
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів  

держави: проблеми та перспективи», 

яка відбудеться 22 жовтня 2021 року на базі Військової академії (м. Одеса) 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Обговорення проблем взаємодії між військовими формуваннями та правоохоронними органами держави під час 

підготовки та в ході ведення спільних дій з огляду на сучасні умови та з урахуванням досвіду провідних країн світу.  

 

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Актуальні проблеми та напрями розвитку озброєння, військової техніки та бойового екіпірування 

військовослужбовця. 

2. Форми та способи застосування військових формувань і правоохоронних органів держави під час спільних дій. 

3. Актуальні проблеми та шляхи розвитку всебічного забезпечення військових формувань і правоохоронних органів 

держави під час спільних дій. Тактична медицина, військово-медична підготовка, біобезпека в сучасних умовах: 

актуальні питання розвитку. 

4. Оборона та охорона морського простору та узбережжя. 

5. Використання сучасних інформаційних технологій у секторі безпеки і оборони: проблеми та розвиток. Сучасні 

проблеми моделювання подій, явищ і процесів. 

6. Проблеми підготовки і становлення військового фахівця. Актуальні проблеми морально-психологічного стану 

особового складу під час бойових дій. Психологія посттравматичного відновлення. 

7. Іншомовна складова як фактор забезпечення ефективності сектору безпеки держави (секція англійською мовою). 

8. Нормативно-правові аспекти забезпечення спільних дій військових формувань і правоохоронних органів держави. 

Гендерна рівність у секторі безпеки і оборони України: стан, проблеми, перспективи.  

 

Форма участі: дистанційна.  

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Участь у конференції безкоштовна. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

09.00–13.00 – пленарне засідання. 

14.30–17.00 – робота в секціях, заключне засідання, прийняття рішення конференції. 

У ЗВ’ЯЗКУ З ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ ЗМІНИ ЩОДО ПОРЯДКУ ТА ТЕРМІНІВ ПРОВЕДЕННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ ПОВІДОМЛЕНО ДОДАТКОВО. 

 

АДРЕСА ВІЙСЬКОВОЇ АКАДЕМІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

Оргкомітет конференції розташований за адресою: 65009, Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10 

Реквізити для зв’язку: тел./факс (0482) 63-76-60  дод. 1-05; 1-15; 

Секретар конференції: Франчук Юлія Вікторівна, к.психол.н., с.н.с., тел. моб. +380972777350. 

E-mail:  conference_nauka@vaodesa.mil.gov.ua 
 

Військова академія (м. Одеса) 

Одеський державний університет внутрішніх справ 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету   

«Одеська морська академія» 

Національна академія Державної прикордонної служби України  

імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) 

Національна академія Національної гвардії України (м. Харків) 
 



 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

До матеріалів конференції будуть включені тези доповідей, що надійшли до оргкомітету не пізніше  

24 вересня 2021 року. 

На адресу оргкомітету надсилаються: 

1. Заявка на участь у конференції. Форма для заповнення заявки доступна за посиланням: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejKi5-9d2x23Xrywrt0AfzCLttRBlWJ82qtzOu1tgh0X7FZg/viewform 

 

2. Тези доповідей, оформлені згідно з вимогами надіслати на e-mail оргкомітету: 

conference_nauka@vaodesa.mil.gov.ua 

 

Більш детальна інформація щодо організації та порядку проведення конференції розміщена на сайті академії  

 http://www.vaodesa.mil.gov.ua/nntd/conference.html  
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

1. Тези доповідей, оформлені за вказаними нижче вимогами, приймаються за одним із наукових напрямів 

конференції. Відповідальність за зміст і оформлення матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право 

відхиляти матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам.  

2. Тези доповідей надсилати у файлі типу doc чи docx, назва якого відповідає прізвищу першого автора, наприклад 

Шевченко.doc., або Shevchenko.doc., якщо тези англійською.  

3. Обсяг тез – до однієї сторінки А4 (шрифт Times New Roman; 11 кегль; без виставлення переносів, інтервал між 

рядками 1.2; розмір полів: ліве – 3 см, праве – 2 см, нижнє – 2 см, верхнє – 2 см; абзац основного тексту – 1 см; сторінки 

без нумерації).  

4. Структура тез доповіді: у лівому верхньому куті: прізвище та ім’я автора (авторів), шрифт напівжирний прямий, 

науковий ступінь і вчене звання, шрифт звичайний; з нового рядка – повна назва організації (закладу), шрифт курсивом. 

Назва доповіді друкується по центру аркуша великими літерами, шрифт напівжирний прямий, без переносів і абзацного 

відступу, відокремлюється від тексту вільним рядком зверху та знизу. 

 5. Рисунки та формули у тексті тез не допускаються.  

6. Список літератури не додається.  

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ 

Михайлова Олена, к.пед.н., доц.  

Петренко Іван, к.фіз.-мат.н.  

Військова академія (м. Одеса), Україна  

Іванова Ганна, к.техн.н.  

Регіональний технічний університет (м. Дніпро), Україна  

вільний рядок 

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

вільний рядок 

ТЕКСТ 

 

QR-код для заповнення заявки на участь у конференції: 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejKi5-9d2x23Xrywrt0AfzCLttRBlWJ82qtzOu1tgh0X7FZg/viewform
mailto:conference_nauka@vaodesa.mil.gov.ua

