
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДВШ «ІТриазовський державний технічний університет»

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ ОПРАВ УКРАЇНИ 
Головне Управління Національної поліції в Донецькій області

Інформаційний лист

Запрошуємо Вас взяти участь у 
Всеукраїнській науково-практичпій конференції

«НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ДОНБАСУ:

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ -  2016»,

яка відбудеться 20 жовтня 2016 р. у ДВНЗ «Приазовськин державний 
технічний університет» м. Маріуполь ~ ~~

Мета конференції донести до громадськості інформацію щодо основних 
проблем реформування поліції в Україні, визначивши регіональну специфіку 
впровадження реформи в Донецькій області; охарактеризувати вимоги 
суспільства до поліції як ключової ланки МВС; висвітлити основні проблеми 
взаємодії суспільства та поліції.

НАПРЯМКИ РОБОТИ:
- Історичні передумови становлення сучасної поліції Донеччини
- Напрямки реформування поліції в Україні
- Законодавча та нормативно-правова база діяльності сучасної поліції
- Організаційно-структурні засади Національної поліції України
- Зарубіжний досвід реформування силових структур
- Співпраця поліції із силовими структурами та органами місцевого 
самоврядування
- Кадрова політика та професіоналізація співробітників поліції
- Освітні методики підготовки поліцейських; інноваційний досвід
- Соціально-психологічні аспекти роботи поліцейських
- Соціальний та демографічний портрет сучасного поліцейського
- Тендерні аспекти в роботі поліції _
- Інноваційні методики подолання конфліктних ситуацій при взаємодії 
поліцейських з громадою
- Діяльність поліції в поглядах громади
- Перспективи використання сучасних інформаційних технологій у роботі 
поліції
- Психологічні аспекти взаємодії поліції та молоді
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Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

Організація роботи конференції

09.00-09.30 Реєстрація учасників і доповідачів
10.00-10.30 Відкриття конференції. Пленарне засідання
10.30-12.00 Робота конференції
12.00-12.15 Кава-брейк
12.15-14.00 Робота конференції
14.00-15.00 Обідня перерва
15.00-16.30 Робота конференції
16.30-17.00 Ухвалення рекомендацій, підведення підсумків і закриття 

конференції
17.00-18.00 Фуршет

Тези доповідей будуть опубліковані в збірнику матеріалів конференції

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Тези доповідей подавати у вигляді одного файлу у форматі Microsoft Word 
(*.<1ос) електронною поштою: confcrenee.police2Q16@ukr.net

Розміри полів з усіх боків - 2 см. Шрифт Times New Roman, розмір - 10 pt, 
міжрядковий інтервал - одинарний, абзац з нового рядка - 0,75, відстань від 
верхнього і нижнього колонтитулу -  1см, формат А5

Назву тез набирати великими літерами, жирним шрифтом посередині рядка. 
Запобігати перенесенням слів у назві доповіді, крапку не ставити. Нижче, через 
1 інтервал - ім'я, по батькові та прізвище автора, через кому - посада і місце 
роботи. Нижче, через 1,5 інтервала, з нового рядка набирати текст тез, обсяг -  
не більше 2-х аркушів, мова - українська, російська, англійська.

Література подається після тексту в алфавітному порядку. Посилання 
наводяться в тексті у квадратних дужках.

Текст має бути без помилок. За помилки несе відповідальність автор. 
Приклад:

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВИЗАУЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
М.В. Долгая, ст. преиод., ГВУЗ «ГИТУ»

В современных источниках информации, обсуждающих ,.■> ^  
проблемы и задачи образования ................................................ Є С с с  с у

0  9Os ^ 6
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КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:

0687820184 Сараєва Ольга Віталіївна (ДВНЗ «ПДТУ»)

0969296540 Ташкінова Оксана Анатоліївна (ДВНЗ «ПДТУ»)

0629 44 65 13 -  Тархан Світлана Володимирівна (ДВНЗ «ПДТУ»)

Email: confercnce.police2016@uki.nct

Адреса оргкомітету: вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, Донецька 
область, 87500, Україна

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
у роботі конференції

Ім'я:

По батькові: _____ _______ ___________________________________

11 р іш и т е  _____ _____________________________________________

Місце роботи, посада: _____ _____________________________________

Домашня адреса:__________ ___________________________________________

Контактний телефон:

Email:

Тема доповіді

Участь у конференції (очна, заочна)________________________

Термін подачі заяв на участь у конференції-до 25 вересня 2016 р. включно

Термін подачі тез доповідей -  до 5 жовтня 2016 р. включно.

Будемо раді співпрацювати!

mailto:confercnce.police2016@uki.nct


Термін подачі заяв на участь у конференції
-д о  25 вересня 2016 р. включно

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

<<ПРИАЗОВСЬКИїї ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕСИТЕТ» '

Термін подачі тез доповідей -  до 5 жовтня 
2016 року включно.

МіНІСІ ЕРСТВО ВНУТРЛШИХ СПРАВ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ у роботі конференції
Ім'я: ________________________________
По батькові: _________________________
Прізвище.___________________________
Місце роботи, посада:__________________
Домашня адреса:______________________
Контактний телефон: __________________
E m ail:______________________________
Тема доповіді________________________
Участь у конференції (очна, заочна)

З питань конференції звертайтесь:

0687820184 Сараєва Ольга Віталіївна (ДВНЗ
«пдту») "Будемо раді співпрацювати!"
0969296540 Ташкінова Оксана Анатоліївна
(ДВІІЗ «ПДТУ»)

0629 44 65 13 -  Тархан Світлана Володимирівна
(ДВНЗ «ПДТУ»)

«НАЦІОНАЛЬНА 
ПОЛІЦІЯ ДОНБАСУ: 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА 
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ - 2018»

ВСЕУКРАЇНСЬКА 
НАУ КО ВО™ II FA ЇСТИ Ч НА 

КОНФЕРЕНЦІЯ
ЗАПРОШ ЕННЯ

Email:

Адрес оргкомітету: вул. Університетська, 
7, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, 
У країна, Соціально-Г уманітарний
факультет

Маріуполь 2016

Хто не карає зла, той сприяє його
здійсненню 
Л, да Війні

Шановні колеги!



Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Національна поліція 
Донбасу: проблеми становлення та
стратегія розвитку», яка відбудеться 20 
жовтня 2016 року у ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет.

Мета конференції:
Донести до громадськості інформацію 

щодо основних проблем реформування 
поліції в Україні, визначивши регіональну 
специфіку впровадження реформи в 
Донецькій області; охарактеризувати 
вимоги суспільства до поліції, як 
ключової ланки МВС; висвітлити основні 
проблеми взаємодії суспільства та поліції. 

Основна тематика конференції:
- Історичні передумови становлення 
сучасної поліції Донеччини.
- Напрямки реформування поліції в 
Україні.
- Законодавча та нормативно-правова база 
діяльності сучасної поліції.
- Організаційно-структурні засади 1 
Національної поліції України.
- Зарубіжний досвід реформування
силових структур. ■ !
- Співпраця поліції із силовими 
структурами та органами місцевого 
самоврядування.
- Кадрова політика та професіоналізація 
співробітників поліції.
- Освітні методики підготовки поліцей
ських: інноваційний досвід.

- Соціально-психологічні аспекти роботи 
поліцейських.
- Соціальний і демографічний портрет 
сучасного поліцейського
- Тендерні аспекти в роботі поліції. _
- Інноваційні методики подолання 
конфліктних ситуацій при взаємодії 
поліцей-ських з громадою.
- Діяльність поліції в поглядах громади.
- Перспективи використання сучасних 
інформаційних технологій у роботі 
поліції.
- Психологічні аспекти взаємодії поліції 
та молоді.
Робочі мови конференції: українська, 
англійська, російська
Організація роботи конференції_______
09.00-9.30 Реєстрація учасників і 

доповідачів
09.30-10.30 Відкриття конференції. 

Пленарне засідання
10.30-12.00 Робота конференції
12.00-12.15 Кава-брейк
12.15-14.00 Робота конференції
14.00-15.00 Обідня перерва
15.00-16.30 Робота конференції
16.30-17.00 Ухвалення рекомендацій, 

підведення підсумків та 
закриття конференції

17.00-18.00 Фуршет

Тези доповідей будуть опубліковані в 
збірнику матеріалів конференції

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:
Матеріали подаються у форматі Microsoft 

Word (*.doc) електронною поштою: 
conference, рої ісе2016@ukr.net

Розміри полів з усіх боків - 2 см. Шрифт 
Times New Roman, розмір - 10 pt, міжрядковий 
інтервал - одинарний, абзац з нового рядка - 
0,75, відстань від верхнього і нижнього 
колонтитулу -  1см, формат А5.

Назву тез набирати великими літерами, 
жирним шрифтом посередині рядка. 
Запобігати перенесенням слів у назві доповіді, 
крапку не ставити. Нижче, через 1 інтервал - 
ім'я, по батькові та прізвище автора, через 
кому - посада і місце роботи. Нижче, через 1,5 
інтервали, з нового рядка набирати текст тез, 
обсяг -  не більше 2-х аркушів, мова - 
українська, російська, англійська.

Література подається після тексту в 
алфавітному порядку. Посилання наводяться в 
тексті у квадратних дужках.

Текст має бути без помилок. За помилки 
несе відповідальність автор.
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