
ЗАЯВКА 
на участь у  

 
Круглому столі «ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ: ДОСВІД ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ» 

 
 

Прізвище  
Ім’я  
По батькові автора  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Дані про співавтора  
Дані про наукового 
керівника 

 

Назва організації  
Назва доповіді 
(повідомлення) 

 

Необхідність 
використання  
мультимедійної техніки 

 

Домашня (службова) 
адреса 

 

Контактні телефони  
E-mail  
Планую (потрібно 
виділити): 
 

 

Вкажіть день і час приїзду  
 

Дата   Підпис 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
12 жовтня 2016 року Харківський національний 

університет внутрішніх справ запрошує Вас взяти участь у 

круглому столі «Військово-патріотичне 
виховання молоді: досвід та перспективи» 

До участі у круглому столі запрошуються 
курсанти,студенти, представники вищих навчальних 
закладів, а також працівники правоохоронних органів, 
органів державної влади та місцевого самоврядування. 

 

Робоча мова круглого столу -  українська. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КРУГЛОГО СТОЛУ 
Голова: Сокуренко В.В. – ректор університету, доктор юридичних 

наук, доцент, генерал поліції третього рангу. 
Заступник голови: Швець Д.В. –. перший проректор університету, 

кандидат педагогічних наук, підполковник поліції. 
Секретар: Чумак В.В. – провідний науковий співробітник відділу 

організації наукової роботи, кандидат юридичних наук. 
Члени оргкомітету: 
Музичук О.М. - декан факультету № 1, доктор юридичних наук, 

професор, полковник поліції; 
Бортник С.М. - декан факультету № 2, кандидат юридичних наук, 

підполковник поліції; 
Колотік А.С. - т.в.о. декана факультету № 3, кандидат юридичних 

наук, майор поліції; 
Марков В.В. - декан факультету № 4, кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник, підполковник поліції; 
Синєгубов О.В. - декан факультету № 6, доктор юридичних наук, 

доцент; 
Бабак С.А. - завідувач кафедри військової підготовки, кандидат 

військових наук, старший науковий співробітник; 
Мірошниченко О.С. - начальник відділу організації наукової 

роботи, кандидат юридичних наук, підполковник поліції; 
Полховський О.М. – начальник інформаційно-технічного відділу, 

підполковник поліції; 
Тарасенко В.М. - начальник відділу організації служби, 

підполковник поліції; 
Щербакова І.В. – начальник відділу зв’язків з громадськістю, 

кандидат соціологічних наук; 
Процких Т.О. - директор загальної бібліотеки. 
 

Початок роботи круглого столу: 14 год.30 хв. 
 

Адреса оргкомітету: 61000, м. Харків, 
пр. Л. Ландау, 27  

Харківський національний університет  
внутрішніх справ 

 

Контактна інформація: 
Секретаріат організаційного комітету: 

Електронна пошта: naukahnuvs@ukr.net 
Відділ організації наукової роботи: 7398-345 

Міністерство внутрішніх справ України 
Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний університет 
внутрішніх справ 

Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, 
аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
 
 
 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
 

«ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ: 
ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

 
 
 

12 жовтня 2016 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Харків 


