2  
повні сторінки друкуються на листках білого 
паперу формату А4 з полями 25 мм з усіх 

сторін. Тип шрифту Times New Roman, розмір − 
12 pt., інтервал – одинарний. Рисунки та 
ілюстрації оформляти на комп’ютері у 
форматах *.jpeg, *tiff, *pcx.  
Назва файлу повинна відповідати прізвищу 
першого автора мовою оформлення тез. 

 


