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КИЇВ – 2015 

 
 

Шановні наукові та науково-педагогічні 

працівники, докторанти, ад’юнкти 

(аспіранти), фахівці-практики! 

 

Національна академія внутрішніх справ; 

Колегія поліграфологів України; Асоціація 

адвокатів України; Українське бюро 

психофізіологічних досліджень і безпеки; 

Компанія Axciton Systems Inc. (США) 

запрошують вас взяти участь у роботі 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Використання поліграфа в правоохоронній 

діяльності: проблеми та перспективи», 

яка відбудеться 7–8 листопада 2015 року на 

базі Національної академії внутрішніх справ. 
Перед початком конференції буде 

організовано презентацію вітчизняної та 
зарубіжної продукції, пов’язаної з 
використанням поліграфа. Учасники 
конференції матимуть можливість 
запропонувати власний презентаційний 
матеріал. Перший день роботи конференції 
орієнтований на обговорення широкого кола 
питань. Другий день розрахований на фахових 
поліграфологів. 

 

 

7 листопада 2015 року 

09.00 – 10.00 – реєстрація учасників, 
презентація приладів 

10.00 – 12.00 – пленарне засідання 
12.00 – 12.30 – кава-брейк 
12.30 – 14.00 – робота конференції 
14.00 – 15.00 – обідня перерва 
15.00 – 16.30 – робота конференції 
16.30 – 17.00 – обговорення підсумків першого 

дня роботи конференції 
 

8 листопада 2015 року 

09.00 – 10.00 – реєстрація учасників, 
10.00 – 12.30 – кава-брейк 
12.30 – 13.00 – робота конференції 
13.00 – 14.00 – обідня перерва 
14.00 – 16.00 – робота конференції 
16.00 – 16.30 – обговорення підсумків 

конференції та проекту резолюції 
 

Регламент роботи першого дня 

Доповідь     до 20 хв. 
Виступ в дискусії   до 5 хв. 
 

Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська. 
 

Місце та час проведення конференції: 

місто Київ, площа Солом’янська, 1, 

Національна академія внутрішніх справ 
 

Додаткова інформація 

 До початку конференції планується 
видання збірника матеріалів. 

 У разі необхідності персонального 
запрошення до участі в конференції, просимо 
завчасно (не пізніше ніж за два тижня) 
повідомити про це Оргкомітет.  

 Бажаючим виступити з доповіддю 
упродовж першого чи другого дня роботи 
конференції потрібно завчасно узгодити це 
питання з Оргкомітетом. Доповідь може 
супроводжуватись мультимедійною 
презентацією. 

 Іногороднім учасникам конференції, 
за їх бажанням, надається допомога 
в попередньому бронюванні місць в готелі. 

 Додаткову інформацію щодо участі 
в роботі конференції (проживання, 
харчування тощо) Ви можете отримати, 
звернувшись до Оргкомітету: 
 
(095) 3945856; e-mail: vondr@naiau.kiev.ua 
Бодюл Євген Миколайович 

Орієнтовний план проведення конференції 


