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ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «ВІЛЬНІ» 
АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ 

ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ 
 

  

 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми соціально-правового статусу осіб,  

постраждалих під час проведення АТО», 

яка відбудеться 19 квітня 2017 р.  

в Академії праці, соціальних відносин і туризму 

 (м. Київ, Кільцева дорога, 3А, ауд. 307). 
 

 

Про конференцію 

Орієнтовний порядок роботи конференції 

 

09:00-10:00 Реєстрація учасників 

10:00-12:00 Пленарне засідання 

12:00-13:00 Перерва на чай, каву 

13:00-16:00 Робота панелей конференції 

16:00-17:00 Підбиття підсумків та формулювання рекомендацій  

 

Робочі мови: українська, англійська. 
 

Панель № 1 конференції 

«Правовий статус осіб, які постраждали під час проведення АТО» 

Питання для обговорення: 

 Система законодавства України у сфері захисту прав учасників АТО. 

 Імплементація в українському законодавстві актів міжнародного права 

стосовно проведення АТО. 

 Діяльність України в боротьбі та протидії міжнародного тероризму.  

 Відповідальність осіб, які порушують законодавство України про АТО. 

 Формування державної правової політики щодо правового статусу осіб, 

постраждалих під час проведення АТО. 

 Надання правової допомоги особам, постраждалим під час збройного 

конфлікту на території України. 
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Панель № 2 конференції 

«Соціальна політика щодо учасників АТО та цивільних, які постраждали під час 

збройного конфлікту» 

Питання для обговорення: 

 Формування пріоритетних напрямів соціальної політики щодо учасників АТО та 

членів їх сімей. 

 Психосоціальна реабілітація учасників АТО та членів їх сімей. 

 Надання медичної допомоги учасникам АТО та цивільним, які постраждали під 

час збройного конфлікту. 

 Порядок пенсійного та соціального забезпечення учасників АТО та цивільних, 

які постраждали під час збройного конфлікту. 

 Реалізація права на освіту учасниками АТО та цивільними, які постраждали під 

час збройного конфлікту. 
 

 

Умови участі 
 

Для участі у конференції Вам необхідно до 14 квітня 2017 року надіслати на 

електронну адресу оргкомітету khovpun3322@gmail.com  
- тези доповіді (вимоги до офомлення подані далі), назва файлу з прізвищем автора 

Pertenko_tezy;  

- заявку на участь у такі формі (назва файлу з прізвищем автора Pertenko_zayvka): 
1. Прізвище, ім’я та по батькові. 

2. Місце роботи, посаду та вчене звання; для студентів назву ВНЗ, факультет, кафедру, 

групу і курс навчання. 

3. Контактну інформацію (телефон). 

4. Назву тез доповіді/статті та напрям. 

5. Платформа, в якій планується брати участь (№1 чи №2) 

6. Адреса, контактний телефон, електронна адреса 

 

Учасники забезпечуються роздатковими матеріалами.  

Всі витрати, пов’язані з приїздом, харчуванням та проживанням, несуть учасники 

конференції або організації, які їх відряджають. 

Матеріали конференції вийдуть у форматі друкованого та електронного збірника тез 

доповідей конференції. Організатори конференції залишають за собою право відбору 

матеріалів для публікації. 

 

Вимоги до оформлення тез  

 Тези доповіді повинні бути виконані на тематику, що відповідає змісту конференції 

 Матеріали не рецензуються, а тому грамотність, стиль та науковість залежить від 

авторів. Тези мають бути оформлені відповідно до вимог 

 Обсяг – 2-3 повних стор., текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки А4 

(297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 20 мм; гарнітура – Times New Roman, 

кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal; 

 Перший рядок - – назва статті (шрифт напівжирний, всі прописні, текст вирівняний по 

центру); 

 Другий рядок – ім’я та прізвище повністю (шрифт напівжирний, вирівняний по правій 

стороні); 
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 Третій рядок – вищий навчальний заклад або організація, місто у дужках (без 

скорочень, шрифт курсив, вирівняний по правій стороні 

 Четвртий рядок - пробіл 

 Далі йде текст статті із абзацним відступом 1 см; 

 Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с.34], де перше число 

означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки; 

 Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути 

оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису; 

 Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею 

(напр. Ivanov_Ivan); 

 

Зразок оформлення тез 

 

СТРАТЕГІЇ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ КОМБАТАНТІВ 

Тетяна Семигіна 

Академія праці, соціальних відносин і туризму (м. Київ) 

 

Збройний конфлікт на території України, який розпочався у 2014 р., зумовив 

потребу у створенні психосоціальної підтримки військових, які брали участь у 

бойових діях, їх родин та родин загиблих, а також цивільного населення, яке 

постраждало унаслідок збройного конфлікту. Будь-яка людина після перебування у 

зоні конфлікту, повертаючись до мирного життя, може мати проблеми з адаптацією, 

потребувати психосоціальної підтримки з боку фахівців [1; 2]. 

Текст, текст, текст... 
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Контактна інформація оргкомітету конференції 
 

03187, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А,  

Академія праці, соціальних відносин і туризму, к. 307, 

тел.:  (050) 332-24-87 – Ховпун Олексій Сергійович;  

          (093) 552-49-52 – Журавель Ярослав Володимирович. 

e-mail: khovpun3322@gmail.com  


