ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХІІ
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ
УКРАЇНИ», яка відбудеться 26 листопада 2020 року
онлайн.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення стану та перспектив розвитку освіти та
науки у закладах вищої освіти сектору безпеки й оборони,
пошук
шляхів
удосконалення
взаємодії
між
правоохоронними
органами
та
військовими
формуваннями України під час їх спільних дій щодо
забезпечення національної безпеки держави.
ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ
У збірник тез доповідей будуть включені матеріали, які
Робочі мови
конференції:
надійшли
до
оргкомітету
неукраїнська,
пізніше
англійська
30 російська,
жовтня 2020 року.
Заявка на участь у роботі конференції; тези доповіді,
оформлені згідно з вимогами та зразком; експертний
висновок
установи
надсилаються
за
адресою:вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29007,
на ім’я відповідального секретаря відповідної секції,а
електронні версії зазначених документів – на їхній e-mail.
ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ СЕКЦІЙ
секція № 1 – Антон ДАЦКОВ,
тел.: (098)877-17-79; e-mail: jarmolinsilona@gmail.com
секція № 2 – Світлана ПЕТРИЧЕНКО,
тел.: (097) 975-04-85; e-mail: svet-petre@meta.ua
секція № 3 – Наталія ГОЛЯРДИК,
тел.: (067) 697-14-38; e-mail: ambassador2151@gmail.com
секція № 4 – Ольга ХАМАЗЮК,
тел.: (097) 485-02-73; e-mail: OlgaMartiniuk@gmail.com
секція № 5 – Володимир ЛЕВКОВ,
тел.: (098)020-55-40; e-mail: levkov281@gmail.com
Модератор конференції–
Ілона ЯРМОЛИНСЬКА
тел.: (068)101-56-16
viber: (063)624-83-45
e-mail: jarmolinsilona@gmail.com

I.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МІЖНАРОДНОЇ
І
НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ,
ДЕРЖАВНЕ
ТА
ВІЙСЬКОВЕ УПРАВЛІННЯ СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ
БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ:

операція Об’єднаних сил та антитерористична
операція на Сході України: досвід, сучасний стан та
прогнози;
державне управління у сферах національної безпеки й
оборони;
інтегроване управління кордонами в Європейському
Союзі, Україні та інших державах на національному,
міждержавному та міжнародному рівнях;
інтероперабельність, взаємодія та координація дій
складових сектору безпеки й оборони України та
Об’єднаних збройних сил НАТО;
участь складових сектору безпеки й оборони України
у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
цивільно-військове
співробітництво
складових
сектору безпеки й оборони України та Об’єднаних
збройних сил НАТО;
система демократичного цивільного контролю за
сектором безпеки і оборони України;
планування у сферах національної безпеки й оборони;
забезпечення
діяльності
(оперативно-службової,
бойової,
службово-бойової,
оперативно-бойової)
складових сектору безпеки й оборони України.
II. ПРАВОВІ
АСПЕКТИ
НАЦІОНАЛЬНИХ
БЕЗПЕКОВИХ І ОБОРОННИХ СПРОМОЖНОСТЕЙ:
теоретико-правові аспекти формування безпекового
потенціалу України;
оперативне забезпечення сектору безпеки й оборони
України;
військове право як комплексна галузь права;
реалізація гендерної політики в секторі безпеки й
оборони;
правове забезпечення безпеки державного кордону
України;
інститут громадянського суспільства як суб’єкт
забезпечення національної безпеки України;
міжнародно-правові засади забезпечення сектору
безпеки й оборони. Досвід зарубіжних країн;
кримінальні загрози національній безпеці та обороні.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МОРАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ
ПРОБЛЕМИ
ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й
ОБОРОНИ УКРАЇНИ:

III.

філософія освіти у контексті викликів сучасності;
актуальні питання підвищення кваліфікації персоналу
сектору безпеки й оборони України;

методичні та технологічні аспекти професійної
підготовки майбутніх фахівців;
андрагогічні та акмеологічні підходи у професійній
підготовці майбутніх фахівців;
розвиток
педагогічної
майстерності
науковопедагогічного складу;
інноваційні технології у професійній підготовці
майбутніх фахівців.
психологічні
основи
професійної
підготовки
особистості до діяльності в особливих та екстремальних
умовах;
психологічні засади формування та розвитку
особистості сучасного фахівця;
морально-психологічне
забезпечення
діяльності
персоналу структур сектору безпеки й оборони держави;
актуальні питання реабілітації учасників військових
конфліктів.
ІV.
ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОЇ
ФІЛОЛОГІЇ,
ЛІНГВІСТИКИ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ:
формування професійної компетентності майбутніх
фахівців засобами іноземної мови: проблеми та
перспективи;
актуальні проблеми сучасного перекладознавства;
новітні технології навчання іноземних мов;
навчання
іноземної
мови
за
професійним
спрямуванням.
V. ОЗБРОЄННЯ, ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ТА
ВСЕБІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОПЕРАТИВНОСЛУЖБОВИХ
(БОЙОВИХ)
ДІЙ
СТРУКТУР
СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ:
інформаційні та телекомунікаційні технології в
діяльності правоохоронних органів і військових
формувань;
технічне
забезпечення
оперативно-службової
(бойової) діяльності правоохоронних органів і військових
формувань;
сили та засоби інженерного забезпечення,
особливості використання в різних умовах обстановки;
інженерно-технічне забезпечення дій структур
сектору безпеки й оборони;
проблеми забезпечення кібербезпеки інформаційнотелекомунікаційних систем та захисту інформації в
корпоративних мережах правоохоронних структур
України.

Робочі мови конференції: українська, російська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

1.
Обсяг тез доповіді – до двох сторінок.
2.
Тези доповіді – 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 (великими
літерами) − з правого краю. Нижче через інтервал –
текст.
4.
Формули, таблиці та рисунки у тексті тез не
допускаються.
5.
На поштову адресу оргкомітету конференції
автор надсилає рукопис тез доповіді за підписом
автора на кожній сторінці у 2-х примірниках.
6.
На
електронну
адресу
оргкомітету
конференції автор надсилає:
електронний варіант тез із розширенням doc або rtf
(приклад назви файлу – «Дорошенко О. П._тези»);
заявку на участь у роботі конференції (приклад назви
файлу – «Дорошенко О.П._заявка»);
акт (протокол) або інший документ щодо
інформації з обмеженим доступом (сканкопія).
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО
СКЛАДУ ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА
Олександр ДОРОШЕНКО
Діяльність персоналу щодо створення позитивного
іміджу Державної прикордонної служби України
регламентована цілою низкою як безпосередніх, так і
опосередкованих нормативно-правових актів.

ЗА НАУКОВИЙ ЗМІСТ І ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСЕ АВТОР

Оргкомітет залишає за собою право відмовити в
участі у конференції особам, які не дотрималися
зазначених вимог або доповіді яких не відповідають
тематичним напрямам конференції.
Просимо дотримуватись встановленого терміну
подачі тез.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СКЛАДОВИХ СЕКТОРУБЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ»

Прізвище____________________________________
Ім’я _________________________________________
По батькові _________________________________
Науковий ступінь ____________________________
Учене звання ________________________________
Посада ______________________________________
Організація (повна назва) ______________________
Тема доповіді ________________________________
Секція ______________________________________

Пропозиції щодо участі (вказати необхідне):

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
співорганізатори:
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

1) виступ на пленарному засіданні_______________
2) виступ на секційному засіданні________________
3) публікація тез_______________________________

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ
УКРАЇНИ

Координати для контакту
Телефон _____________, e-mail_________________

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО

ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ
З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Державні органи, підприємства, установи та
організації, які провадять діяльність, пов’язану з
державною таємницею надають 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
нормативно-правових
документів з питань охорони державної таємниці.
Державні органи, підприємства, установи та
організації, які не ведуть таку діяльність надають
затверджений керівником документ, який
визначатиме
можливість
відкритого
опублікування наданої інформації.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО
ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ ( м. Одеса)

ХІІ Всеукраїнська
науково-практична конференція

ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ
БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ
(26листопада 2020 року)

