
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
П’ятої Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції 

«Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 
яка відбудеться 14 травня 2019 року на базі Військової академії (м. Одеса) 

 
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Залучення курсантів і студентів до обговорення актуальних наукових і практичних проблем у сфері 
забезпечення Національної безпеки України та визначення підходів до вирішення порушених питань. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
 

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

1. Актуальні проблеми розвитку озброєння і військової техніки сектору безпеки та оборони України. Проблеми 
створення і застосування інтегрованих інтелектуальних роботизованих систем (комплексів). 

2. Шляхи розвитку всебічного забезпечення військових формувань і правоохоронних органів держави. 
3. Проблеми використання сучасних інформаційних технологій у воєнній сфері та сфері безпеки державного 

кордону. Забезпечення інформаційної та кібербезпеки автоматизованих систем державного та військового 
управління, об’єктів критичної інформаційної структури.  

4. Управління економічною безпекою в контексті Національних інтересів держави. 
5. Нормативно-правові особливості реалізації оборонної функції сучасної держави. 
6. Морально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності військовослужбовців збройних 

формувань і правоохоронних органів держави.  
7. Тактична медицина і психологічна реабілітація: виклики та реалії воєнного часу. 
8. Інформаційно-психологічні війни (вплив) як засіб маніпулювання суспільною свідомістю. 
9. Проблеми становлення професіонала очима курсанта (студента). Актуальні питання впровадження 

гендерної політики в силових структурах України.  
10. Актуальні проблеми іншомовної професійної компетентності військовослужбовців  військових формувань і 

правоохоронних органів з погляду міжнародної колективної безпеки (секція на англійській мові). 
11. Соціально-психологічні аспекти забезпечення Національної безпеки населення України. 

 
 

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

1. Участь у конференції безкоштовна. 

2. Харчування учасників конференції за власні кошти. 

3. Проїзд до академії (зупинка – 4-а станція Великого Фонтану): 

 від залізничного вокзалу – тролейбус № 10, 11; маршрутне таксі № 127, 175, 208, 210; 

 від автовокзалу – маршрутне таксі № 208. 

4. У випадку організованого прибуття представників ВНЗ додатково подати секретарю конференції список 

учасників із зазначенням старшого групи. 
 

 

Військова академія (м. Одеса) 
Національна академія Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) 
Житомирський державний технологічний університет 
Факультет психології та соціальної роботи Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова  
Одеський національний економічний університет 



АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
 

Адреса: 65009, Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10. 

Реквізити для зв’язку: тел. (0482) 63-76-60 дод. 1-15. 

Секретар конференції: Дідик Валентин Олександрович, т.моб. 0636352355. 

E-mail:  vaodesa_konf@ukr.net. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Реєстрація учасників з 9.00 до 10.00 14 травня 2019 року 

Початок роботи конференції о 10.00. 

10.00 – 11.30 – Пленарне засідання 

11.30 – 12.30 – перерва на каву 

12.30 – 15.30 – робота в секціях 

16.30 – 17.00 – підведення підсумків, прийняття рішення конференції. 

На пленарному засіданні передбачаються виступи до 15 хв., на тематичних секціях – до 10 хв. 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

До збірника тез доповідей будуть включені матеріали, що надійшли на адресу оргкомітету  

не пізніше 25 березня 2019 року. 

На адресу оргкомітету надсилаються: 

1. Заявка на участь у конференції (зразок на сайті академії у розділі «Наукова і науково-технічна діяльність»). 

2. Тези доповідей, що оформлені відповідно вимог (друкований варіант, підписаний автором (авторами) і 

науковим керівником, електронний варіант (DVD, CD або надіслати на e-mail оргкомітету)). 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
 

1. Тези доповідей приймаються за одним з напрямів конференції в одному примірнику, підписаному автором 

(авторами) і науковим керівником (із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові), лише у повному 

вищезазначеному комплекті, що не повертається та оформлені за вказаними вимогами. 

2. Оргкомітет не несе відповідальності за зміст тез. 

3. Тези доповідей мають бути обсягом до однієї сторінки та набрані у редакторі Microsoft Word шрифтом 

TimesNewRoman, 11 кеглем, без виставлення переносів, інтервал між рядками 1,2. Назва файлу з тезами 

доповіді має відповідати прізвищу першого автора латиницею, наприклад Shevchenko.doc. 

4. Формат сторінки – А4. 

5. Параметри сторінки наступні: розмір полів: ліве – 3,0 см, праве – 2,0 см, нижнє – 2,5 см, верхнє – 2,0 см; абзац 

основного тексту – 1,0 см; сторінки без нумерації. 

6. Структура тез доповіді, що подається наступна: у лівому верхньому куті (шрифт без нахилу та підкреслень): 

прізвище та ініціали автора (авторів) – шрифт напівжирний; науковий ступінь і вчене звання – шрифт 

звичайний; з нової строки повна назва організації (закладу) – шрифт курсивом. 

Назва доповіді друкується великими літерами, шрифт напівжирний, без нахилу та підкреслювань, по центру 

аркуша, без переносів, без абзацного відступу, відокремлюється від тексту вільним рядком зверху та знизу. 

Основний текст. 

Прізвище та ініціали наукового керівника по центру, шрифт без нахилу та підкреслень (підпис на 

друкованому варіанті тез доповіді). 

7. Формули, рисунки, таблиці у тексті тез не допускаються. 

8. Список літератури не додається. 
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