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заповнити заявку за посиланням;

надіслати на електронну адресу  maritime_security@cuesc.org.ua

тези доповіді.

  Особи, що зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної

конференції, мають зробити такі дії до 15 грудня 2021 року (включно):

  Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

(виключно для іноземців).   

      Участь у конференції є безкоштовною. Усіх учасників заходу буде

забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь із

зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита

ECTS), завіреним печаткою.

            Безкоштовний збір та видання матеріалів

конференції буде здійснюватися за підтримки

європейського видавництва “Publishing House

“Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія).

    Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний

номер книги) європейським видавництвом.

     Сертифікати та збірники тез конференції будуть направлені на

поштову адресу учасників, указану в заявках, через місяць після

проведення заходу.

ПРОГРАМА ТА  ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

09:00 – 10:00 – реєстрація учасників заходу;

10:00 – 11:00 – урочисте відкриття конференції;

11:00 –12:30 – пленарне засідання;

12:30 – 13:00 – кава-брейк;

13:00 –15:00 – пленарне засідання;

15:00 – 15:30 – презентація журналу "Морська безпека".

Шановні колеги!

   Запрошуємо взяти участь у міжнародній конференції науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти, співробітників

аналітичних організацій, посадових осіб в органах державної влади

та органах місцевого самоврядування, аспірантів, студентів та всіх

бажаючих, що зацікавлені питаннями морської безпеки в Балто-

Чорноморському регіоні. 

       Форма участі – очна та онлайн. 

Програма заходу:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd7K0HMiQ3p4IB-4yFG8PdL7zK2jDIHZMc_tFa2DrcdYlcZw/viewform
mailto:maritime_security@cuesc.org.ua
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Канелс Юріс – кандидат політичних наук, ректор Інституту

транспорту та зв’язку (Латвійська Республіка);

Бужор Валерій Георгійович – доктор юридичних наук, професор,

ректор Інституту кримінального права і прикладної кримінології,

президент Незалежної кримінологічної асоціації Республіки

Молдова (Республіка Молдова);

Зелінський Яцек – доктор наук, Седлецький природничо-

гуманітарний університет (Республіка Польща);

Тополевський Станіслав – доктор філософії, кандидат військових

наук, полковник запасу, професор Седлецького природничо-

гуманітарного університету, директор Інституту досліджень

безпеки (Республіка Польща);

Скальскі Даріуш – доктор наук, професор, Гданська академія

фізичного виховання та спорту імені Єнджея Снядецького

(Республіка Польща);

Варейкіс Вігантас – доктор гуманітарних наук, професор,

провідний науковий співробітник Інституту історії та археології

Балтійського регіону Клайпедського університету (Литовська

Республіка);

Петрик Артем – кандидат історичних наук, старший науковий

співробітник Інституту історії та археології Балтійського регіону

Клайпедського університету (Литовська Республіка).

Кузніченко Сергій Олександрович – доктор юридичних наук,

професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-

кореспондент Національної академії правових наук України, т.в.о.

ректора Одеського державного університету внутрішніх справ;

Прокоф'єва-Янчиленко Дарія Михайлівна – доктор юридичних

наук, заслужений юрист України, керівник Міжвідомчого науково-

дослідного центру  з проблем боротьби з організованою

злочинністю при РНБО України;

Куровська Ілона Анатоліївна – кандидат юридичних наук, старший

науковий співробітник, директор Інституту законодавства

Верховної Ради України;

Руденко Сергій Васильович – доктор технічних наук, професор,

ректор Одеського національного морського університету;

      Члени організаційного комітету зарубіжних країн: 

     

      Члени організаційного комітету з України: 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

https://criminology.md/


Стан реалізації міжрегіональних та національних стратегій

морської безпеки; 

Співробітництво держав Балто-Чорноморського регіону у сфері

морської безпеки;

Сучасні військові загрози у Балто-Чорноморському регіоні та

протидія ним;

Міжнародне та національне нормативно-правове забезпечення

морської безпеки;

Морська безпека та міжнародні морські організації;

Роль правоохоронних органів у забезпеченні морської безпеки;

Сучасний стан та проблеми безпеки морських портів Балто-

Чорноморського регіону;

Діяльність військових формувань держав у сфері морської

безпеки;

Боротьба з тероризмом, контрабандою та незаконним обігом

наркотиків на морі;

Дотримання прав моряків як складова забезпечення морської

безпеки;

Особливості навчання та перепідготовки працівників морської

безпеки;

Взаємозв’язок морської безпеки та економічної, екологічної,

продовольчої, інформаційної та енергетичної безпеки держав

Балто-Чорноморського регіону;

Протидія нелегальній міграції, експлуатації та торгівлі людьми на

морі;

Функціонування морських пошуково-рятувальних служб;

Технічне забезпечення морської безпеки.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Клят Юрій Олександрович – кандидат технічних наук, полковник,

заступник начальника Військової академії;

Черняк Андрій Миколайович – доктор юридичних наук, професор,

полковник, ректор Національної академії Служби безпеки України;

Григус Ігор Михайлович – доктор медичних наук, професор,

директор Навчально-наукового інституту охорони здоров'я

Національного університету водного господарства та

природокористування;

Віхляєв Михайло Юрійович – доктор юридичних наук, професор,

директор Центру українсько-європейського наукового

співробітництва.



ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ:

       Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами,   шрифт

Times New Roman № 16, жирний).

        Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові

автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада,

кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор,

місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

    Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким

вимогам: формат  А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве,   праве – 2 см, шрифт

Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

       Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці

тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в      

 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні

положення та правила складання». У тексті виноски позначаються

квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера

джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок),

наприклад: [7, с. 16].

        Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел. 

     Місце проведення: Одеський державний університет внутрішніх

справ (вулиця Успенська, 1, Одеса, Одеська область, 65000).

  Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не

відповідають напрямкам і науковому рівню конференції, редакційно-

технічним вимогам, а також надіслані з порушенням строків подання.

  

https://cuesc.org.ua/bibl.pdf


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Fabrizio T. The European sea: Lessons from the Baltic Sea region for

security and cooperation in the European neighborhood. Journal of

Baltic Studies. 2010. Iss. 36. P. 387–407.

     7. Сучасний стан та проблеми безпеки морських портів Балто-

Чорноморського регіону

 

Дилема безпеки у Балто-Чорноморському регіоні

 

Нізіцька Олександра Костянтинівна

здобувач вищої освіти 

факультету історії та міжнародних відносин 

Донецький національний університет імені Василя Стуса

м. Вінниця, Україна

 

        Регіони Балтійського моря і Чорного моря перетинаються та мають

свої політичні, історичні та культурні особливості. Вони належать до

однієї геополітичної системи, в рамках якої розвивають дві підсистеми

регіонального співробітництва, на які сильно впливає як внутрішня

політична динаміка, так і зовнішні суб'єкти ...  [1].

Література:

1.



ЖУРНАЛ «МОРСЬКА БЕЗПЕКА»

    У межах конференції буде презентовано новий журнал «Морська

безпека» засновниками якого є Одеський державний університет

внутрішніх справ, Одеський національний морський університет,

Військова академія (м. Одеса) та Видавничий дім «Гельветика». 

     Усі учасники міжнародної конференції матимуть змогу безкоштовно

опублікувати свої наукові статті в першому номері журналу «Морська

безпека». У разі зацікавлення публікацією в журналі пишіть на

електронну адресу конференції maritime_security@cuesc.org.ua чи

звертайтеся за номером телефону + 38 (093) 231 14 76.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Вступ (Introduction);

Матеріали та метод (Materials and methods);

Результати (Disscussion);

Висновки (Results) у закінченні наводяться висновки з даного

дослідження і стисло подаються перспективи подальших розвідок

у цьому напрямку.

  Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows

(шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5).

   Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм.

Сторінки не нумеруються.

     Абзацний відступ – 1,25 см.

     Текст оформлюється в такому порядку:

1. Індекс УДК.

2. Назва статті (всі великі літери).

3. Імена, по-батькові та прізвища авторів (повністю).

4. Вчений ступінь і звання, посада, місце роботи. 

5. Номер ORCID (зазначається обов'язково), Scopus-Author ID,

Researcher ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у

Scopus/Web of Science).

6. Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з

перекладом назви і прізвищ автора(ів) обсягом не менше       

 1800 друкованих знаків.

7. Основний текст статті. Наукова стаття повинна відповідати вимогам

МОН України та передбачати таку послідовність структурних

елементів текстової частини:

mailto:maritime_security@cuesc.org.ua
mailto:maritime_security@cuesc.org.ua
https://orcid.org/


8. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими

цифрами. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації

підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються.

9. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору)

«вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді

окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.

10. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання

у тексті. Слово «Література» виділяється жирним шрифтом. При

оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог

Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та

правила складання».

11. Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена

англійською версія літератури (References), оформлена згідно з

угодами APA (American Psychological Association).

   До друку приймаються статі, рецензії, повідомлення про наукові

події та заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття

обов’язково проходить анонімне рецензування. Приймаються

проблемного, узагальнюючого, оглядового характеру, які раніше не

були опубліковані. 

   Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за

належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування

джерел та посилання на них.

  До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук,

науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також

осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

   

 

 

КОНТАКТИ:
з питань реєстрації на захід, прийому та формування 

збірника тез конференції та інших суміжних питань:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

 

 

Контактна особа: Тімохіна Катерина Борисівна – координатор

конференції.

Контактний телефон: + 38 (093) 231 14 76

Електронна адреса: maritime_security@cuesc.org.ua

Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua

Facebook: facebook.com/cuescinfo

YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://apastyle.apa.org/
https://www.facebook.com/cuescinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCu4akUz9RyclGddvWrAh5pQ/about

