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РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ
НАУКИ В
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ПРАВООХОРОННОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Підсумкова науково-практична
конференція навчальнонаукового інституту № 1
25 квітня 2019 року

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Навчально-науковий
інституту
№1
Національної академії внутрішніх справ
запрошує Вас взяти участь в підсумковій
науково-практичній
конференції
«Роль
юридичної
науки
в
забезпеченні
правоохоронної діяльності», яка відбудеться
25 квітня 2019 року
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Актуальні питання історико-теоретичних
юридичних
наук
в
забезпеченні
правоохоронної діяльності.
2. Актуальні питання галузевих юридичних
наук
в
забезпеченні
правоохоронної
діяльності.
3. Актуальні питання спеціально-юридичних
наук
в
забезпеченні
правоохоронної
діяльності.
Форма участі: очна, заочна.
Мова конференції: українська, англійська
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Київська область, с. Віта Поштова, лекційна
зала № 1 навчально-наукового інституту № 1
Національної академії внутрішніх справ
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ

м. Київ

25 квітня 2019 року:
14:20 – 14:30 – реєстрація учасників
14:30 – 16:00 – робота конференції
16:00 – 16:20 – підбиття підсумків
конференції
ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Планується видання програми та збірника
тез доповідей до початку роботи конференції.
УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі необхідно надіслати
до 15 квітня 2019 року за адресою:
tsiyprik@ukr.net
 заявку встановленого зразка;
 тези доповіді (ім’я файлу повинно
містити прізвище автора, наприклад:
Тези_Іванов).
Зверніть увагу!
Отримання оргкомітетом матеріалів
для участі в конференції має бути
підтверджено нашим повідомленням на
зазначену Вами електронну адресу. Якщо
впродовж трьох робочих днів після
надсилання матеріалів Ви не отримали
відповідь, будь ласка, зателефонуйте.
Подані матеріали буде опубліковано в
авторській редакції. Відповідальність за
зміст тез виступів несуть автори.

Електронну
версію
збірника
буде
розміщено для широкого доступу на вебпорталі НАВС. Усі витрати, пов’язані з
перебуванням
на
заході
(проїзд,
проживання,
харчування),
учасники
оплачують за власний рахунок або за
рахунок сторони, що їх відряджає.
ЗРАЗОК ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЯВКИ

Заявка на участь у конференції «Правові
реформи в Україні: реалії сьогодення»
Відомості про доповідача та тему доповіді:
Прізвище, ім’я, по батькові _______________
Місце роботи (навчання)_________________
Посада (група, клас)____________________
Тема доповіді (повідомлення)_____________



Планую особисту участь у засіданні
конференції.
Заочна участь.

Координати для зв’язку:
Поштова адреса_______________________
Контактний телефон___________________
Е-mail: ______________________________

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ

Обсяг тез – до трьох сторінок,
шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт,
міжрядковий інтервал – 1. На початку з
правого боку зазначають: прізвище, ім’я,
по батькові автора, посаду та повну назву
установи, у якій працює чи навчається
автор, науковий ступінь, вчене звання.
Нижче через інтервал – прізвище, ім’я, по
батькові наукового керівника (для осіб,
які не мають наукового ступеня), посаду
та повну назву установи, у якій працює,
науковий ступінь, вчене звання. Нижче
через інтервал по центру – назву теми
доповіді (усі слова великими літерами).
Нижче через інтервал – текст доповіді та
список
використаних
джерел,
що
оформлюється відповідно до чинних
стандартів. Посилання позначаються
квадратними дужками, наприклад:
[1, с. 78].
Додаткова інформація!
Оргкомітет залишає за собою право
редагування та відхилення тез доповідей,
які: (а) виконані не за напрямом роботи
конференції; (б) містять плагіат; (в) не
відповідають вищезазначеним вимогам;
(г) подані з порушенням встановленого
строку.

Приклад оформлення
Іваненко
Іван
Іванович,
курсант 2-го курсу навчальнонаукового інституту № 1
Науковий керівник:
Петров Петро Петрович
старший
науковий
співробітник
наукової
лабораторії з проблем протидії
злочинності
Національної
академії внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук
АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФАЙЛІНГУ В
СЛІДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Список використаних джерел
1.
Психологія слідчої діяльності :
навч. посіб. / [В. Г. Андросюк, О. М.
Корнєв, О. І. Кудерміна та ін.] ; за заг.
ред. Л. І. Казміренко. Київ : Правова
єдність, 2009. 200 с.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Додаткову інформацію щодо проведення
конференції Ви можете отримати,
звернувшись до
Цюприк Наталії Олександрівни
моб. (067)7803758

