
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

ЗЗ АА ПП РР ОО ШШ ЕЕ НН НН ЯЯ   
 

Інформуємо Вас про те, що 30 березня 
2017 року у м. Харкові на базі Національної 
академії Національної гвардії України 
відбудеться VІIІ науково-практична 
конференція. 

 
 

““ННааууккооввее  ззааббееззппееччеенннняя  ссллуужжббооввоо--ббооййооввооїї  
ддііяяллььннооссттіі  ННааццііооннааллььннооїї  ггввааррддііїї  УУккррааїїннии””  

 
До участі запрошуються представники 

органів державної влади, військових частин, 
з’єднань, установ, навчальних закладів, 
Збройних Сил та правоохоронних органів, 
ад’юнкти, аспіранти, молоді вчені, викладачі 
вищих навчальних закладів. 

 
 

Організатор конференції – 
Національна академія Національної гвардії 

України 
 

Мета конференції: 
 

визначення пріоритетів наукової проблематики, 
напрямів удосконалення нормативного та 
методичного забезпечення у сфері будівництва 
та діяльності сил охорони правопорядку, 
апробація результатів наукових досліджень. 

  

ССееккццііяя  №№  11..  ООппееррааттииввннее  ммииссттееццттввоо  
  ттаа  ттааккттииккаа  ННааццііооннааллььннооїї  ггввааррддііїї  УУккррааїїннии  

 

 теорія оперативного мистецтва та тактики НГУ; 
 види діяльності військових формувань і правоохоронних органів у 

сфері безпеки і оборони України; 
 сценарії кризових ситуацій в Україні та оцінювання оперативної 

обстановки; 
 методи обґрунтування раціонального складу угрупування військ 

(сил); 
 напрями розвитку НГУ; 
 форми і способи службово-бойових дій військ (сил); 
 управління діями військ (сил) та їх інформаційне забезпечення; 
 взаємодія військ (сил) при виконанні СБЗ; 
 можливості формувань НГУ; 
 оперативне (бойове) забезпечення дій військ; 
 відпрацювання єдиної системи обміну інформацією між 

штабами МО, НГУ, ДПС, іншими військовими формуваннями та 
правоохоронними органами; 

 пропозиції до змін у статути ЗСУ відповідно до стандартів 
НАТО, враховуючи сьогодення; 

 організація розшуку військовослужбовців, які самовільно 
залишили військові частини НГУ; 

 аналіз проблемних питань, що виникли під час проведення 
часткової мобілізації та антитерористичної операції, атакож нові 
підходи до проведення мобілізації із урахуванням збройної агресії в 
сучасних умовах. 
 

ССееккццііяя  №№  22..  ННааууккооввее  ззааббееззппееччеенннняя  ппррооццеессіівв  ррооззррооббллеенннняя,,  
ууддооссккооннааллеенннняя,,  ееккссппллууааттааццііїї  ттаа  ррееммооннттуу  ззррааззккіівв  ооззббррооєєнннняя,,  

ввііййссььккооввооїї  ттаа  ссппееццііааллььннооїї  ттееххннііккии  
 

 напрямки розроблення і створення спеціальної 
автотранспортної техніки для НГУ;  

 перспективні шляхи вдосконалення та модернізації броньованої 
техніки;  

 обґрунтування основних напрямків розвитку озброєння, 
військової та спеціальної техніки і розроблення тактико-технічних вимог 
до них; 

 сучасне та перспективне технічне оснащення спеціальних 
автотранспортних засобів НГУ;  

 сучасні тенденції покращення характеристик систем та 
агрегатів автотранспортних засобів НГУ;  

 проведення пошукових і прикладних досліджень у пріоритетних 
напрямках теорії і практики створення озброєння та техніки на нових 
фізичних принципах;  

 удосконалення теорії та дослідження проблем технічного 
забезпечення НГУ;  

 воєнно-наукове та науково-технічне супроводження розробок і 
модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки.  
 

ССееккццііяя  №№  33..  ННааууккооввее  ззааббееззппееччеенннняя  ддііяяллььннооссттіі    
ттииллооввиихх  ппііддррооззддіілліівв  ННааццііооннааллььннооїї  ггввааррддііїї  УУккррааїїннии  

 
 напрями удосконалення нормативного та методичного 

забезпечення у галузі тилового забезпечення службово-бойової діяльності 
НГУ; 

 

 
 визначення пріоритетів наукової проблематики у галузі 

тилового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ; 
 міжвідомча взаємодія та взаємовідносини серед 

суб’єктів Сектору безпеки та оборони щодо інтегрування систем 
матеріально-технічного забезпечення; 

 роль і місце економічних наук у розв’язанні проблем 
тилового забезпечення службово-бойової діяльності НГУ; 

 апробація результатів наукових досліджень щодо 
вдосконалення тилового забезпечення службово-бойової діяльності 
НГУ. 

ССееккццііяя  №№  44..  ААккттууааллььнніі  ппррооббллееммии  
ммооррааллььнноо--ппссииххооллооггііччннооггоо,,  ппррааввооввооггоо  ззааббееззппееччеенннняя    

ссллуужжббооввоо--ббооййооввооїї  ддііяяллььннооссттіі  
  ННааццііооннааллььннооїї  ггввааррддііїї  УУккррааїїннии  

 
 напрями удосконалення нормативного та методичного 

забезпечення у галузі морально-психологічного та правового 
забезпечення службово-бойової діяльності НГУ; 

 визначення пріоритетів наукової проблематики у галузі 
морально-психологічного та правового забезпечення службово-
бойової діяльності військовослужбовців НГУ, ЗСУ та 
співробітників МВС; 

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

 морально-психологічне забезпечення службово-бойової 
діяльності,  яке здійснюється в ході заходів бойової, мобілізаційної 
готовності, службово-бойової діяльності та бойових дій, 
навчання, профілактики правопорушень, протидії впливу 
негативних інформаційно-психологічних факторів на 
військовослужбовців та населення; 

 психологічне забезпечення службово-бойової діяльності, 
яке здійснюється за напрямками: професійно-психологічний відбір 
(профорієнтація), психологічний супровід службово-бойової 
діяльності; 

 гуманітарне забезпечення службово-бойової діяльності, 
яке здійснюється за напрямками: інформаційно-пропагандистське 
забезпечення, військово-соціальна робота, культурно-виховна та 
просвітницька робота; 

 проблеми взаємодії військовослужбовців НГУ, ЗСУ та 
співробітників МВС з релігійними організаціями різних релігійних 
конфесій, течій та напрямів; 

 проблематика управління конфліктами у військових 
колективах; 

 соціальне та правове забезпечення службово-бойової 
діяльності НГУ; 

 забезпечення виконання завдань за призначенням 
засобами спеціальної фізичної підготовки. 

 

 
Робочі мови: українська, англійська. 
Реєстрація учасників 3300  ббееррееззнняя  2017 року з 10.00 до 10.50.  
ППооччааттоокк  ррооббооттии  ккооннффееррееннццііїї 3300  ббееррееззнняя  2017 року об 11.00. 

  



 
ВВииммооггии  ддоо  ооффооррммллеенннняя  ммааттееррііаалліівв  ккооннффееррееннццііїї  

  

До розгляду приймаються доповіді, що надіслані та 
рекомендовані керівником організації, в якій вони підготовлені. 
Доповіді і повідомлення повинні відповідати одній з визначених 
рубрик секцій, мати науково-практичний або методичний 
характер. 

Матеріали приймаються до 0033  ббееррееззнняя  2017 року. 
До матеріалів доповіді чи повідомлення додаються:  
 супровідний лист керівника організації;  
 документ про можливість відкритої публікації матеріалів 

(завірений гербовою печаткою);  
 відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, 

науковий ступінь, вчене звання, посада, військове звання, повна 
назва організації, до якої належить автор, телефон, мобільний 
телефон, електронна адреса). 

Усі матеріали подаються державною мовою.  
Обсяг тез доповідей не повинен перевищувати 2 сторінки 

формату А4. 
Рукопис має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft 

Word через полуторний міжрядковий інтервал, шрифтом Times 
New Roman, розміром 14 pt і абзацним відступом 0,5 см, 
надрукований в одному примірнику на одному боці білого 
стандартного аркуша формату А4 (297х210 мм). Розміри полів 
(мм): зліва – 30, справа – 10, зверху – 25, знизу – 25. 

Перша сторінка рукопису повинна містити: у першому рядку 
ліворуч УДК, нижче через рядок, з абзацним виступом 0,5 см – 
прізвище, ім’я та по батькові автора (напівжирний, прописний 
розміром 14 pt), науковий ступінь, учене звання, посаду, військове 
звання ( шрифт 14 pt). Через рядок, по центру без переносів – 
назва роботи (шрифт напівжирний, прописний розміром 14 pt), і 
далі, через рядок, без переносів – текст статті. Тези оформлюються 
без списку використаних джерел. Формули, рисунки, таблиці у 
тексті тез не допускаються. 

На останній сторінці рукопису – власноручний підпис автора 
(авторів).  

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей 
відповідальність несе автор. 

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

На етикетці електронного носія обов’язково зазначаються 
прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), назва організації, у 
якій працює (навчається) 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. 

Оргкомітет планує видати збірку тез. 
Оргкомітет конференції зберігає за собою право відхилити 

матеріали (без повідомлення автора), якщо вони не відповідають 
проблематиці конференції, не належним чином оформлені або 
надіслані пізніше вказаного строку. Всім учасникам, які планують 
безпосередньо взяти участь у роботі конференції, необхідно до 
20 березня 2017 року підтвердити свої наміри за вказаною нижче 
електронною адресою.  

Можлива стендова участь у науково-практичній конференції з 
включенням матеріалів доповіді чи повідомлення до збірки тез. 

ФФооррммаа  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттьь  уу  ккооннффееррееннццііїї  
Заявка 

На участь у VІІІ науково-практичній конференції "Наукове забезпечення 
службово-бойової діяльності Національної гвардії України" 

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, до 
якої належить учасник конференції  

Адреса для листування  

Тел.  Факс  

Електронна адреса 

Секція конференції, у роботі якої планується взяти участь 
Планую (потрібне закреслити): � 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ААддрреессаа  ооррггккооммііттееттуу::  
61001, м. Харків, майдан Захисників України, 3, 

Національна академія Національної гвардії України, науково-
організаційний відділ. 

 

ККооннттааккттнніі  ттееллееффооннии::  
057-739-26-02, Морозов Ігор Євгенович, начальник науково-

організаційного відділу; 
057-739-26-68, Бондаренко Олена Валеріївна, відповідальний 

секретар оргкомітету.  
EE--mmaaiill:: nov_nangu@ukr.net 

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННАА  
ААККААДДЕЕММІІЯЯ 

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООЇЇ  ГГВВААРРДДІІЇЇ  
УУККРРААЇЇННИИ  

 

  
VІІІ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ  
 

 
 

Наукове забезпечення 
службово-бойової діяльності 

Національної гвардії України 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 березня 2017 року 
м. Харків 

 


