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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

XIV Всеукраїнської 
науково-практичної конференції

«ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 
ДОСЯГНЕНЬ КРИМІНАЛІСТИКИ У 

БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ»,

яка відбудеться 13 квітня 2017 року 
у головному корпусі Донецького юридичного 

інституту МВС України

за адресою:
50106, Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21

Мета конференції:
обговорення актуальних питань 

криміналістики, кримінального процесу, 
спеціальних криміналістичних досліджень, 

узагальнення наукового і практичного досвіду 
щодо їх розв’язання 

в контексті боротьби зі злочинністю

Напрями роботи конференції:
■ актуальні питання криміналістики;
■ актуальні питання кримінального

процесу;
* актуальні питання використання

спеціальних знань у боротьбі зі
злочинністю.

Для участі запрошуються:
курсанти, студенти, слухачі, аспіранти, 

вчені, працівники суду, правоохоронних 
органів, органів кримінальної юстиції, 

громадських організацій

Робочі мови конференції:
українська, російська

Порядок направлення заявок та
матеріалів на участь у конференції:

заявка на участь у конференції разом із
матеріалами одночасно надсилаються 

електронною поштою 
e-mail: пай k a dli(tf)i па її. її а 

в строк до 1 квітня 2017 року 
(включно)

Вимоги до тез доповідей
Вимоги до змісту:

Тези мають бути виконані на актуальну 
тему, містити результат самостійного 
дослідження.

Вимоги до оформлення:
■ тези подаються у електронному 

варіанті у форматі doc, редактор 
Microsoft Word;

■ обсяг -  від 2 до 5 сторінок формату 
А-4;

■ верхнє, нижнє, праве, ліве поля -  20 
мм;

■ шрифт -  Times New Roman, кегель -  
14 пт, інтервал між рядками -1 ,5 ;

■ назва доповіді або повідомлення -  
великими літерами посередині 
рядка; нижче (через 2 інтервали 
праворуч) прізвище та ініціали 
автора, назва установи, де працює 
автор; науковий ступінь та вчене 
звання (за наявності), далі (через 2 
інтервали) -  текст.

* текст має бути перевірений 
коректором;

* список використаних джерел (без повтор 
оформлюється наприкінці тексту під ч 
назвою «Література». У тексті, посилання 
зазначаються у квадратних дужках із 
порядковим номером джерела за списком, 
через кому -  номер сторінки (сторінок).

■ до тез осіб, що не мають наукового 
ступеня, обов’язково додається рецензія 
наукового керівника або витяг з протоколу 
засідання кафедри про рекомендацію до 
друку;

■ файл повинен бути названий прізвищем 
учасника. Наприклад «Івановзаявка», 
«Іванов_тези», «Іванов_рецензія»

Матеріали, які не відповідають 
вищезазначеним вимогам та напрямам 
конференції або з порушенням терміну подання, 
розглядатися та публікуватися не будуть.

Матеріали публікуватимуться в авторській 
редакції.

Контактні телефони:

(067) 711-94-13 -  професор кафедри
кримінально-правових дисциплін та судових 
експертиз Одерій Олексій Володимирович 
(050) 871-58-65 -  відповідальний секретар
оргкомітету конференції Політова Анна 
Сергіївна


