
 
ЗРАЗОК ЗАЯВКИ  

 

Заявка на участь у наукових читаннях 

 
Відомості про доповідача та тему доповіді: 
Прізвище, ім’я, по-батькові ________________ 
Науковий ступінь ________________________ 
Вчене звання____________________________ 
Місце роботи (навчання) __________________ 
Посада _________________________________ 
Тема доповіді (повідомлення)______________ 
 

 Планую особисту участь у засіданні 
наукових читань. 
 Не планую приїзд. 

 
Координати для зв’язку: 
Поштова адреса__________________________ 
Контактний телефон______________________ 
Е-mail: _________________________________ 
Відомості про наукового керівника: 
(для ад’юнктів, аспірантів, здобувачів): 
Прізвище, ім’я, по-батькові ________________ 
Науковий ступінь ________________________ 
Вчене звання____________________________ 
Місце роботи ___________________________ 
Посада _________________________________ 
 

Вимоги до оформлення рецензії наукового 
керівника 

 
Рецензія наукового керівника оформлюється у 
довільній формі та надсилається електронною 
поштою у відсканованому вигляді у форматі pdf 
або jpg. 
Наявність завіреного підпису наукового 
керівника обов’язкова. 
 

* скорочення у назвах відомств, факультетів, 
навчальних закладів, посад у заявці не 
допускається  

 
 

КОНТАКТНІ ОСОБИ 

 

Завальний Андрій Миколайович 

моб. (067) 988 99 62 

Лазнюк Наталія Василівна 

моб. (067) 247 24 20 

 

 

 
 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  
 

 

17 листопада 2016 року: 

14:30 – 15:00 – реєстрація учасників  

15:00 – 15:30 - відкриття та вітальне слово 

15:30 – 16:30 – засідання  

16:30 – 17:00 – підведення підсумків  

 

 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ЧИТАНЬ 

 

 

лекційний зал № 1 відділу спеціальної і 

фізичної підготовки НАВС, Київська 

область, Києво-Святошинський район, 

с. Віта Поштова, 

Міністерство внутрішніх справ України 

Національна академія внутрішніх справ 

Кафедра теорії держави та права 

 

 

 

17 листопада 2016 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

КИЇВ 2016 

VІ наукові читання 
присвячені пам’яті 

академіка  
В.В. Копєйчикова 



 
Шановні колеги, практичні, науково-

педагогічні працівники, ад’юнкти (аспіранти), 

здобувачі, слухачі, курсанти! 

Кафедра теорії держави та права Національної 

академії внутрішніх справ оголошує проведення 

VІ наукових читань присвячених пам’яті 

академіка В.В. Копєйчикова, які відбудуться  

17 листопада 2016 року. 

Для участі у засіданні запрошено 

авторитетних вчених провідних вишів та 

науково-дослідних установ. 

 

Форма участі: очна, заочна. 

 

Мова наукових читань: українська. 

 

 
УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВИХ ЧИТАНЬ 

Для участі у читаннях необхідно надіслати 

електронною поштою на адресу 

natalya1408l@gmail.com 
до 21 жовтня 2016 року: 

1) заявку на участь у засіданні наукових 

читань; 

2) тези доповіді (не більше трьох сторінок); 

3) відскановану рецензію наукового 

керівника (для здобувачів вищої освіти). 

 Отримання оргкомітетом матеріалів для 

участі у засіданні наукових читань 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, 

перетелефонуйте. 

 

 

 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ НАУКОВИХ 

ЧИТАНЬ 
 
 

Збірник тез доповідей після проведення 

наукового заходу буде розміщено для 

широкого доступу учасників на 

загальноакадемічному веб-сайті НАВС: 

http://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist/naukovi 

-zaxodi/materiali-naukovih-zahodiv/. 

У разі необхідності офіційного запрошення 

на наукові читання, просимо завчасно 

повідомити про це контактних осіб.  

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на 

наукових читаннях (проїзд, проживання, 

харчування тощо), оплачуються учасниками за 

власний рахунок або за рахунок сторони, що їх 

відряджає. 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТА 

ЗАЯВКИ І ТЕЗ ДОПОВІДІ 
 

Обсяг тез до 3-х сторінок. Шрифт – Times 
New Roman, кегель – 14 пт, міжрядковий 
інтервал – 1. 

На початку вказується назва тематичного 
напряму.  

Нижче через інтервал – прізвище, ім’я, по-
батькові автора, посада та повна назва установи, 
в якій працює чи навчається автор, науковий 
ступінь, вчене звання. 

Нижче через інтервал – назва теми доповіді 
(усі слова великими літерами). 

Нижче через інтервал – текст доповіді.  
Нижче через інтервал – список використаних 

джерел, який оформлюється відповідно до 
існуючих стандартів 

Виноски позначаються квадратними 
дужками, наприклад: [1, с. 78]. 

 

Приклад: 
 

 

Іванов Іван Іванович, 
науковий співробітник наукової лабораторії з 

проблем досудового розслідування Національної 
академії внутрішніх справ,  

кандидат юридичних наук, доцент 
 

НАУКОВА СПАДЩИНА ПРОФЕСОРА 
КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА 
КОПЄЙЧИКОВА 

 
Список використаних джерел: 

1. Удалова Л. Д. Суб’єкти кримінально-
процесуального доказування : [навч. посібник] / 
Л. Д. Удалова, О. М. Рибалка. – К. : КНТ, 2012. – 
160 с. 
 

 Тема електронного повідомлення повинна 
складатися з прізвища та імені учасника 
читань, а також вказівки “читання”. 

 

http://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist

