
Оргкомітет конференції зберігає за собою право 
відхилити подані матеріали (без повідомлення авторів), 
якщо вони не відповідають проблематиці конференції, 
не належним чином оформлені або надіслані пізніше 
вказаного строку.

Розпорядок роботи:
Реєстрація учасників (23 квітня 2020 року) 14.30- 15.00 
Робота в секціях 15 .0 0 -1 7 .4 5
Підбиття підсумків конференції 17.45 -1 8 .0 0

Мови спілкування: українська, англійська. 
Форма заявки на участь V конференції

Заявка
на участь у підсумковій науково-практичній конференції 

курсантів, слухачів та сту дентів
Прізвище
Ім'я
По батькові
Місце навчання або роботи 
(проходження служби)
Посада, науковий ступінь, 
вчене звання, військове 
(спеціальне) звання
Адреса ВНЗ або установи, в/ч 
учасника конференції
Адреса для листування
Тел. Факс.
Електронна адреса
Секція конференції, у роботі якої планується взяти участь
Планую (зробити позначки):
□ виступити з доповіддю (до 10 хв);
□ виступити з повідомленням (до 5 хв);
□ взяти участь як слухач; □ стендова участь
Назва доповіді
Дата заповнення Підпис

Участь у конференції -  безкоштовна.
Оплата проживання та харчування -  за рахунок 
учасників.

Адреси оргкомітету:
61001. м. Харків. майдан Захисників України. 3. 
Національна академія Національної гвардії України, 
науково-організаційний відділ.

Контактні телефони:
057-739-26-02, Морозов Ігор Євгенович, начальник науково- 

організаційного відділу;
057-739-26-68, Медвідь Юлія Іванівна, відповідальний 

секретар оргкомітету.

Е-таіІ: поу_пап§и@икг.пеї
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З А П Р О Ш Е Н Н Я
Інформуємо Вас про те, що 23 квітня 2020 року у 

Національній академії Національної гвардії 
України відбудеться підсумкова науково-практична 
конференція курсантів, слухачів і студентів.

До участі запрошуються курсанти, слухачі і 
студенти закладів вищої освіти України.

Тематика конференції
СЕКЦІЯ № 1 "Актуальні проблеми організації 

та виконання завдань складовими сектору 
безпеки і оборони України та їх всебічне 

забезпечення":
Підсекція №> 1.1 "Актуальні проблеми організації та 

виконання завдань формуваннями Національної гвардії 
України

- проблеми розмеж ування повноважень НГУ та 
Національної поліції України в охороні громадського 
порядку та забезпеченні громадської безпеки у  кризових 
ситуаціях;

- обґрунтування складу сил і засобів, необхідних для 
припинення масових заворушень у  населеному пункті;

- напрями вдосконалення способів дій формувань НГУ у  
спеціальних операціях;

- шляхи та способи вдосконалення методики роботи  
командира та штабу військової частини з організації 
виконання завдань у  відриві від пунктів постійної 
дислокації;

- проблеми організації взаємодії формувань Н ГУ з 
іншими військовими формуваннями, правоохоронними 
органами, органами держ авної влади, місцевого 
самоврядування під час охорони громадського порядку у  
надзвичайних ситуаціях;

розвиток способів боротьби з диверсійно- 
розвідувальними силами противника в зоні 
відп овідальності оп ера ти вн о-територіального
о б 9єднання;

- способи підвищення ефективності пошуку диверсійно- 
розвідувальних груп противника;

- шляхи та способи досягнення стійкості та 
активності оборони;

- шляхи та способи досягнення високих темпів наступу 
у  наступальному бою;

- удосконалення форм і способів роботи органів 
військового управління у  кризових ситуаціях;

- проблеми розроблення сценаріїв дій під час виникнення 
надзвичайних ситуацій в зонах відповідальності ОТО 
НГУ;

- проблеми залучення сил Н ГУ до дій у  територіальній 
обороні

Підсекція М 1.2 "Актуальні проблеми 
логістичного забезпечення складових сектору 
безпеки і оборони України

-удосконалення системи логістичного забезпечення

скіадових сектору безпеки і оборони України з 
урахуванням досвіду операції об'єднаних сил;

- міжвідомча взаємодія скіадових сектору безпеки і 
оборони України щодо функціонування системи 
логістичного забезпечення при спільних діях;

проблеми розроблення, модернізації озброєння, 
військової та спеціальної техніки для потреб скіадових  
сектору безпеки і оборони України;

- проблеми експлуатації та відновлення озброєння, 
військової та спеціальної техніки для потреб скіадових  
сектору безпеки і оборони України;

- проблеми планування та здійснення переміщень та 
перевезень військ (сил), підвезень озброєння і військової 
техніки та матеріально-технічних засобів скіадових  
сектору безпеки і оборони України;

- проблеми організації розквартирування військ (сил), 
будівництва та експлуатації об'єктів військової 
інфраструктури скіадових сектору безпеки і оборони 
України;

- проблеми повного за своєчасного забезпечення військ 
(сил) озброєнням, військовою техніки та матеріально- 
технічними засобами й послугами;

- проблеми планування та організації управління 
логістичним забезпеченням складових сектору безпеки і 
оборони України.

Підсекція М 1.3 "Актуальні проблеми морально- 
психологічного забезпечення службово-бойової 
діяльності Національної гвардії України

- інформаційно-пропагандистське забезпечення та 
комунікація з громадськістю;

- підтримання військової дисципліни та правопорядку;
- психологічне супроводження;
- соціально-правове забезпечення;
- культурологічне забезпечення та організація дозвілля 

особового складу;
- захист особового скіаду від негативного 

інформаційно-психологічного впливу.

СЕКЦІЯ № 2 "Тактика дій та бойове 
забезпечення підрозділів Національної гвардії 

України, правоохоронних органів та інших 
військових формувань держави": 

Підсекція Ля 2.1 "Актуальні проблеми тактики 
дій та бойового забезпечення підрозділів 
Національної гвардії України, правоохоронних 
органів та інших військових формувань держави

- проблемні питання службового та бойового 
застосування підроздіїів правоохоронних органів та 
військових формувань держави;

- проблемні питання правових і організаційних аспектів 
забезпечення безпеки держави підроздіїами  
правоохоронних органів та військових формувань 
держави;



- проблемні питання застосування підрозділів 
правоохоронних органів та військових формувань при 
проведенні між відомчих та спеціальних операцій;

- проблемні питання всебічного забезпечення 
підрозділів правоохоронних органів та військових 
формувань у  забезпеченні безпеки держави.

Підсекція № 2.2 "Актуальні проблеми зв'язку 
та інформатизації службово-бойової діяльності 
Національної гвардії України

- організація зв ’язку;
- технічне забезпечення зв ’язку та інформатизації;
-бойове застосування вузла зв'язку пункту управління

НГУ;
- електроннообчислювальна техніка та 

радіокомпонентна база зв'язку та інформатизації 
військ;

- інформатизація військ;
- телекомунікаційні та інформаційні мережі;
- комплексний інженерно-технічний захист об'єктів 

службово-бойового забезпечення НГУ.
СЕКЦІЯ № 3 "Актуальні проблеми технічного та 
тилового забезпечення підрозділів Національної 

гвардії України’1:
(засідання секції відбудеться 31 березня 2020 року)

Підсекція №3.1 "Технічне забезпечення підрозділів 
Національної гвардії України

- напрями розроблення і створення спеціальної 
автотранспортної техніки для НГУ;

- напрями удосконалення нормативного та 
методичного забезпечення у  галузі технічного 
забезпечення підрозділів НГУ;

- пріоритети наукової проблематики у  галузі 
технічного забезпечення підрозділів НГУ;

- наукова спеціальність «Службово-бойова діяльність 
сил охорони правопорядку» як засіб поглиблення 
між відомчої інтеграції у  сфері правоохоронної 
діяльності: технічний аспект;

-механізми реалізації результатів досліджень з 
розроблення та вдосконалення техніки та озброєння в 
інтересах правоохоронних структур;

- результати наукових досліджень з удосконалення 
технічного забезпечення підрозділів НГУ.

Підсекція М 3.2 "Тилове забезпечення підрозділів 
Національної гвардії України

- напрями вдосконалення нормативного та 
методичного забезпечення у  галузі тилового забезпечення 
підрозділів НГУ;
- визначення пріоритетів наукової проблематики у  галузі 
тилового забезпечення служ бово-бойової діяльності сил 
охорони правопорядку;

- питання організації технічного забезпечення по 
службам тилу;

-між відомча взаємодія та взаємовідносини серед 
суб'єктів сил охорони правопорядку щодо інтегрування 
системи матеріально-технічного забезпечення;

- результати наукових досліджень з удосконалення 
тилового забезпечення підрозділів НГУ.

СЕКЦІЯ № 4 "Актуальні проблеми морально- 
психологічного та лінгвістичного забезпечення 

службово-бойової діяльності підрозділів 
Національної гвардії України 

Підсекція №4.1 "Проблеми мовної комунікації: 
перекладацький аспект ":

-актуальні проблеми мовної комунікації у  
перекладацькому аспекті;

-використання результатів досліджень у  галузі 
комунікативних стратегій в інтересах виконання 
службово-бойових завдань;

-проблематика управління конфліктами у  військових 
колективах

Підсекція №  4.2 "Актуальні проблеми перекладу 
-акт уальні проблеми перекладознавства; 
-використання результатів досліджень у  галузі 

перекладознавства;
-проблематика відтворення мовних одиниць різних  

рівнів та текстів різних жанрів українською мовою.
Підсекція № 4.3 "Актуальні проблеми 

морально-психологічного забезпечення службово- 
бойової діяльності Національної гвардії України

- психологічне забезпечення службово-бойової 
діяльності, яке здійснюється за напрямками: 
прогнозування психогенних втрат, психологічна 
підготовка, психологічний супровід, психологічна 
допомога;

- шляхи вдосконалення військово-соціальної\ 
інформаційної, агітаційно-пропагандистської та 
культурно-просвітницької роботи з особовим складом під 
час підготовки та виконання службово-бойових завдань;

- організація цивільно-військового співробітництва при 
виконанні службово-бойових завдань силами НГУ;

- організація роботи з військово-патріотичного 
виховання особового складу та задоволення духовних 
потреб військовослужбовців (душпастирська опіка);

- проблеми взаємодії посадових осіб Н ГУ з 
представниками правоохоронних органів та військових 
формувань, органів держ авної влади та місцевого 
самоврядування, громадськими та релігійними 
організаціями в інтересах виконання службово-бойових 
завдань.

Підсекція М} 4.4" Психологічні та педагогічні 
проблеми освіти і професійної діяльності фахівців 
сектору безпеки і оборони України

-  питання розвитку та вдосконалення психологічного 
та педагогічного забезпечення.



СЕКЦІЯ № 5 " Організаційно-правове 
забезпечення службової діяльності частин та 

підрозділів НГУ 
(місце проведення: м. Київ, вул. Оборони Києва, 7, 
Київський факультет Національної академії НГУ) 

Підсекція М 5.1 "Службова діяльність підрозділів НГУ: 
проблеми та перспективи ":

- напрями удосконалення бойового застосування 
озброєння у  службовій діяльності підрозділів НГУ;

- пріоритети наукової проблематики тактико- 
спеціальної підготовки військовослужбовців НГУ;

- напрями удосконалення підготовки курсантів за 
спеціалізацією «Забезпечення держ авної безпеки 
підрозділами НГУ»;

- результати наукових досліджень з удосконалення 
служ бової діяльності підрозділів НГУ.

Підсекція №5.2 "Правове забезпечення службової 
діяльності частин та підроздіїів НГУ: проблеми та 
перспективи ":

- напрями удосконалення правового забезпечення 
служ бової діяльності підроздіїів НГУ;

механізми реалізації захисту прав 
військовослужбовців НГУ;

напрями удосконалення правової роботи у  
військових формуваннях сектору безпеки та оборони;

- результант наукових досліджень з удосконалення 
правового забезпечення служ бової діяльності частин 
та підроздіїів НГУ.

Підсекція №5.3 "Організаційне забезпечення службової 
діяльності частин та підроздіїів НГУ”:

напрями удосконалення організаційного 
забезпечення діяльності підроздіїів НГУ у  сфері 
охорони громадського порядку;

напрями удосконалення організації взаємодії 
підроздіїів НГУ з іншими суб'єктами забезпечення 
держ авної безпеки;

- визначення пріоритетів наукової проблематики у  
сфері організаційного забезпечення служ бової 
діяльності частин та підроздіїів НГУ;

- пріоритетні напрями удосконалення морально- 
психологічного та соціального забезпечення діяльності 
підроздіїів НГУ;

- результати наукових досліджень з удосконалення 
організаційного забезпечення служ бової діяльності 
частин та підроздіїів НГУ.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції 
Доповіді та повідомлення мають відповідати тематиці 

однієї із секцій.
До матеріалів доповіді чи повідомлення обов'язково 

додаються:
-  супровідний лист керівника організації;
-  заявка на участь у конференції;

-  відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по 
батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, 
військове звання, повна назва організації, де працює 
автор, телефон, електронна адреса);

-докум ен т про можливість відкритої публікації 
матеріалів (завірений гербовою печаткою):

-д л я  державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, які 
провадять діяльність, пов’язану з державною  
таємницею -  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;

-д л я  державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, які 
не ведуть таку діяльність -  затверджений керівником 
документ, який визначатиме можливість відкритого 
опублікування наданої інформації.

Усі матеріали подаються державною мовою.
Обсяг доповіді не повинен перевищувати 4 сторінки 

комп’ютерного набору формату А4, а повідомлення З 
сторінки (включно зі списком джерел).

На першій сторінці тез обов’язково зазначаються 
УДК, прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), 
назва організації, у якій працює (навчається) автор.

Рукопис має бути набраний у текстовому редакторі 
Місгозой \¥огс! з одинарним міжрядковим інтервалом, 
шрифтом Тігпе8 Кошап, розміром 14 пт та
абзацним відступом 1,0 см, надрукований в одному 
примірнику на одному боці білого стандартного аркуша 
формату А4 (297x210 мм). Розміри полів (мм): зліва -  25, 
справа -  20, зверху -  ЗО, знизу -  ЗО.

На кожній сторінці рукопису має бути власноручний 
підпис автора (авторів).

Разом із рукописом подаються тези на електронному носії 
(файл у форматі сіос). Назви файлів повинні складатися 
з прізвища основного автора та типу документа, 
наприклад: Петренко_тези.

Термін подання матеріалів доповідей чи повідомлень 
і заявок на участь у конференції -  
до 01 квітня 2020 року.

За достовірність викладених фактів, цитат та інших 
відомостей відповідає автор.

Редколегія залишає за собою право на власне 
рецензування поданих тез. Зміни у тексті та 
скорочення, що не впливають на зміст матеріалів, 
вносяться редколегією без узгодження з автором. 
Редколегія не завжди поділяє думки і позиції авторів 
публікацій.


