
 
Вимоги до оформлення тез 

 


 Праворуч – ім’я та прізвище автора, посада і 
повна назва установи у якій працює/навчається 
автор, науковий ступінь,  
вчене звання; шрифт Times New Roman № 14. 


 Нижче, 

через один інтервал, назва  
доповіді посередині рядка (усі слова великими 
літерами, без крапки вкінці назви): шрифт 
Times New Roman № 14, полужирний. 

Наприклад:  
Сидоренко Олена Олегівна, 
старший слідчий слідчого 
відділу Оболонського РУ ГУ 
МВС України в місті Києві, 
здобувач кафедри кримінального 
процесу Національної академії 
внутрішніх справ (вчене, 
наукове звання) 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

КРИМІНАЛІСТИКИ 
 
 Через один інтервал друкують текст доповіді, 

що має відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: 
верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве поле – 3 см, шрифт 
Times New Roman 



№ 14, міжрядковий інтервал – 1,5.   
 Література (без повторів) оформлюється в кінці 

тексту по ширині під назвою Список використаних 
джерел (напівжирний шрифт, 



вирівнювання по центру). 




 У тексті посилання позначаються квадратними 
дужками із вказівкою в них порядкового номера 
джерела за списком та через кому – номера сторінки 
(сторінок), 



наприклад: [4, с. 89]. Електронні посилання у 




тексті допускаються із додержанням вимог 
щодо оформлення бібліографічного опису!!! 



 Обсяг тексту до чотирьох сторінок. 


Орієнтовний план проведення конференції  

 
23 січня 2015 року    

09:30 – 10:00 – реєстрація учасників 
10:00 – 11:00 – пленарне засідання 
11:00 – 12:00 – робота конференції 
12:00 – 12:30 – кава брейк  
12:30 – 14:00 – робота конференції 
14:00 – 15:00 – підбиття підсумків 

 

Додаткова інформація 
 


Додаткову інформацію щодо проведення 

конференції Ви можете отримати, звернувшись в 
оргкомітет за адресою: м. Київ, пл. 
Солом’янська, 1: 
Пясковський Вадим Валерійович  
моб. (067) 7811058; 
Корольчук Віктор Володимирович 
моб. (050) 5492529; 

 
e-mail pwwadd@mail.ru 

 
 Якщо після надіслання матеріалів 

конференції з’ясується, що Ви не зможете взяти в 
ньому участь, будь ласка, повідомте про це 
завчасно оргкомітет. 



 За підсумками конференції планується видання 
збірника матеріалів. 




 У разі потреби офіційного запрошення 
до участі, просимо завчасно (не пізніше тижня 
до початку) повідомити про це оргкомітет. 



 Усі витрати, пов’язані з участю в 
круглому столі (проїзд, проживання, харчування 
тощо), оплачуються учасниками за власний 
рахунок, або за рахунок сторони, що їх 
відряджає. 



 
Міністерство внутрішніх справ України  

Національна академія внутрішніх справ 
 

 

Присвячена 50-річчю кафедри 
криміналістики та судової 

медицини  
 
 
 
 
 

Актуальні питання 
теорії і практики 

криміналістичної науки 
 
 
 

 

всеукраїнська науково-
практична конференція 

 

 

23 січня 2015 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КИЇВ 2014 



 
Шановні колеги, практичні, науково-

педагогічні працівники!  
Національна академія внутрішніх справ 

оголошує проведення всеукраїнської науково-
практичної конференції на тему: “Актуальні 
питання теорії і практики криміналістичної 
науки”, присвяченої 50-річчю кафедри 
криміналістики та судової медицини, яка 
відбудеться 23 січня 2015 року. 
 
 
 

Напрями роботи 
 
1. Наука криміналістика. 

2. Історичні аспекти становлення 

криміналістики в Україні та світі. 

3. Актуальні питання теорії криміналістики.  
4. Актуальні питання практики застосування 
криміналістичних знань. 

 
Мови конференції: українська, російська. 

Якщо Ви зацікавилися пропозицією і 
бажаєте взяти участь у роботі конференції, 
то необхідно до 1 грудня 2014 року 
надіслати в електронному варіанті: 
1) заявку на участь у роботі конференції   
2) тези доповіді (не більше чотирьох 

сторінок);  

 
Інформацію надсилайте на електронну адресу: 

pwwadd@mail.ru 

 


Отримання оргкомітетом матеріалів для 

участі у роботі конференції має бути 
обов’язково підтверджено нашим 
повідомленням про їх отримання на вказану 
Вами електронну адресу. Якщо після 
надсилання матеріалів Вам не відповіли 
протягом 3-х робочих днів, будь-ласка, 
надішліть матеріали повторно. 

 
Вимоги до електронного варіанта 

заявки і тез доповіді 
 
 

 Назва файлу має відповідати прізвищу 
та імені доповідача із вказівкою для заявки – 
Zayavka, для тез – Tezy. 




Наприклад: Zayavka Ivanov Ivan 
Tezy Ivanov Ivan 




або Заявка Іванов Іван 
Тези Іванов Іван 




 Текст має бути виконано в Microsoft 

Word 6.0 і вище для Windows (але не вище 2007 

року), файл з розширенням *rtf. 




Тема електронного повідомлення повинна 

складатися з прізвища та імені учасника 

конференції, а також вказівки «Актуальні 

питання теорії і практики криміналістичної 

науки».  
 

 
Організатори конференції 

зберігають за собою право відхилити 
надіслані матеріали, якщо вони не 
відповідають проблематиці конференції, 
неналежним чином оформлені або 
надіслані пізніше зазначеного терміну. 
 
 

 
При опублікуванні тез доповідей у 

збірнику перевага буде надаватися 
особам , які безпосередньо візьмуть 
участь у роботі конференції!!! 
 

 

 

 

 

 
Місце проведення 

всеукраїнської науково-
практичної конференції 

 


 місто Київ, площа Солом’янська, 1 
Національна академія внутрішніх справ 

 
 
 

 

Зразок заявки  
Заявка на участь у конференції  

“ Актуальні питання теорії і практики 
криміналістичної науки” 

 
Відомості про доповідача та тему доповіді: 
 

1. Прізвище Ім’я По батькові   
2. Повна назва відомства/ВНЗ, у якому 

працює/навчається доповідач   
3. Посада  
4. Науковий ступінь  
5. Вчене звання  
6. Тема доповіді  
7. Домашня адреса, індекс   
8. Контактний телефон  
9. Електронна адреса  
10. Наявність мультимедійної презентації  

 


