
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

конференції «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 

В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ». Конференція відбудеться 

15-16 листопада 2017 року на базі академії за 

адресою:м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46. 
 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ – 

обговорення стану інформаційної безпеки та перспектив 

розвитку комунікацій як невід’ємної частини управління в 

системі Міністерства внутрішніх справ України, що 

дозволяють спрогнозувати та реалізувати стратегічні цілі 

щодо інформування та впливу на цільові аудиторії в 

умовах гібридної війни. 

 
ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ 

У збірник тез доповідей будуть включені матеріали, які 
надійшли до оргкомітету не пізніше 10 листопада 
2017 року.  

Заявка на участь у роботі конференції; тези доповіді, 
оформлені згідно з вимогами та зразком; експертний 
висновок установи надсилаються за 
адресою:вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29000, 
на ім’я відповідального секретаря відповідної 
секції, а електронні версії зазначених документів 
подаються на e-mail: nauka_nadpsu@dpsu.gov.ua. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ СЕКЦІЙ: 

 
 

секція №1 –     ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 
тел.: 097-320-97-32 ЗАХАРЧУК Володимир Ілліч; 

 

секція № 2 –    ДІЄВІ МЕХАНІЗМИ КОМУНІКАЦІЙ З  

ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ 

МВС УКРАЇНИ 

тел.: 068-203-59-21 ДЕМ’ЯНЮК Юрій Анатолійович; 

 
 

секція № 3 –    КРИЗОВІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ 

ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 
тел.: 097-217-42-63 СТАВИЦЬКИЙ Олег Миколайович 

 

 

 

Модератор конференції – СТАВИЦЬКИЙ Олег Миколайович, 

тел.: 097-217-42-63. 
 

Повідомляємо, що учасники конференції для візуального 
супроводження своїх виступів мають можливість 

скористатися мультимедійними засобами. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 

1. Обсяг тез доповіді – одна сторінка. 
 

2. Тези доповіді набрані у редакторі 

Microsoft Word for Windows шрифтом – Times 

New Roman, 14 кегелем, без встановлення 

переносів, стиль – normal (звичайний), інтервал 

між рядками  1,5 рядки, усі поля – по 2,0 см, 

формат сторінки – А4. 
 

3. Назва доповіді – великими літерами, без 

нахилу та підкреслень, по центру аркуша, без 

переносів; ініціали та прізвище  з правого краю. 
 

4. Список використаної літератури не 

додається. 
 

5. Рукописи надсилаються або подаються за 

підписом автора у 2-х примірниках разом із 

заявкою на участь у роботі конференції 

(додаток 1), експертним висновком установи 

завірений печаткою (додаток 2). 
 

6. Разом із рукописом автор надсилає на 

зазначену електронну адресу: 
 

електронний варіант тез, із розширенням 

doc або rtf (приклад назви файлу – 

«Кононенко О. П._тези»); 
 

заявку на участь у роботі конференції 
(приклад назви файлу – 
«Кононенко О. П._заявка»); 

 

експертний висновок установи (сканкопія). 

 

 
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

українська, англійська (перекладачі не передбачені). 
 

МВС УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ 

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО  
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ГРОМАДСЬКА РАДА МВС УКРАЇНИ  
ЦЕНТР ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 
 

 
ЗАПРОШЕННЯ 

 
для участі в конференції 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В 
УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

 

 

 

 

 

15-16 листопада 2017 року 
м. Хмельницький 

mailto:nauka_nadpsu@dpsu.gov.ua


 
 

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ 

ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 

 інформаційна безпека та діяльність прес-

служб в органах державної влади; 

 особливості співпраці прес-служб МВС 

України з друкованими та телевізійними 

засобами масової інформації; 

 інформаційно-комунікаційна специфіка 

діяльності Інтернет ресурсів. 

 

2. ДІЄВІ МЕХАНІЗМИ КОМУНІКАЦІЙ З  

ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ОСНОВА 

ДІЯЛЬНОСТІ МВС УКРАЇНИ: 

 європейський досвід зв’язків з 

громадськістю; 

 форми взаємодії з громадянським 

суспільством; 

 комунікаційні компанії та внутрішні 

комунікації. 

 

3. КРИЗОВІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ 

ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: 

 кризове комунікаційне планування; 

 інформаційний вплив на цільові аудиторії; 

 ньюзмейкінг в умовах гібридної війни; 

 інституційні аспекти кризових комунікацій. 
 

 

 
 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Додаток 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ЗМІСТ І ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСЕ АВТОР 

 

Оргкомітет залишає за собою право відмовити в 

участі у конференції особам, які недотрималися 

зазначених вимог, чиї доповіді не відповідають 

тематичним напрямам конференції чи подані 

пізніше встановленого терміну 
 

 
 

Додаток 2 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Прізвище___________________________________ 

Ім’я ________________________________________ 

По батькові _________________________________ 

Науковий ступінь ____________________________ 

Учене звання ________________________________ 

Посада ______________________________________ 

Організація (повна назва) ______________________ 

Тема доповіді ________________________________ 

Секція ______________________________________ 
 

Пропозиції щодо участі (вказати необхідне): 

1) виступ на конференції ________________________ 

2) участь в ролі слухача _________________________ 

3) не планую приїзд ____________________________ 
 

Координати для контакту 
Телефон _____________, e-mail___________________ 

Потребу у запрошенні на ім’я керівника організації 

потрібно вислати за адресою:____________________ 

(вказати прізвище, ім’я та по батькові керівника, 
його посаду та адресу установи). 

ЗРАЗОК  ЕКСПЕРТНОГО  ВИСНОВКУ: 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

_______________________ 

(посада керівника установи) 

_______________________ 

(підпис, ініціали, прізвище) 

 «___»_____________2017 р. 

М. П. 
 

Експертний висновок 

Експерт ___________________________ 

(вказати: прізвище, ім’я, по батькові, назву 

відомства, організації) розглянувши матеріали тез 

(вказати: назву автора(ів) (прізвище, ім’я, по 

батькові), підтверджує, що в матеріалах відсутні 

відомості, заборонені для опублікування у 

відкритому друці. 
Висновок: тези «(вказати назву)» можуть бути 

відкрито опубліковані в збірнику тез науково-
практичної конференції. 

 
Експерт:  
(підпис, ініціали, прізвище). 
Підпис завіряється печаткою 

 
 

КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

О. П. Кононенко 

Механізми створення та 

цілеспрямованого поширення 

позитивної інформації про свою 

організацію лежать у площині 

суспільної діяльності, яку називають 

Public Relations (PR) або, в українській 

інтерпретації, “зв’язки з 

громадськістю”. Результати PR-

досліджень засвідчують, що складові 

успіху громадських (недержавних) 

організацій можна оцінити у відсотках 

так: 

актуальність проблем, над якими 

працює організація, – 15–20%; 

фаховий рівень членів організації 

та її функціональна продуктивність – 

30–35%; 

загальна репутація, імідж та рівень 

контактів – близько 50%. 

Звідси й висновки: імідж вашої 

організації – важлива справа, якій 

потрібно приділяти постійну увагу. 

Належить планувати час і докладати 

відповідних зусиль для створення та 

підтримання потрібного іміджу. 


