
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
 Праворуч – прізвище ім’я та по-батькові 

автора, посада і повна назва установи у якій 

працює/навчається автор, науковий ступінь, вчене 

звання; якщо особа ще не має наукового ступеня – 

прізвище та ініціали наукового керівника, посада і 

повна назва установи у якій він працює: шрифт 

Times New Roman № 14 (все англійською мовою). 

 Нижче, через один інтервал, назва доповіді 

посередині рядка (усі слова великими літерами, без 

крапки в кінці назви): шрифт Times New Roman        

№ 14, напівжирний (все англійською мовою). 
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PLACE OF THE CRIMINAL LAW 
IN THE SYSTEM OF SCIENCES 

 
Через один інтервал друкують текст тез, 

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 (все англійською 
мовою). 

 
 Література (без повторів) оформлюється 

в кінці тексту під назвою List of references 
(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, p. 89]. Електронні посилання у 
тексті допускаються із додержанням вимог 
щодо оформлення бібліографічного опису!!! 
 
 Обсяг тексту до чотирьох сторінок. 
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ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Збірник тез доповідей буде розміщено 

для широкого доступу учасників на 

загальноакадемічному веб-сайті НАВС: 

 

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

diyalnist/naukovi-zaxodi/materiali-naukovih-

zahodiv/ 
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Шановні колеги, практичні, науково-

педагогічні працівники, ад’юнкти 

(аспіранти), здобувачі, слухачі! 

 

Національна академія внутрішніх справ 

оголошує проведення науково-практичної 

інтернет-конференції «Застосування іноземної 

мови при викладанні кримінально-правових 

дисциплін» («Application of English Language 

In Teaching of Criminal Legal Disciplines»), яка 

відбудеться 30 червня 2017 року. 

Для участі у засіданні конференції 

запрошено керівників та профільних фахівців 

Міністерства внутрішніх справ України та 

Міністерства фінансів, прокуратури, органів 

досудового розслідування Національної поліції 

України, фіскальних органів, авторитетних 

вчених провідних вишів та науково-дослідних 

установ правоохоронного спрямування. 

 

Форма участі: заочна. 
Мова конференції: англійська. 
 

 
УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 
Для участі в засіданні конференції 

необхідно надіслати електронною поштою на 
адресу prichodkotm@ukr.net до 25 червня 
2017 року:  

1) заявку на участь у конференції; 
2) тези доповіді (до 3-х сторінок);  
3) скановану рецензію наукового 

керівника (для аспірантів, ад’юнктів, 
слухачів). 

 
 

!!! Отримання оргкомітетом матеріалів для 
участі у конференції буде обов’язково 
підтверджено повідомленням на електронну 
адресу, з якої надіслано матеріали.  

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. 
 
Організатори конференції зберігають 

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

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 місто Київ, площа Солом’янська, 1 

Національна академія внутрішніх справ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

 
Заявка на участь у конференції  

«Застосування іноземної мови при викладанні 
кримінально-правових дисциплін» 

 
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  

 
Відомості про наукового керівника (для 
ад’юнктів, аспірантів, здобувачів, слухачів): 
 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові  
2. Посада 
3. Повна назва відомства/ВНЗ, у якому 

працює 
4. Науковий ступінь 
5. Вчене звання 
* скорочення у назвах відомств, 
факультетів, навчальних закладів, посад у 
заявці не допускається  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


