
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

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

На початку вказується прізвище, ім’я,  
по батькові автора, посада та повна назва 
установи, у якій працює чи навчається автор, 
науковий ступінь, учене 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 
наявних стандартів. Посилання слід оформлювати 
у квадратних дужках, наприклад [1, с. 78]. 

 

Зразок: 
Іванов Іван Іванович, 
науковий співробітник наукової 
лабораторії з проблем досудового 
розслідування Національної 
академії внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент 

 
ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАПОБІГАННЯ  

ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  

 

2 листопада 2018 року (п’ятниця) 
 

09:00–09:30 – реєстрація учасників, 
ознайомлення з виставками, 
відвідання Музею МВС 
України, вітальна кава; 

09:30–10:00 – відкриття круглого столу, 
привітання учасників; 

10:00–11:30  – робота круглого столу, 
виступи та обговорення; 

11:30–12:00 – кава-брейк, колективне 
фотографування; 

12:00–13:30  – продовження роботи 
круглого столу, виступи та 
обговорення; 

13:30–13:45  – підбиття підсумків; 
13:45–15:00  – обід 
 
 
 

КОНТАКТНІ ОСОБИ 

 
Додаткову інформацію щодо проведення 

круглого столу Ви можете отримати в 
контактних осіб: 

Корольчук Віктор Володимирович 
моб. тел. (050) 549 25 29; 

Іванчук Наталія Віталіївна 

моб. тел. (067) 356 68 37 
 
 

 

м. Київ, пл. Солом’янська, 1, Національна 

академія внутрішніх справ, ауд. 246 
 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

КОНСУЛЬТАТИВНА МІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ В УКРАЇНІ 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 
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МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ  

РОЛЬ ІНСТИТУТУ 

ВИКРИВАЧІВ  

У ЗАПОБІГАННІ  

ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 



 
Шановні колеги! У Національній академії 

внутрішніх справ 2 листопада 2018 року 

відбудеться круглий стіл «Роль інституту 

викривачів у запобіганні та протидії корупції». 

Учасники круглого столу – відомі 

вітчизняні та міжнародні експерти, представники 

профільних комітетів Верховної Ради України, 

фахівці Міністерства внутрішніх справ України, 

Генеральної прокуратури України, Національного 

антикорупційного бюро, Національного агентства 

з питань запобігання корупції, судових органів та 

інших державних установ і громадських 

організацій, провідні вчені закладів вищої освіти й 

науково-дослідних установ правоохоронного 

спрямування. 

Мета круглого столу – обговорення 

проектів змін і доповнень до законодавства, 

рекомендацій з практичного здійснення 

превентивних антикорупційних заходів, шляхів 

активізації протидії корупційній злочинності та 

питань підготовки кадрів відповідної спеціалізації 

з урахуванням положень міжнародно-правових 

документів і  зарубіжного  досвіду. 
 

Форми участі: очна, заочна. 

Мова круглого столу – українська. 

 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ  

КРУГЛОГО СТОЛУ  

 

Збірник тез доповідей після засідання 

круглого столу буде розміщено для широкого 

доступу учасників на загальноакадемічному веб-

сайті НАВС: https://www.naiau.kiev.ua/naukova-

diyalnist/naukovi-zaxodi/materiali-naukovih-zahodiv/ 

 

 
УЧАСТЬ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 
Для участі в роботі круглого столу необхідно 

надіслати до 16 жовтня 2018 року 
електронною поштою на адресу 

vito_knuia@ukr.net 
 

1) заявку на участь у засіданні круглого 

столу; 

2) тези доповіді (не більше ніж три 

сторінки); 

3) відскановану рецензію наукового 
керівника (для здобувачів вищої освіти). 

 

Про отримання оргкомітетом матеріалів 
для участі в круглому столі має обов’язково 
надійти повідомлення з підтвердженням на 
електронну адресу, зазначену учасником у 
заявці.  

Про необхідність надіслання офіційного 

запрошення на круглий стіл просимо завчасно 

повідомити контактних осіб.  
 

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТА  

ЗАЯВКИ І ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

 Назва файлу має відповідати 

прізвищу учасника з 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 (файл з розширенням *rtf). 
 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 
 

Заявка на участь у круглому столі 
«Роль інституту викривачів у запобіганні  

та протидії корупції» 
 

Відомості про доповідача і тему доповіді: 
Прізвище, ім’я, по батькові _______________ 
Науковий ступінь _______________________ 
Вчене звання___________________________ 
Місце роботи (навчання) _________________ 
Посада ________________________________ 
Тема доповіді (повідомлення)_____________ 
 

 Планую особисто взяти участь у 
засіданні круглого столу з доповіддю 
 Планую особисто взяти участь у 
засіданні круглого столу 
 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 ________________________________ 
 

Рецензію наукового керівника 
оформлють у довільній формі та надсилають 
електронною поштою у відсканованому 
вигляді у форматі pdf або jpg. 
Наявність завіреного підпису наукового 
керівника обов’язкова. 
 

Скорочення назв закладів, посад у 
заявці не допускається 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ  

НАУКОВОГО КЕРІВНИКА 

https://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/materiali-naukovih-zahodiv/
https://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/materiali-naukovih-zahodiv/

