ШАНОВНІ КОЛЕГИ

УЧАСТЬ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
II Міжнародної науково-практичної конференції
«РЕАЛІЗАЦІЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», яка
відбудеться
25
березня
2020
року
в Національній
академії
Державної
прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького за адресою: вул. Шевченка, 46,
м. Хмельницький.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Робочі мови конференції: українська,
Обговорення актуальної проблематики
щодо
російська,
англійська

імплементації Резолюції ООН № 1325 «Жінки,
мир, безпека», зокрема реалізації ґендерної
політики в освітньому процесі у секторі безпеки
та оборони.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 ПРАВОВІ
РІВНОСТІ

АСПЕКТИ

ҐЕНДЕРНОЇ

РІВНІ ПРАВА ТА МОЖЛИВОСТІ
ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У
СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ


РОЛЬ ЖІНОК У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ
І ВИРІШЕННІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

До участі у конференції запрошуються
представники та представниці сектору безпеки і
Голова організаційного комітету:
оборони, міжнародних організацій, практики та
науковці, які займаються дослідженнями і
Олена ВОЛОБУЄВА
реалізацією ґендерної політики.
Заслужений працівник освіти України,
Усі витрати щодо відрядження (проїзд,
доктор психологічних наук, професор
проживання, харчування тощо) здійснюється
учасником чи учасницею конференції за
власний рахунок або за кошти організації, яка
Члени організаційного комітету:
його чи її відрядила.
Катерина ЛЕВЧЕНКО
Учасники та учасниці конференції для
Урядова
уповноважена
з питань ґендерної політики
візуального супроводження своїх виступів
доктор юридичних наук,
мають
можливість
скористатися
кандидат
філософських наук, професор
мультимедійними засобами.
Галина МЕЩЕРЯКОВА
Програмна координаторка ООН Жінки
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Олена СУСЛОВА
(можливі незначні зміни)
Національна консультантка ООН Жінки в Україні,
25 березня 2020 року:
голова правління Інформаційно-консультативного
реєстрація учасників – 10:00-11:15;
жіночого центру
робота пленарного засідання – 11:30-13:00;
Олеся КЛИМЕНКО
перерва – 13:30-14:30;
помічник Голови ДПСУ з ґендерних питань
робота пленарного засідання – 14:30-16:30;
Юрій ДЕМ’ЯНЮК
прийняття резолюції конференції – 16:30.
начальник науково-дослідного відділу НАДПСУ,
кандидат педагогічних наук, доцент
ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ І УЧАСНИЦЬ
Матеріали
для
участі
у
конференції
надсилаються до 01 березня 2020 року на адресу
секретаря організаційного комітету конференції.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська.

Секретар організаційного комітету:
Валентин ЗЬОЛКА
начальник кафедри конституційного,
адміністративного та міжнародного права НАДПСУ
доктор юридичних наук, доцент
+380 96 251 93 07
e-mail: Zolkavalentin@gmail.com

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
1. Обсяг тез доповіді – до двох сторінок.
2. Тези доповіді набрані у редакторі Microsoft Word
for Windows шрифтом – Times New Roman, 14
кегелем, без встановлення переносів, стиль – normal
(звичайний), інтервал між рядками  1,5 рядки, усі
поля – по 2,0 см, формат сторінки – А4.
3. Назва доповіді – великими літерами, шрифт
жирний, без нахилу та підкреслень, по центру
аркуша, без переносів; ім’я та прізвище  з правого
краю. Нижче через інтервал – текст.
4. Формули, таблиці та рисунки у тексті тез не
допускаються.
5. Секретарю конференції на електронну адресу
автор чи авторка надсилає:
електронний варіант тез із розширенням doc або rtf
(приклад назви файлу – «Петренко О. П._тези»);
заявку на участь у роботі конференції (приклад назви
файлу – «Петренко О. П._заявка»);
акт (протокол) або інший документ щодо
інформації з обмеженим доступом (сканкопія).
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

ґЕНДЕРНИЙ БАЛАНС У ВІЙСЬКОВОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
Олексій ПЕТРЕНКО
Реформування сектору безпеки і оборони
України
висуває
нові
вимоги
щодо
забезпечення рівних прав жінок і чоловіків.
За науковий зміст і виклад матеріалу
відповідальність несе автор. Організаційний комітет
залишає за собою право відмовити в участі у
конференції особам, які не дотрималися визначених
вимог.
За підсумками проведення конференції буде
створено електронну версію збірника тез наукових
доповідей у PDF-форматі, яка буде доступна на сайті
Національної академії у розділі «Наука».

ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище ____________________________________
Ім’я _________________________________________
По батькові __________________________________
Науковий ступінь ____________________________
Учене звання ________________________________
Посада ______________________________________
Організація (повна назва) ______________________
Тема доповіді ________________________________
Пропозиції щодо участі (вказати необхідне):
1) виступ на конференції _______________________
2) участь в ролі слухача ________________________
3) не планую приїзд ___________________________
Координати для контакту
Телефон _____________, e-mail_________________.

У разі потреби у запрошенні необхідно
повідомити оргкомітет, вказавши прізвище,
ім’я та по батькові керівника, його посаду та
адресу установи.
ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ
З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
Для державних органів, органів місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ
та
організацій, які провадять діяльність, пов’язану з
державною таємницею – акт (протокол) за
результатами експертної оцінки матеріальних
носіїв інформації на предмет відсутності у них
інформації з обмеженим доступом та
можливості їх відкритого опублікування,
складений відповідно до вимог нормативноправових документів з питань охорони державної
таємниці.
Для державних органів, органів місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ,
організацій, які не ведуть таку діяльність
затверджений керівником документ, який
визначатиме
можливість
відкритого
опублікування наданої інформації.

ДЕРЖАВНА
ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

II Міжнародна
науково-практична конференція
РЕАЛІЗАЦІЯ ґЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ
УКРАЇНИ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
(25 березня 2020 року)
м. Хмельницький

