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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Національна академія Державної 
прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького запрошує взяти 
участь у студентсько-курсантському 
конкурсі наукових праць за темою 
«Проблеми у сфері забезпечення 
національної безпеки України очима 
майбутніх правоохоронців». Метою 
конкурсу є стимулювання курсантів і 
студентів вищих навчальних закладів 
України до наукових досліджень щодо 
проблемних питань у сфері забезпечення 
національної безпеки України.

Термін проведення конкурсу з 
18 по 27 квітня 2017 року.

Підведення підсумків конкурсу 
приурочується відзначенню в Україні 
Дня науки (20 травня 201 7 року).

Підсумки конкурсу будуть 
розміщені на сайті академії:

h tpp://nad psu.edu.ua

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ

Студеній та курсанти вищих навчальних 
закладів України, які бажають взяти участь у 
конкурсі повинні подати на розгляд комісії такі 

матеріали:
заявку на участь у конкурсі; 
відомос ті про ав торів;
наукову працю (навчальний відеофільм, 
раш'оналізаторську пропозицію).

На конкурс подаються оригінали наукових 
робіт у зшитому вигляді, надруковані шрифтом 
14 Times New Roman через півтора інтервали. 
Обсяг не повинен перевищувати ЗО сторінок 
машинописного тексту (з урахуванням дода тків).

Наукова робота повинна містити: вступ, в 
якому розкривається актуальність і новизна теми; 
основну частину роботи з посиланням на 
літературні джерела; висновки: список
використаних джерел. До кожної наукової роботи 
додаються відомості про автора, наукового 
керівника та рецензія на наукову роботу.

Необхідні матеріали до реєстрації для участі у 
конкурсі надсилаються поштою до 12 квітня 
2017 року за адресою: 29003. Україна, 
м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, науково- 
дослідний відділ, або реєструються 
безпосередньо у Національній академії Державної 
прикордонної служби України з 9 до 17 години, у 
науково-дослідному відділі, кім. 417.
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