
Шановні колеги!
АкАдемія АдвокАтури укрАїни  
запрошує взяти участь у науковій конференції : 

«теоретичні і практичні проблеми 
досудового розслідування  

в кримінальному процесі україни» 
                                яка відбудеться 16 грудня 2016 року. 

Початок реєстрації учасників конференції: 16 грудня 2016 року о 10.30. 
Початок роботи конференції об 11.00.
місце проведення конференції: Академія адвокатури України за адресою:  
м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27.
Заявку на участь у конференції та статтю в електронному вигляді просимо 
надсилати на адресу оргкомітету конференції konfaau@gmail.com з позначкою в 
електронному листі теми «конференція». 
Заявки приймаються до 12 грудня 2016 року, статті – до 1 лютого 2017 року.

матеріали учасників конференції у вигляді статей будуть опубліковані у журналі 
«Вісник Академії адвокатури України» за умови особистої участі у конференції. 

обов’язкові вимоги до оформлення статей
•	 стаття подається в електронному варіанті у форматі .rtf або .doc; 
•	 обсяг – до 8-ми сторінок (формат А4);
•	 назва статті українською, англійською та російською мовами;
•	 прізвище, ім’я, по батькові автора українською, англійською та російською 

мовами;
•	 місце навчання (роботи) автора;
•	 вчене звання та науковий ступінь автора (за наявності). Для аспірантів 

обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові, вчене звання та 
науковий ступінь наукового керівника;

•	 посилання у тексті (за необхідності) на бібліографічні джерела позначаються 
у квадратних дужках із вказівкою в них порядкового номера джерела 
за списком та через кому номер сторінки (сторінок), наприклад: [1, 22]. 
Список використаних джерел (за наявності) оформлюється після тексту під 
назвою «Список літератури» у відповідності до вимог дСту 8302:2015 
«Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, публікуватися не будуть, 
але це не впливає на можливість їх оприлюднення під час виступу. Тексти виступів 
не рецензуються і авторам не повертаються.



ЗАявкА
на участь у науковій конференції

«теоретичні і практичні проблеми досудового розслідування  
в кримінальному процесі україни»

1. Прізвище, ім’я та по батькові: ___________________________________

2. Місце навчання/роботи: ________________________________________

3. Науковий ступінь та вчене звання (за наявності): ___________________

4. Тема виступу: _________________________________________________

5. Контактний телефон (бажано мобільний): _________________________

6. Електронна адреса: ____________________________________________

контактні телефони та електронна адреса  
організаційного комітету конференції:

e-mail: konfaau@gmail.com
тел.: (044) 246-57-87

інформацію про інші наукові заходи, які проходять в Академії адвокатури 
україни, можна дізнатися на сайті Академії: http://www.aau.edu.ua


