
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481-47-55, факс (044)481-47-55, Е-таі1: іпі@топ.§оу.иа

Керівникам закладів вищої освіти

Повідомляємо, що 5 жовтня 2018 року у м. Київ відбудеться М іжнародна 
науково-практична конференція на тему: «Глобальні виклики європейській 
безпеці. Роль громадських організацій у протидії екологічному,
аерокосмічному і кібертероризму».

Організатори заходу: М ГО «М іжнародна антитерористична єдність» зі 
статусом учасника діяльності Ради Європи і ГО «Соціальна Справедливість 
«Совість», Державний комітет телебачення і радіомовлення України у 
партнерстві з Національним авіаційним університетом, Українським 
інститутом підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і 
преси, групи ІТ компаній «Адамант», ГО «Центр розвитку «М едіафорум».

Метою конференції є обговорення терористичних загроз європейській 
безпеці та інформування міжнародних інституцій й урядів країн про методи 
системної протидії їх проявам.

До участі в конференції запрошені керівники Ради Європи, представники 
державних органів влади, відомі громадські діячі та активісти, вітчизняні й 
зарубіжні експерти.

Більш детальна інформація знаходиться в програмі заходу, що додається.
Заявки на участь у конференції необхідно направити в Оргкомітет не 

пізніше 10 вересня 2018 року на електронну адресу: 
когсЬетпа@сошіп.£ОУ.иа. вказавши П.І.Б. учасника, назву організації, яку він 
представляє, е-шаіі та контактний телефон.

В. о. начальника управління Л. Д. Щ ітка

Левицька І. Ю.., т. 481-32-78
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СПРАВЕДЛИВІСТЬ

ПРЕС-РЕЛІЗ

Міжнародної науково-практичної конференції

«Глобальні виклики європейській безпеці. Роль громадських організацій у 
протидії екологічному, аерокосмічному і кібертероризму»

5 жовтня 2018 р. у м. Києві відбудеться Міжнародна наукова-практична 
конференція «Глобальні виклики європейській безпеці. Роль громадських 
організацій у протидії екологічному, космічному і кібертероризму» .

Мета Конференції -  обговорення терористичних загроз європейській 
безпеці та інформування міжнародних інституцій й урядів країн про методи 
системної протидії їх проявам.

Організатори заходу: МГО «Міжнародна антитерористична єдність» зі 
статусом учасника діяльності Ради Європи і ГО «Соціальна Справедливість 
«Совість». -

Партнери організаторів Конференції: Державний Комітет телебачення і 
радіомовлення України, Національний авіаційний університет, 
Укртелерадіопресінститут, група ІТкомпаній «Адамант», ГО «Центр розвитку 
«Медіафорум».

На Конференцію запрошені: керівники Ради Європи, народні депутати 
України, представники Кабінету Міністрів України, закордонні і вітчизняні 
вчені та експерти, громадські діячі.

У рамках Конференції проводитимуться три сесії:
1. Екологічний тероризм

Модератори: д. тех. н., професор Машков О. А. (тел.: +38066-223-24-44,
е-шаіі: та5Ькоу_52@икг.пеі),
д. тех. н. Чумаченко С. М. (тел.: +38067-955-17-61,
е-гааіі: зег§іу23.сЬшпасЬепко@§таі1.с о т ) .

2. Кібертерорнзм
Модератори: віце-президент УСПП з питань інформаційних технологій 
Пєтухов І. М. ( тел.: +38068-169-48-70, е-шаіі: іуап@іпеі.иа), 
д. тех. н., професор Корченко О. Г. (тел.: +38067-145-88-74, 
е-таіі: а§когсЬепко@§таі1.сот).

3. Аерокосмічний тероризм
Модератори: директор інституту ІКАО, професор Суслова Г. А.
(тел.: +38044-408-24-13, е-таіі: е<іиісао@паи.е(іи.иа), 
д. тех. н., професор Азарсков В. М. (гел.: +38067-466-32-71, 
е-таіі: а2агзкоу@паи.е<іи.иа),
д. тех. н. Фролов В. Ф. (тел.: +38098-678-58-75, е-таіі: 1гоІоу47@икг.пеї).



НТИТЕРОРИСТИЧНА
НЮТЬ

ІЖНАРОДНА

Робочі мови Конференції: українська, англійська, російська.
Конференція пройде за адресою: Національний авіаційний університет, 

просп. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, Україна.
Початок заходу о 10°®.

* СОЦІАЛЬНА 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Програма конференції:

09°° - Ю00 
10°°- I I 30

I I 30- 12°° 
12°°-1340

ІЗ45 - 14°° 
14°°-15®°

- реєстрація учасників
- відкриття Конференції, виступ організаторів. Пленарне 

засідання, доповіді міжнародних експертів 
(аудиторія А)

кава- брейк
- сесії:

1. Екологічний тероризм (аудиторія В);
2. Аерокосмічний тероризм (аудиторія С);
3. Кібертероризм (аудиторія О)

— підведення підсумків Конференції. Прийняття резолюції
- неформальне спілкування учасників Конференції

Контактна особа -  Корчемна Вікторія (+38098-409-55-28; когс1іетпа@соіпіп.аоу.иаі

Організатори конференції запрошують усіх зацікавлених осіб та організації до 
участі у підготовці та проведенні важливого міжнародного заходу.

Пропозиції можна надсилати модераторам та організаторам Конференції.
За результатами Конференції планується видати збірник доповідей та 

повідомлень, які необхідно надіслати організаторам до 10.09.2018 за адресою: 
еиеЬепіе@атаі1.сот.

Текст статті подається українською, англійською або російською мовами з 
дотриманням таких вимог:

- обсяг -5  -7 сторінок формату А4;
- друк-гарнпура Тігпез Котап,
- шрифт - 14 кегль;
- міжрядковий інтервал -1 ,5 ;
- формат -  <іос (М$ У/огб),

Усі зазначені відомості слід подавати з нового рядка, а саме:
- прізвище та ініціали автора (авторів) статті;
- науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи (кожен співавтор з 

нового рядка);
- назву статті (напівжирним шрифтом);
- текст статті;
- список літератури.



ТИТЕРОРИСТИЧНА
НІСТЬ

ІЖНАРОДНА * СОЦІАЛЬНА 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Приклад

Петренко О.В.
Кандидат технічних
наук, доцент кафедри 
систем управління 
літаючих апаратів
Національного 
авіаційного 
університету

Безпека об’єктів критичної інфраструктури
Текст тез 

Література

Таблиці розміщуються по тексту (з використанням гарнітури Т ітез № \у 
Котап, шрифтом розміром 12 друкарських пунктів).

Матеріали, оформлені з порушенням установлених вимог, не 
розглядаються.

Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несе автор.

Умови участі

Оргкомітет забезпечує організацію розміщення учасників Конференції в 
готелях Києва та бронює місця на їх замовлення. Проживання і харчування під 
час перебування в Києві -  за рахунок учасників.

Заявки на участь у Конференції необхідно направити в Оргкомітет не 
пізніше 10.09.2018 р. за адресою: когсЬетпа@ сотіп.еоу.иа.

Оргкомітет

Співголови:

Олександр Дічек 
(тел.: +38050-310-77-55, 

е-таі1:а1ехсіісЬек@8піаі1 .сот)

Алла Шлапак 
(тел.: +38067-659-20-63, 

е-шаіі :а11азН1арак@§таі1.сотп)


