
Інформаційне повідомлення 
 

Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує взяти 
участь у ХVIІІ Міжнародній студентській науково-практичній конференції 
іноземними мовами (англійською, німецькою, французькою) «Миротворча 
діяльність поліції (зарубіжний досвід)», яка відбудеться 20–21 квітня 
2017 року. 

Для участі в конференції необхідно надіслати на електронні адреси: 
akorshenko@yahoo.com (Коршенко Анатолій Євгенович) та alev@univd.kharkov.ua 
(Левашов Олександр Семенович) такі матеріали: 

1) тези виступу іноземною мовою та їх адекватний переклад українською 
мовою; 

2) скановану копію відгуку консультанта з іноземної мови, в якому він 
повинен підтвердити відповідність тексту тез нормам цієї мови (відгук повинен 
мати завірений підпис і печатку навчального закладу, який консультант 
представляє); 

3) скановану копію рецензії наукового керівника на тези, в якій він повинен 
підтвердити відповідність тез темі конференції та їх достатній науковий рівень 
(рецензія повинна мати завірений підпис і печатку навчального закладу, який 
науковий керівник представляє); 

4) відомості про учасника конференції, де вказати прізвище, ім’я та по 
батькові учасника конференції українською мовою (відповідно до паспорта), а 
також повну і скорочену офіційну назву навчального закладу іноземною та 
українською мовами, контактний телефон та електронну адресу; 

5) відомості про консультанта з іноземної мови, де вказати його прізвище, 
ім’я та по батькові, а також повну та скорочену офіційну назву навчального 
закладу (іноземною та українською мовами), який він представляє; 

6) відомості про наукового керівника, де вказати його прізвище, ім’я та по 
батькові, а також повну та скорочену офіційну назву навчального закладу 
(іноземною та українською мовами), який він представляє; 

7) скановану або фотокопію документа про сплату організаційних потреб із 
зазначенням прізвища та ініціалів учасника конференції. 

Усі матеріали повинні бути зібрані в одній папці, назва якої має відповідати 
прізвищу та ініціалам учасника (українською мовою). Назва файлу з тезами 
іноземною мовою повинна складатися з прізвища та ініціалів учасника 
конференції та бути написана латинськими літерами за правилами транслітерації з 
української мови (Petrenko M.I.). Назва файлу з тезами українською мовою 
повинна складатися з прізвища та ініціалів учасника конференції та бути написана 
українськими буквами (Петренко М.І.). 
 

Фінансові питання 
Для участі слід надіслати грошовий переказ у сумі 130 грн на оплату 

1 примірника збірки матеріалів та організаційні потреби на адресу: Русановій 
Аллі Борисівні, до запитання, м. Харків, 61105, Україна. 

За бажанням може бути зроблене замовлення на додаткові екземпляри 
збірки матеріалів конференції, в якому слід вказати, яку кількість примірників 
збірки (крім одного обов’язкового) учасник конференції хоче придбати. Гроші на 
оплату замовлення (80 грн за кожний додатковий примірник) слід внести 
додатково у вищевказаний переказ. 

Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок учасника 
конференції. 

 



Вимоги до оформлення матеріалів 
Тези повинні бути набрані на комп’ютері у Word шрифтом Times New 

Roman (розмір 10, звичайне написання) та збережені у форматах *.doc (Word 
2003) і *.rtf. 

Параметри сторінки: 
- розмір аркуша паперу – А5 (148 мм x 210 мм); орієнтація – книжкова; 
- поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; усередині – 2 см, зовні – 2 см; 
- колонтитули: верхній – 1,25 см; нижній – 1,5 см. 

Сторінка розпочинається шифром УДК на тези, який розміщується ліворуч. 
Другий рядок сторінки з тезами іноземною мовою – ім’я, по батькові та 

прізвище учасника конференції іноземною мовою. 
Третій рядок – повна офіційна назва ВНЗ іноземною мовою (малими 

літерами). 
Між третім рядком і наступним заголовком тез – інтервал 12 пт. 
Заголовок повинен мати не більше двох рядків, і рядок заголовку не 

повинен перевищувати 2/3 рядка основного тексту (заголовок повинен бути 
надрукований малими літерами). 

Між заголовком і наступним текстом тез (абзац – 0,7) має бути інтервал 
12 пт. 

Текст тез не повинен мати ані посилань на літературу, ані списку 
використаної літератури. 

У лівому нижньому куті сторінки повинні бути надруковані слова 
«Консультант з мови», а в правому – прізвище, ім’я та по батькові 
консультанта (рідною мовою) і (у дужках) повна назва ВНЗ (іноземною 
мовою), представником якого він/вона є. 

Між цим рядком і попереднім текстом тез має бути інтервал не менше 12 пт. 
Тези однією мовою мають займати 1 сторінку паперу формату А5 при 

міжрядковому інтервалі 1,2. 
Сторінка з тезами українською мовою оформляється за аналогічними 

вимогами за виключенням того, що останню строку мають складати відомості про 
наукового керівника – прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника і (в 
дужках) повна назва ВНЗ, представником якого він/вона є. 

Тези, що не відповідатимуть вищезазначеним вимогам, друкуватися не 
будуть. 

Додаткове редагування та корегування матеріалів не передбачається. 
Всю відповідальність за зміст тез та їх мовну коректність несуть автор, його 
науковий керівник та консультант з іноземної мови. 

Тези доповідей будуть розміщені на сайті університету (www.univd.edu.ua) 
в розділі «Видавнича діяльність > Матеріали науково-практичних конференцій, 
семінарів тощо» не пізніше 31 березня 2017 року. 

 

Остаточний термін подання матеріалів – 01 березня 2017 року.  
 

Довідки за телефонами: (057) 73-98-127, 73-98-089, 73-98-139 або за 
електронною адресою alev@univd.kharkov.ua. 

 

Оргкомітет конференції 


