
 

ШШ АА НН ОО ВВ НН ІІ   КК ОО ЛЛ ЕЕ ГГ ИИ !!   
 

Національна академія Національної гвардії України 
запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-
практичній конференції: 

««ААккттууааллььнніі  ппррооббллееммии  ддііяяллььннооссттіі  ссккллааддооввиихх  

ссееккттоорруу  ббееззппееккии  іі  ооббооррооннии  УУккррааїїннии    

вв  ууммоовваахх  ооссооббллииввиихх  ппррааввооввиихх  рреежжиимміівв::    

ппооттооччнниийй  ссттаанн  ттаа  шшлляяххии  ввиирріішшеенннняя»» 

ДДааттаа  ппррооввееддеенннняя::  30 березня 2023 року  

ООррггааннііззааттоорр  ккооннффееррееннццііїї::    
Національна академія Національної гвардії України 
 

До участі запрошуються: представники сил безпеки, сил 
оборони, оборонно-промислового комплексу; громадських 
організацій, які беруть участь у забезпеченні національної 
безпеки; ад’юнкти, аспіранти, докторанти, наукові та 
науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти.  

 

Мета конференції: 
Апробація результатів наукових досліджень з 

актуальних проблем діяльності складових сектору безпеки і 
оборони України в умовах особливих правових режимів й 
визначення шляхів їх вирішення та поглиблення наукової 
співпраці.  

ССееккццііяя  №№  11..  Актуальні  проблеми управління, 
оперативного застосування та забезпечення дій сил 
безпеки і сил оборони України в умовах особливих 

правових режимів 
▪ державна політика у сфері забезпечення національної безпеки в 

умовах особливих правових режимів, перспективні напрямки 
будівництва складових сектору безпеки і оборони України, а також 
розвитку їх спроможності забезпечувати національну безпеку та 
обороноздатність держави; 

▪ проблеми забезпечення громадської, державної та воєнної 
безпеки силами безпеки і силами оборони України в умовах особливих 
правових режимів, форми їх оперативного застосування; 

▪ всебічне забезпечення дій і оперативне (бойове) управління 
силами безпеки і силами оборони України на оперативному рівні в 
умовах особливих правових режимів; 

▪ міжвідомча взаємодія та взаємовідносини сил безпеки і сил 
оборони України при оперативному застосуванні в умовах особливих 
правових режимів, у тому числі щодо функціонування систем 
оперативного, розвідувального, логістичного, морально-
психологічного та інших видів забезпечення при їх спільних діях; 

▪ пріоритетні напрями розвитку наукових, організаційних, 
нормативних та методичних основ оперативного, розвідувального, 
логістичного, морально-психологічного та інших видів забезпечення сил 
безпеки і сил оборони України в умовах особливих правових режимів; 

▪ проблеми впровадження стандартів НАТО у діяльність 
складових сектору безпеки і оборони України; 

▪ проблеми розроблення, модернізації, закупівлі, постачання, 
експлуатації та відновлення озброєння, військової, спеціальної 
техніки для потреб складових сектору безпеки і оборони, а також 
напрямки переозброєння складових сектору безпеки і оборони 
України за стандартами НАТО; 

▪ актуальні проблеми військово-цивільного співробітництва та 
стратегічних комунікації складових сектору безпеки і оборони 
України в умовах особливих правових режимів; 

▪ актуальні проблеми професійної (військової) освіти і 
підготовки персоналу сил безпеки і сил оборони України. 

ССееккццііяя  №№  22..  Сучасні погляди на тактику дій та бойове 
забезпечення підрозділів сил безпеки і сил оборони 
України за досвідом протистояння збройної агресії                        

російської федерації  
▪ проблемні питання службового та бойового застосування 

підрозділів сил безпеки і сил оборони України; 
▪ питання правових і організаційних аспектів забезпечення 

безпеки держави; 
▪ тактика дій підрозділів сил безпеки і сил оборони України при 

проведенні міжвідомчих та спеціальних операцій; 
▪ проблемні питання бойового забезпечення дій підрозділів сил 

безпеки і сил оборони України; 
▪ службово-бойова (бойова) діяльність підрозділів сил безпеки і 

сил оборони України: сучасний стан, проблеми та перспективи; 
▪ інформаційно-аналітичне забезпечення дій підрозділів сил 

безпеки і сил оборони України; 
▪ досвід застосування інформаційних технологій для підвищення 

якості навчання; 
▪ організація зв’язку при виконанні завдань за призначенням 

підрозділами сил безпеки і сил оборони України; 
▪ забезпечення захисту телекомунікаційних мереж при виконанні 

завдань за призначенням підрозділами сил безпеки і сил оборони 
України. 

ССееккццііяя  №№  33..  ААккттууааллььнніі  ппррооббллееммии  ллооггііссттииччннооггоо  ззааббееззппееччеенннняя  

ссккллааддооввиихх  ссееккттоорруу  ббееззппееккии  іі  ооббооррооннии  УУккррааїїннии    

вв  ууммоовваахх  ооссооббллииввиихх  ппррааввооввиихх  рреежжиимміівв  
▪ проблемні питання та напрямки розвитку планування 

логістичного забезпечення (за його видами); 
▪ перспективи розвитку спроможностей об’єднаної логістики; 
▪ удосконалення підходів щодо визначення потреб в озброєнні, 

військовій та спеціальній техніці, спеціальних і транспортних 
засобах, матеріально-технічних засобах та послугах; 

▪ актуальні проблеми проектування, розроблення (модернізації 
та модифікації) озброєння, військової та спеціальної техніки, 
матеріально-технічних засобів; 

▪ проблемні питання закупівлі, постачання, експлуатації та  
відновлення озброєння, військової та спеціальної техніки, 
матеріально-технічних засобів; 

▪ пріоритетні напрями розвитку організації харчування 
особового складу, розквартирування військ (сил, органів), 
експлуатації об’єктів військової інфраструктури; 

▪ актуальні проблеми та шляхи удосконалення планування та 
здійснення військових перевезень усіма видами транспорту; 

▪ проблеми підготовки фахівців логістики. 

ССееккццііяя  №№  44..  Актуальні питання роботи з персоналом та 
стратегічної комунікації у діяльності складових сектору 

безпеки і оборони України 
▪ актуальні проблеми роботи з особовим складом сектору 

безпеки і оборони України; 
▪ соціально-гуманітарні аспекти військово-професійної діяльності; 
▪ проблеми морально-психологічного забезпечення діяльності 

складових сектору безпеки і оборони України в умовах воєнного стану; 

▪ перспективні напрямки соціальної та психологічної реабілітації 
персоналу складових сектору безпеки і оборони України в сучасних 
умовах та в післявоєнний період; 
▪ проблеми професійної освіти і підготовки персоналу складових 
сектору безпеки і оборони України; 
▪ актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення 
діяльності складових сектору безпеки і оборони України в умовах 
особливих правових режимів; 
▪ стратегічні комунікації в діяльності складових сектору безпеки і 
оборони України; 
▪ перекладацька діяльність як основа міжкультурної комунікації 
під час виконання заходів міжнародного співробітництва 
персоналом складових сектору безпеки і оборони України; 

▪ методика підготовки перекладачів в діяльності складових 
сектору безпеки і оборони України. 

ДДОО  ВВІІДДООММАА  УУЧЧААССННИИККІІВВ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ::  
▪ формат проведення – дистанційний, у режимі відео-

конференції на платформі ZOOM (посилання буде надіслано на 

електронну пошту учасника після підтвердження реєстрації); 

▪ участь у конференції – безкоштовна; 
▪ обов’язкові матеріали конференції приймаються під час 
реєстрації на конференцію за зазначеним посиланням або          
QR-кодом до 0066  ббееррееззнняя  22002233  ррооккуу: 

- тези доповідей за тематичними напрямами; 
- акт (протокол) або інший документ за результатами 
експертної оцінки матеріальних носіїв інформації на 
предмет відсутності у них інформації з обмеженим 
доступом та можливості їх відкритого опублікування 
(можна надіслати окремо на E-mail: conf.nangu@gmail.com); 

▪ кожен учасник, який виступить з доповіддю на пленарному 

чи секційному засіданнях отримує сертифікат та збірник тез 

доповідей (формат *.pdf). 

РРооббооччіі  ммооввии:: українська, англійська (перекладач не передбачається) 

 
РРееггллааммееннтт  ррооббооттии  ккооннффееррееннццііїї   3300  ббееррееззнняя  22002233  ррооккуу:: 
▪ приєднання та реєстрація учасників: 10.00 - 10.50;  
▪ робота пленарного засідання: 11.00 – 13:00; 
▪ перерва: 13:00 – 15:00; 
▪ робота секційних засідань: 15.00 – 17:00; 
▪ підведення підсумків:17:00 – 17:30. 

  

ААддрреессаа  ооррггккооммііттееттуу::  
61001, м. Харків, майдан Захисників України, 3, Національна академія 
Національної гвардії України, науково-організаційний відділ 

ККооннттааккттнніі  ттееллееффооннии::  

(067)764-11-58 Самсонова Ганна Сергіївна, відповідальний 
секретар оргкомітету;  
(050)050-06-06 Куруч Олена Сергіївна, науковий співробітник 
науково-дослідного центру. 

EE--mmaaiill:: conf.nangu@gmail.com  

mailto:conf.nangu@gmail.com
mailto:conf.nangu@gmail.com


 
ВВииммооггии  ддоо  ооффооррммллеенннняя  ммааттееррііаалліівв  ккооннффееррееннццііїї  

Доповіді і повідомлення повинні відповідати одній з 

визначених тематик секцій, мати науково-практичний або 

методичний характер. 

Матеріали приймаються до 0066  ббееррееззнняя  22002233  ррооккуу. 

До матеріалів доповіді обов’язково додаються:  

• відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, 

науковий ступінь, вчене звання, військове звання, посада, 

повна назва організації (без скорочень),  до якої належить автор, 

місто, 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.  

Обсяг тез доповідей не повинен перевищувати 2 сторінки 

формату А4. 

Тези доповідей мають бути набрані у текстовому редакторі 

Microsoft Word у такому форматі: міжрядковий інтервал - 

одинарний, шрифт - Times New Roman, стиль – звичайний, 

розмір 14 pt і абзацний відступ - 0,5 см. Розміри полів (мм): зліва 

– 20, справа – 20, зверху – 25, знизу – 25. Вирівнювання тексту - 

по ширині. 

Перша сторінка тез повинна містити: у першому рядку 
ліворуч УДК (напівжирний, прописний шрифт, розмір 14 pt), 
нижче рядок – прізвище та ініціали автора (-ів) (напівжирний, 

прописний шрифт, розмір 14 pt), науковий ступінь, вчене 
звання, посаду, назва ЗВО або установи (місто), військове 
звання (шрифт 14 pt). Через рядок, по центру без переносів – 
назва роботи (шрифт напівжирний, прописний шрифт, розмір 
14 pt), і далі, через рядок, без переносів – текст статті. Тези 
оформлюються без списку використаних джерел. Формули, 

рисунки, таблиці у тексті тез не допускаються.  
 
Структура тез доповідей: актуальність, мета, результати, 

висновки.  

За достовірність та дотримання академічної доброчесності 
викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність 
несе автор (-и).   

 

Тези доповідей (файл у форматі .doc) та Акт (протокол) про 
можливість відкритої публікації матеріалів (файл у форматі 

.pdf) подаються в електронному вигляді під час реєстрації для 
участі у конференції через електронну Google форму. Назви 

файлів повинні складатися з номера обраної секції, прізвища 
основного автора та типу документа, наприклад:                            
«Секція 2_Розумний Г.О._тези»  та   «Секція 2_Розумний Г.О._Акт (протокол)». 

Акт (протокол) про можливість відкритої публікації 
матеріалів (файл у форматі .pdf) можна надіслати окремо на 
електронну адресу: conf.nangu@gmail.com) до 15.03.2023 р. 

Оргкомітет конференції зберігає за собою право відхилити 

матеріали (без повідомлення автора), якщо вони не 

відповідають проблематиці конференції, належним чином не 

оформлені або надіслані пізніше вказаного строку. 

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.  

Збірник тез доповідей та сертифікати про участь будуть 
розміщені на офіційному сайті Академії. 

Всім учасникам, які планують виступи на пленарному або 

секційному засіданнях, необхідно до 1155  ббееррееззнняя  22002233  ррооккуу 

підтвердити свої наміри листом на електронну адресу: 

conf.nangu@gmail.com. У відповідь буде надіслано посилання 

на платформу ZOOM для підключення до відео-конференції. 

 

 ЕЕллееккттррооннннаа  ффооррммаа  ддлляя  ррееєєссттррааццііїї  ббууддее  ддооссттууппннаа                                

ддоо  0066  ббееррееззнняя  22002233  ррооккуу  ччеерреезз  GGooooggllee--ааккккааууннтт  ззаа  ппооссииллаанннняямм::  

hhttttppss::////ddooccss..ggooooggllee..ccoomm//ffoorrmmss//dd//ee//11FFAAIIppQQLLSSddRRWWJJmm77GGBBggnn77NNVVQQnnLL

rryy11ff----IIuuhhooCCii33IIPPFFkk3366HHEEAA00BBKKKK--00TTCCHHgg//vviieewwffoorrmm??uusspp==ssff__lliinnkk    
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Актуальні проблеми діяльності 
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Харків), майор; 

БЛОК І.О., доктор технічних наук, доцент, професор кафедри озброєння, Національна академія 

Національної гвардії України (м. Харків); 

КОРКОВСЬКИЙ Ю.Д., начальник відділу охорони праці ТОВ «КОРТ» (м. Харків); 
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АНАЛІЗ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ  

ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ  

 

Проведений аналіз застосування безпілотних літальних апаратів (БпЛА) вказує на виконання таких 

основних бойових завдань, як: 

- розвідка ділянок місцевості, непідконтрольних ЗСУ, на предмет ймовірного розташування 

підрозділів російсько-окупаційних військ; 

- ідентифікація фортифікаційних споруд, військової ………… 

За результатами проведеного аналізу застосування БпЛА в умовах реальних бойових дій отримані 

обґрунтовані рекомендацій по вирішенню проблем бойового застосування БпЛА в умовах активного 
застосування противником сучасних засобів радіо-електронної боротьби та інших засобів боротьби з 

БпЛА. 
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