
Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній 

науково-практичній онлайн-конференції 
«СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВІЙСЬКОВО-
ПРОФЕСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРА 
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ: ВИКЛИКИ 
СЬОГОДЕННЯ», яка відбудеться 20 травня    
2021 року в Національній академії Національної 
гвардії України, м. Харків. 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, представники громадських  
організацій. Планується пленарне засідання та 
робота секцій в онлайн-режимі в умовах 
карантинних заходів. 

 
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Обговорення соціальних проблем, стану і 
перспектив соціального розвитку сектора безпеки 
та оборони  України внаслідок змін  у суспільстві,  
пошук шляхів їх вирішення, впровадження кращого 
міжнародного та вітчизняного досвіду, 
поліпшення соціального управління і військово-
соціальної  роботи, підвищення якості соціальної і 
гуманітарної підготовки  майбутніх  
військовослужбовців, покращення державних  
соціальних  стандартів і соціальних  гарантій 
військовослужбовцям і членам їх сімей. 

Робочі мови: українська, англійська. Для 
участі в конференції необхідно до 10 квітня    
2021 року подати тези доповіді. До матеріалів 
доповіді чи повідомлення обов’язково додати: 

– заявку; 
– документ про можливість відкритої 

публікації матеріалів (завірений гербовою 
печаткою). 

Для працівників державних органів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій, які провадять діяльність, пов’язану 
з державною таємницею, – акт (протокол) за 

результатами експертної оцінки інформації на 
предмет відсутності інформації в ній матеріалів 
обмеженого доступу та можливості її 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. 

 
ТЕМАТИКА 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 сектора безпеки і оборони 
щодо вирішення соціальних проблем 
військовослужбовців. 

Секція № 2.  Правове забезпечення 
соціальних аспектів військово-професійної 
діяльності. 

Правові аспекти вирішення соціальних 
проблем військовослужбовців, поліпшення 
соціального управління у військових колективах, 
роботи з особовим складом, соціального захисту 
військовослужбовців, військово-соціальної роботи, 
соціально-гуманітарної 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 
сектора безпеки і оборони, історичні та 
порівняльні  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 покращення якості 
роботи з особовим складом у військових 
колективах, подолання негативних явищ, корупції, 
дискримінації у військах. Поліпшення якості 
соціальної та гуманітарної  підготовки 
військовослужбовців. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ 
Актуальність  теми статті відповідно до теми  

конференції, виділення невирішених  раніше 
частин проблеми, мета, виклад матеріалу, 
висновки з 1-3 рекомендаціями і пропозиціями до  
вирішення поставленої автором проблеми, 
література (до  трьох джерел, відповідно до ДСТУ 
8302:2015). Тези повинні мати науково-
практичний або методичний характер. Обсяг – до 
трьох сторінок А4 у текстовому редакторі 
Microsoft Word з полуторним міжрядковим 
інтервалом, шрифт Times New Roman, 14 pt, 
абзацний відступ 0,5 см, один примірник, 
надрукований на одному боці білого 
аркуша А4 (297 × 210 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 (шрифт напівжирний, прописний 
розміром 14 pt), науковий ступінь, вчене звання, 
посаду, військове звання (за наявності) .  Через 
рядок, по центру без переносів –  назва 
роботи (верхній регістр, шрифт 
напівжирний, прописний 14 pt) ,  і  далі,  



через рядок,  без переносів –  текст.  
Формули, рисунки, таблиці у тексті не 
допускаються. За достовірність викладених 
фактів, цитат та інших відомостей 
відповідальність несе автор. На електронну пошту 
секретаря конференції тези подаються в 
електронному вигляді (файл у форматі doc). Назви 
файлів повинні складатися з прізвища автора та 
типу документа, наприклад: Іванов_тези, 
Іванов_заявка. 

Оргкомітет планує видати збірник матеріалів 
у друкованому та онлайн-варіантах. Збірнику буде 
присвоєно ISBN, DOI, він буде розміщений в 
наукометричних базах CROSSREF, COOGLE 
SCHOОLAR, на сайтах НА НГУ, 
співорганізаторов конференції. Планується 
інформаційна підтримка конференції на сайтах і 
сторінках соціальних мереж співорганізаторів. 
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 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. 
Одержання доповіді та заявки на участь 
підтверджується повідомленням на електронну 
адресу після обробки оргкомітетом за декілька днів. 
У випадку неодержання підтвердження про реєстрацію 
просимо звернутися до Оргкомітету. Участь у конференції 
безкоштовна. 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ 

20 травня 2021 року 
900 –1000 Реєстрація учасників 

1000 –1200 Відкриття конференції та пленарне 
засідання 

1200 –1300 Перерва 
1300 –1600 Робота в секціях 
1600 –1700 Підбиття підсумків, закриття конференції, 

узгодження рекомендацій 

 
Заявка на науково-практичну конференцію  

«СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВІЙСЬКОВО-
ПРОФЕСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРА 

БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ: ВИКЛИКИ 
СЬОГОДЕННЯ» 

Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Місце навчання/роботи  
Адреса ЗВО або установи, з якої 
доповідач 

 

Назва доповіді  

Електронна адреса  
Контактні телефони  
Додаткова інформація  
Форма участі у конференції  
 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 
Національна академія Національної 

гвардії України. Адреса: майдан Захисників 
України, 3, м. Харків, 61001, кафедра соціально-
гуманітарних дисциплін.  

Відповідальний за організацію заходу 
начальник кафедри соціально-гуманітарних  
дисциплін канд. пед. наук підполковник Міршук 
Олексій Євгенович: +38096-255-55-73, 
mirshuk23@ukr.net 

Відповідальний за зміст матеріалів і 
рекомендацій конференції доктор пед. наук, 
професор Трубавіна Ірина Миколаївна:        
+38067-575-12-36, trubavina@gmail.com. 

Секретар конференції канд. філол. наук, 
доцент Чупрінова Наталія  Юріївна:              
+38096-341-09-25,   chuprinova_n@ukr.net. 
 
 
 

ООН-жінки 
Кабінет Міністрів України 

Міністерство внутрішніх  справ України 
Національна академія  

Національної гвардії України 
Національна академія внутрішніх справ України 
Національна  академія Державної прикордонної  

служби України  
Інститут підготовки  юридичних  кадрів для 

Служби безпеки України Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Харківський національний університет 
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 
Харківський національний університет 

 внутрішніх  справ 
Сумська філія ХНУВС  

Національний університет цивільного захисту 
України 

Університет третього віку м. Громадка (Польща) 
Європейський інститут подальшої  освіти 

(Словаччина) 
        

 

 

 
 

І Міжнародна науково-практична  
онлайн-конференція  

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВІЙСЬКОВО-
ПРОФЕСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРА 

БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ: ВИКЛИКИ 
СЬОГОДЕННЯ 

 
 

Харків 
   20 травня 2021 року 
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