ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Інформуємо Вас про те, що в ДРУГИЙ ДЕКАДІ травня 2021 року у
м. Харкові на базі Національної академії Національної гвардії України
відбудеться І Міжнародна науково-практична онлайн- конференція:
“СОЦІАЛЬНІ
АСПЕКТИ
ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ: ВИКЛИКИ
СЬОГОДЕННЯ”
ОРГАНІЗАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ – НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ.
СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
ООН-ЖІНКИ;
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ;
НАЦІОНАЛЬНА АКАЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ;
НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ;
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ;
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ЮРИДИЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ СЛУЖБИ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО;
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА
КОЖЕДУБА;
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ;
СУМСЬКА ФІЛІЯ ХНУВС;
РЯД ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ, ІНШІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ.
До участі запрошуються представники органів державної влади,
військових частин, з’єднань, установ, закладів освіти, Збройних Сил, МВС,
СБУ, ад’юнкти, аспіранти, молоді вчені, викладачі закладів вищої освіти.
Мета конференції:
Обговорення соціальних проблем, стану і перспектив соціального
розвитку військово-професійної діяльності фахівців сектору безпеки та
оборони
України внаслідок політичних, економічних, соціальних,
гуманітарних змін у нашому суспільстві, пошук шляхів вирішення сучасних
соціальних проблем у секторі безпеки та оборони, обґрунтування соціального
розвитку сектору безпеки і оборони через впровадження нових підходів,
кращого міжнародного і вітчизняного досвіду і на цій основі поліпшення
соціального управління і військово-соціальної роботи, підвищення якості
соціальної і гуманітарної підготовки майбутніх військовослужбовців у ЗВО,
підвищення боєздатності військ України і якості виконання ними бойових
завдань.
Планується робота в онлайн-режимі в умовах карантинних заходів
пленарного засідання та секцій.

Секція № 1 Соціальні проблеми військовослужбовців та членів їх
сімей
Соціальні проблеми військовослужбовців та членів їх сімей в Україні:
сутність, причини та наслідки. Вітчизняний та закордонний досвід вирішення
соціальних проблем у військах. Взаємодія фахівців сектору безпеки і
оборони щодо вирішення соціальних проблем військовослужбовців.
Секція № 2. Правове забезпечення соціальних аспектів військовопрофесійної діяльності
Правові аспекти вирішення соціальних проблем військовослужбовців,
поліпшення соціального управління у військових колективах, роботи з
особовим складом, соціального захисту військовослужбовців, соціальногуманітарної підготовки фахівців до військово-професійної діяльності.
Секція № 3. Соціально-гуманітарні аспекти військово-професійної
діяльності
Філософські, політичні, гендерні, культурологічні, морально-етичні,
релігійні та соціологічні основи сучасної військово-професійної діяльності у
вимірі соціального розвитку фахівців сектору безпеки та оборони, історичні
аспекти вирішення соціальних проблем військовослужбовців.
Секція № 4. Проблеми і перспективи роботи з особовим складом у
військових колективах
Проблеми теорії та практики роботи з особовим складом, соціального
управління, військово-соціальної роботи у військах, соціального захисту
військовослужбовців, морально-психологічного забезпечення, їх причини,
шляхи вирішення. Інноваційні технології та методики роботи, шляхи
поліпшення якості роботи з особовим складом у військових колективах,
подолання негативних явищ, корупції, дискримінації у військах. Поліпшення
якості соціальної та гуманітарної підготовки курсантів та офіцерів в вищих
військових навчальних закладах та військах.
Робочі мови: українська, англійська.
Реєстрація учасників ___травня 2021 року з 10.00 до 10.15. Початок
роботи конференції … травня 2021 року о 11.00. Дату конференції буде
надалі узгоджено з усіма співорганізаторами.
Адреса оргкомітету:
61001, м. Харків, майдан Захисників України, 3, Національна академія
Національної гвардії України, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін.
Контактні телефони:
відповідальний за організацію заходу – канд. пед. наук, начальник
кафедри соціально – гуманітарних дисциплін Міршук Олексій Євгенович
відповідальний за зміст матеріалів і рекомендацій конференції: доктор
пед. наук, професор Трубавіна І.М.: 380675751236 trubavina@gmail.com

секретар конференції: Чупрінова Наталія Юріївна.: канд. філол. наук,
доцент 380963410925 , chuprinova_n@ukr.net
Учасники конференції отримують сертифікат конференції, в якому
зазначено підвищення кваліфікації обсягом 0,25 кредити.
Вимоги до змісту тез
Актуальність теми статті в загальному вигляді відповідно до теми
конференції, виділення невирішених раніше частин наукової проблеми,
мета статті, виклад основного матеріалу, висновки обов’язково з 1-3
рекомендаціями і пропозиціями до вирішення поставленої автором
проблеми, література (до 3 джерел, відповідно до ДСТУ).
Вимоги до оформлення тез доповідей
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 науковопрактичний або методичний характер.
Матеріали приймаються до 10 квітня 2021 року.
До матеріалів доповіді чи повідомлення обов’язково додаються:
• супровідний лист керівника організації;
• відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, науковий
ступінь, вчене звання, посада, військове звання, повна назва організації (без
скорочень), до якої належить автор, контактний телефон та електронна
адреса);
• документ про можливість відкритої публікації матеріалів (завірений
гербовою печаткою):
- для державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, які провадять діяльність, пов’язану з державною
таємницею – акт (протокол) за результатами експертної оцінки матеріальних
носіїв інформації на предмет відсутності у них інформації з обмеженим
доступом та можливості їх відкритого опублікування, складений відповідно до
вимог нормативно-правових документів з питань охорони державної
таємниці.
- для державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, які не ведуть таку діяльність – затверджений
керівником документ, який визначатиме можливість відкритого
опублікування наданої інформації.
Усі матеріали подаються державною мовою або англійською мовою.
Обсяг тез доповідей не повинен перевищувати 3 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,
вчене 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. Формули, рисунки, таблиці у
тексті тез не допускаються.
На кожній сторінці рукопису – власноручний підпис автора (авторів).
За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей
відповідальність несе автор. Відповідальність за плагіат покладається на
авторів тез.
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 матеріалів конференції в
друкованому та онлайн-варіантах. Збірнику буде присвоєно ISBN, DOI,
розміщено в наукометричних базах CROSSREF, COOGLE SCHOОLAR,
на сайтах Національної академії Національної гвардії України,
співорганізаторов конференції. Планується забезпечити інформаційну
підтримку конференції на сайтах і сторінках соціальних мереж
співорганізаторів.
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 10 квітня 2021 року підтвердити свої наміри за
вказаною нижче електронною адресою.
Участь у конференції – безкоштовна.

