
Шановні колеги! 

 

08 листопада 2017 року Харківський 

національний університет внутрішніх справ 

запрошує Вас взяти участь у роботі 

міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні тенденції розвитку криміналістики 

та кримінального процесу», до 100-річчя від 

дня народження видатного ученого, доктора 

юридичних наук, професора, Заслуженого діяча 

науки і техніки України Михайла 

Васильовича Салтевського. 

 

Робота конференції планується за 

наступними напрямами: 

– науковий спадок М. В. Салтевського та 

його значення для криміналістики та судової 

експертизи; 

–  перспективи розвитку загальної теорії 

науки криміналістики; 

– інновації в криміналістичній техніці;  

– теоретичні та практичні проблеми 

криміналістичної тактики та методики 

розслідування окремих видів злочинів; 

– актуальні проблеми кримінального 

процесуального права; 

–  теорія і практика судової експертизи. 

 

Робочі мови конференції: українська, 

російська. 

 

Для участі у конференції запрошуються: 
– вчені, які займаються науковою 

діяльністю за напрямами роботи конференції; 

– практичні працівники правоохоронних 

органів: Національної поліції, Служби безпеки 

України, Прокуратури України, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства тощо; 

– працівники державних експертних 

установ; особи, що займаються експертною 

практикою; практикуючі юристи; судді; 

– курсанти, студенти, аспіранти (ад’юнкти) 

та слухачі, які здійснюють науковий пошук, за 

напрямами роботи конференції. 

 

Вимоги з оформлення матеріалів до 

публікації 

Обсяг доповідей – до 5 сторінок формату 

А4, поля – 2 см, шрифт Times New Roman, 

звичайний, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5.  

Обов’язково вказати: 

- ліворуч у верхньому куті першої сторінки – 

код УДК; 

- нижче ліворуч – ім’я, по батькові, прізвище 

автора (всі літери прописні, жирний 

шрифт); 

- нижче ліворуч – відомості про автора: 

науковий ступінь, вчене звання (за їх 

відсутності – статус здобувача, ад’юнкта 

тощо навчального закладу), посада та місце 

роботи. За необхідності повторити для 

кожного автора; 

- нижче посередині – назву доповіді чи 

наукового повідомлення (всі літери 

прописні, жирний шрифт); 

- нижче – текст тез доповіді чи повідомлення; 

- за необхідності посилань у тексті 

оформлювати їх у квадратних дужках, 

наприклад [2, с. 56], де перше число означає 

порядковий номер у списку використаних 

джерел, друге – номер сторінки; 

- список використаних джерел розміщувати 

за необхідності після тексту і оформляти у 

вигляді бібліографічного списку після слів 

«Список використаних джерел:» згідно з 

ДСТУ 7.1:2006, одне за одним у підбір, 

виділяючи номери джерел жирним 

шрифтом; 

- нижче списку джерел праворуч курсивом 

розміщувати «Одержано ___.___.2017». 

 

 

 

 

Тези та заявка також надсилаються в 

електронному вигляді файлами з розширенням 

«.doc» та назвою за прізвищем автора 

(наприклад, «petrenko.doc» та 

«petrenko_zayvka.doc»). 

 

Тези доповідей, наукових повідомлень, їх 

електронні варіанти (на лазерному CD/DVD-

диску) та заявки на участь у конференції за 

формою, що додається, необхідно надіслати 

поштою до 08 жовтня 2017 року на адресу 

оргкомітету: 61080, м. Харків, просп. Льва 

Ландау, 27, Харківський національний 

університет внутрішніх справ, кафедра 

криміналістики та судової експертології 

факультету № 1 або на E-mail: 

kaf_krum_khnuia@ukr.net з темою 

електронного листа «На конференцію». 

 

Контактні телефони: 

+38 (057) 73-98-156 – кафедра 

криміналістики та судової експертології 

факультету № 1. 

 

Доповіді та повідомлення, рекомендовані 

оргкомітетом, будуть опубліковані. 



ЗАЯВКА 

на участь у міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні тенденції розвитку 

криміналістики та кримінального процесу» 

(до 100-річчя від дня народження професора 

М. В. Салтевського) 
 

08 листопада 2017 року 

 

Назва доповіді   

Дані про автора 
Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Назва організації  

Дані про співавтора або наукового керівника 

Форма участі (співавтор або 

науковий керівник) 

 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Назва організації  

Контактна інформація автора 

Домашня (службова) адреса  

Контактні телефони  

E-mail  

Форма участі (виступ з 

доповіддю або тільки друк тез) 

 

Необхідність використання 

мультимедійної техніки 

 

День і час приїзду  

Підпис  

 

 МВС України 

Харківський національний університет 

внутрішніх справ 

 

 
 

Інформаційне повідомлення 

 

Міжнародна науково-практична 

конференція 

 

«Сучасні тенденції розвитку криміналістики 

та кримінального процесу», до 100-річчя від 

дня народження професора 

М.В. Салтевського 
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м. Харків 


