
вимоги
ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

1. Обсяг тез доповіді -  до двох сторінок.
2. Тези доповіді набрані у редакторі МісгозоЙ \¥огсі 
шрифтом Тітез Иєї\г Котап, 14 кегелем, без вста
новлення переносів, стиль -  погшаї (звичайний), ін
тервал між рядками -  1,5 рядка, усі поля -  по 2,0 см, 
формат сторінки -  А4.
3. Назва доповіді -  великими літерами, шрифт жир
ний, без нахилу та підкреслень, по центру аркуша, 
без переносів; ініціали та прізвище -  з правого краю. 
Нижче через інтервал -  текст.
4. Список використаної літератури не додається.
5. Формули, таблиці та рисунки у тексті тез не допус
каються.
6. На поштову адресу оргкомітету конференції автор 
надсилає рукопис тез доповіді за підписом автора на 
кожній сторінці у 2-х примірниках.
7. На електронну адресу оргкомітету конференції ав
тор надсилає:
електронний варіант тез із розширенням сіос або тії 
(приклад назви файлу -  «Кононенко О. П._тези»); 
заявку на участь у роботі конференції (приклад на
зви файлу -  «Кононенко О. ГІ._заявка»); 
квитанція про оплату організаційного внеску (скан- 
копія).
акт (протокол) або інший документ щодо інформації 
з обмеженим доступом (сканкопія) -  за потреби.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище__________________________________
Ім’я ______________________________________
По батькові________________________________
НауковийІіугіінь „________ "

НРІУчене звання____________ - : ■ ■ ^
Посада_____________________________________
Організація (повна назва) ___________ ______
Тема доповіді .;;
Секція

Пропозиції щодо участі
(вказати необхідне):

1) виступ на конференції___________________
2) участь в ролі слухача __________________ _
3) не планую приїзд ...............................................

Координати для контакту
ІІІІ Телефон ЙШІІ .е-шаіі ШШ ШІШ

За потреби у запрошенні необхідно повідомити 
оргкомітет, вказавши прізвище, ім’я та по батькові 
керівника, його посаду та адресу установи.

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА 
СЛУЖБА УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

XI Всеукраїнська 
науково-практична конференція

ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

(15 листопада 2018 року)
ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ 

З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Для державних органів, органів місцевого са
моврядування, підприємств, установ та організа
цій, які провадять діяльність, пов’язану з держав
ною таємницею -  акт (протокол) за результатами 
експертної оцінки матеріальних носіїв інформа
ції на предмет відсутності у них інформації з об
меженим доступом та можливості їх відкритого 
опублікування, складений відповідно до вимог 
нормативно-правових документів з питань охоро
ни державної таємниці.

Для державних органів, органів місцевого само
врядування, підприємств, установ, організацій, які 
не ведуть таку діяльність, затверджений керівни
ком документ, який визначатиме можливість від
критого опублікування наданої інформації.

Зразок

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ 
ОСОБОВОГО СКЛАДУ 

ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА
О. П. Кононенко

Діяльність персоналу щодо створення позитив
ного іміджу Державної прикордонної служби Укра
їни 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 за
значених вимог, чиї доповіді не відповідають тема
тичним напрямам конференції чи подані пізніше 
встановленого терміну.



ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

XI Всеукраїнської науково-практичної конферен
ції «ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ 
УКРАЇНИ», яка відбудеться 15 листопада 2018 року 
в Національній академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького за 
адресою: вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
обговорення стану та перспектив розвитку осві

ти і науки у закладах вищої освіти сектору безпеки
і оборони, пошук шляхів удосконалення взаємодії 
між правоохоронними органами і військовими фор
муваннями України під час їх спільних дій щодо за
безпечення національної безпеки держави.
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ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ

У збірник тез доповідей будуть включені ма
теріали, які надійшли до оргкомітету не пізніше 
20 жовтня 2018 року*

Заявка на участь у роботі конференції; тези до
повіді, оформлені згідно з вимогами та зразком; екс
пертний висновок установи надсилаються за адре
сою: вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29000, на 
ім’я відповідального секретаря відповідної секції, а 
електронні версії зазначених документів подаються 
на е-шаіі: ок$апа_І8агепко@цкг.пеї

ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ СЕКЦІЙ:
; V " >.ї&  ' % % '-у' МШ:ЇШ ШЖШтЖ;Щ  ■ ■ І : '"

секція № 1 -  МЕЛЬНИК Віталій Михайлович, 
тел.:(067)382-80-55; 

секція № 2 -  НАГОРНА Віталіна Володимирівна, 
тел.: (067) 343-15-39; 

секція № 3 -  ТУШКО Клавдія Юрїївна, 
тел.: (067) 905-03-32; 

секція № 4 -  СТРАЖНИК Юлія Ігорівна, 
тел.: (098) 980-99-42; 

секція № 5- БАБІЧ Ольга Василівна, 
тел.: (067) 350-73-57; 

секція № 6 -  ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Андрій Борисович, 
тел.: (097) 257-02-60.

Модератор конференції- ЛУНИК Олег Орестович, 
тел.: 097-985-55-69.

Повідомляємо, що учасники конференції 
для візуального супроводження своїх виступів мають 
можливість скористатися мультимедійними засобами.

РО БО ЧА  МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ-

українська, англійська (перекладачі не передбачені).
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І. ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА ВІЙСЬКОВОГО 
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНО ТАКТИЧНОГО ТА 
СТРАТЕГІЧНОГО РІВНІВ:
0  становлення та розвиток системи державного* 
управління у сфері національної безпеки й охорони 
громадського порядку; ;)
0  організація взаємодії та координація дій Держав
ної прикордонної служби України й інших суб'єктів 
забезпечення національної безпеки держави під 
час виконання завдань у зоні проведення операції 
Об’єднаних сил та охорони державного кордону в 
повсякденних умовах і при ускладненні обстановки; 
Й забезпечення оперативно-службової діяльності 
підрозділів охорони державного кордону

2 ПРАВОВІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НАЦІО
НАЛЬНИХ БЕЗПЕКОВИХІ ОБОРОННИХ СПРО
МОЖНОСТЕЙ:
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0  публічно-правові аспекти сектору безпеки і обо
рони;
0  теоретико-правові аспекти формування безпеко- 
вого потенціалу України;
0  оперативне забезпечення сектору безпеки і обо
рони України.
3. СУЧАСНІ ОСВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕХНО
ЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ:
0  методичні та технологічні аспекти професійної 
підготовки майбутніх фахівців;
0  місце діалогу у сучасному світі: філософсько-педа
гогічні аспекти;
0  інноваційні технології у професійній підготовці 
майбутніх фахівців.
4.ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
ТА РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ:
0  психологічні основи професійної підготовки осо
бистості до діяльності в особливих та екстремальних 
умовах;
0  психологічні засади формування особистості у 
вищих навчальних закладах;
0  морально-психологічне забезпечення діяльності 
структур сектору безпеки й оборони держави.

5. ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА 
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ ПРОФЕ
СІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ:
0  формування професійної компетентності майбут
ніх фахівців засобами іноземної мови: проблеми та 
перспективи;
0  актуальні проблеми сучасного перекладознавства; 
0  навчання іноземної мови за професійним спряму
ванням;
0  новітні технології навчання іноземних мов.
6. ОЗБРОЄННЯ, ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ТА ВСЕ
БІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖ
БОВИХ (БОЙОВИХ) ДІЙ СТРУКТУР СЕКТОРУ 
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ:
0  інформаційні та телекомунікаційні технології в ді
яльності правоохоронних органів і військових фор
мувань;
0  технічне забезпечення оперативно-службової (бо
йової) діяльності правоохоронних органів і військо
вих формувань;
0  сили та засоби інженерного забезпечення, особли
вості використання в різних умовах обстановки;
0  інженерно-технічне забезпечення дій структур 
сектору безпеки й оборони.

ФІНАНСОВІ УМОВИ
Учасникам конференції (окрім докторів наук та 

персоналу Державної прикордонної служби Украї
ни) необхідно перерахувати організаційний внесок 
у розмірі 200 (двісті) гривень на покриття витрат, 
пов’язаних із проведенням конференції.

Організаційний внесок необхідно перерахувати 
на розрахунковий рахунок.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОРГКОМІТЕТУ
Одержувач: Національна академія Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмель
ницького. Розрахунковий рахунок № 31254297216897, 
банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код 
ЄДРПОУ 14321481.

Призначення платежу; за участь у роботі кон
ференції «ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ 
УКРАЇНИ», організаційний внесок; прізвище, ім’я, 
по батькові учасника конференції.


