
Вимоги до оформлення тез 

 Назва доповіді посередині рядка (всі 
слова прописними літерами, без крапки): 
шрифт Times New Roman № 10, жирний.  
 Нижче, через один інтервал, посередині 

рядка зазначається назва секції або напрям. 
Наприклад: 

Проблеми захисту неповнолітніх осіб 
 

Секція: Цивільне право 
 

 Нижче, через один інтервал, праворуч –
прізвище, ім’я та по-батькові автора (без 
скорочень), повна назва установи (без 
зазначення курсу або року навчання), де 
навчається автор; науковий ступінь, вчене 
звання, прізвище та ініціали наукового 
керівника: шрифт Times New Roman № 10. 
Наприклад: 
Сидоров Сидір Сидорович, студент 
навчально-наукового інституту права та 
психології Національної академії внутрішніх 
справ 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, 
доцент Іванов І.І. 

 
 Через один інтервал текст тез, який 

повинен відповідати таким вимогам: формат 
А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, 
шрифт Times New Roman № 10, міжрядковий 
інтервал 1.  
 Список використаних джерел (без 

повторів) оформлюється в кінці тексту під 
назвою Список використаних джерел: У тексті 
виноски позначаються квадратними дужками 
із вказівкою в них порядкового номера 
джерела за списком та через кому – номера 
сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89]. 
!Список використаних джерел не є 
обов’язковим!. 
 Обсяг тексту: до 1,5 сторінок. 

 
 
 

Орієнтовний план проведення конференції 

16 квітня 2015 року: 
10:00–11:00 – реєстрація учасників. 
11:00–12:30 – пленарне засідання. 
12.30–13.30 – перерва  
13:30–17:30 – засідання секцій. 
17:30–18:00 – підсумкове засідання  

 

Додаткова інформація 

 Додаткову інформацію щодо проведення 
конференції Ви можете отримати, 
звернувшись в оргкомітет за адресою:  
м. Київ, пл. Солом’янська, 1, каб. 917 – 
Лов’як Світлана Сергіївна (вн. тел.: 15-18;  
моб. тел.: (067) 7878456; (095) 5862800). 

e-mail Lovyak_sveta@meta.ua; 
 Якщо після надіслання матеріалів на 
конференцію з’ясується, що Ви не зможете 
взяти в ній участь, будь ласка, повідомте про 
це завчасно оргкомітет. 
 Видання збірника матеріалів планується 
лише у електронному форматі із подальшим 
розміщенням його на офіційному веб-сайті 
академії. Додаткову інформацію щодо 
збірника з’ясовуйте в оргкомітеті. 
 Якщо Вам потрібне офіційне запрошення 
до участі у конференції, просимо завчасно (не 
пізніше 2-х тижнів до початку) повідомити про 
це оргкомітет.  
 Усі витрати, пов’язані з перебуванням на 
конференції (проїзд, проживання, харчування 
тощо) оплачується учасниками за власний 
рахунок, або за рахунок сторони, що їх 
відряджає.  
 
 
 
 
 
 
 

Міністерство  внутрішніх  справ  України 

Національна академія внутрішніх справ 

Навчально-науковий інститут 

права та психології 

 

Підсумкова  

науково-теоретична  

Інтернет-конференція  
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Шановні науково-педагогічні, наукові, 
педагогічні та практичні працівники, 

аспіранти, ад’юнкти, слухачі, студенти та 
курсанти! 

 
Навчально-науковий інститут права та 

психології Національної академії внутрішніх 
справ 16 квітня 2015 року проводить підсумкову 
науково-теоретичну Інтернет-конференцію на 
тему: «Стан, проблеми та перспективи сучасної 
юриспруденції в умова євроінтеграції України: 
юридичні та суспільні аспекти». 

 
Робота конференції відбуватиметься  

за напрямами: 
Конституційне, міжнародне, адміністративне, 
кримінальне, цивільне, сімейне, спадкове, 
екологічне, житлове, господарське право, теорія 
й історія держави та права; адміністративний, 
кримінальний, цивільний, господарський 
процес; адміністративна діяльність; 
криміналістика; кримінологія; соціальні й 
економічні дисципліни, а також психологічний 
напрям. 

Мова конференції: українська. 
 
Матеріали для участі у конференції: 
1) заявка на участь у конференції; 
2) тези доповіді (до 1,5-х сторінок);  
3) відскановану рецензію наукового 

керівника (для аспірантів, ад’юнктів, слухачів, 

студентів, курсантів). 
 

приймаються до 31 березня 2015 року  
за електронною адресою: 
Lovyak_sveta@meta.ua 

 
!!! Отримання оргкомітетом матеріалів для 
участі у конференції буде обов’язково 
підтверджено повідомленням на електронну 
адресу, з якої надіслано матеріали. При 
відсутності підтверджуючого повідомлення 
звертайтесь до оргкомітету! 
 
 
 

Вимоги до електронного варіанта  
заявки та тез доповіді 

 
 Назва файлу має відповідати 

прізвищу доповідача та назви секції (напряму) 
із вказівкою: 
наприклад,  
для заявки – Сидоров_заявка,  
для тез – Сидоров_цивільне 

 Текст має бути виконаний в Microsoft 
Word 97-2003 для Windows. 

 Тема електронного повідомлення має 
складатися з прізвища учасника конференції, 
та вказівки «Сидоров_конференція_ННІПП».  
 

Організатори конференції зберігають за 
собою право відхилити надіслані матеріали, 

якщо вони не відповідають тематиці 
конференції, неналежним чином оформлені 
(у тому числі у назві файлу) або надіслані 

пізніше зазначеного терміну. 
 

Місце проведення конференції 

місто Київ, вул. Кудряшова, 8 
Аудиторії проведення секційних засідань  

буде повідомлено додатково при реєстрації 
учасників. 

 
Особиста участь у конференції учасників  

з ВНЗ України не обов’язкова! 
 

Студенти навчально-наукового інституту 
права та психології під час роботи 
конференції можуть захистити та 

апробувати результати власних наукових 
досліджень, кращі з яких буде 

рекомендовано до участі у 
загальноакадемічній підсумковій науково-

теоретичній конференції,  
присвяченій Дню науки, а також до участі у 

Конкурсі наукових робіт курсантів, 
слухачів і студентів НАВС у 2015 році! 

 

Зразок заявки 

Заявка на участь в конференції  
 

Відомості про доповідача та тему доповіді*: 
1. Прізвище  
2. Ім’я   
3. По батькові  
4. Повна назва вищого навчального 

закладу, у якому навчається\працює 
доповідач 

5. Назва факультету, курс (рік навчання) 
6. Тема доповіді  
7. Секція (напрям)  
8. Домашня адреса, індекс  
9. Контактний телефон  
10. Електронна адреса  
11. Форма участі (буду брати особисто\не 

буду брати) 
 
Відомості про наукового керівника: 

1. Прізвище 
2. Ім’я 
3. По батькові  
4. Посада 
5. Повна назва вищого навчального 

закладу із зазначення кафедри, у якому 
працює науковий керівник  

6. Науковий ступінь 
7. Вчене звання  
* скорочення у назвах факультетів, 
навчальних закладів, посадах тощо у заявці 
не допускається  

Вимоги до оформлення рецензії  
наукового керівника 

 Рецензія наукового керівника 
оформлюється довільно та надсилається на 
електронну адресу у відсканованому вигляді.  

 Наявність підпису наукового 
керівника, завіреного печаткою, обов’язкова. 
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