
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 Праворуч – ім’я та прізвище автора, повна 

назва установи, у якій навчається автор, 

науковий ступінь, вчене звання; прізвище та 

ініціали наукового керівника, посада і повна 

назва установи, у якій працює, науковий 

ступінь, вчене звання: шрифт Times New Roman 

№ 14, напівжирний 

 Нижче, через один інтервал, назва 

доповіді посередині рядка (усі слова великими 

літерами, без крапки в кінці назви): шрифт 

Times New Roman № 14, напівжирний. 

Наприклад: 

Петренко Іван Васильович, 

здобувач кафедри теорії 

держави та права 

Національної академії 

внутрішніх справ; 

Науковий керівник: 

Іванов В.І., професор кафедри 

теорії держави та права 

Національної академії 

внутрішніх справ кандидат 

юридичних наук, доцент 

 

НАУКОВА СПАДЩИНА ПРОФЕСОРА 

КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА 

КОПЄЙЧИКОВА  
 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. 

 Література (без повторів) оформлюється 

в кінці тексту під назвою Список 

використаних джерел (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, с. 89]. Електронні посилання у 

тексті допускаються із додержанням вимог 

щодо оформлення бібліографічного опису!!! 
 Обсяг тексту: до п’яти сторінок. 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 Додаткову інформацію щодо 

проведення читань можна отримати, 

звернувшись в оргкомітет за адресою: м. Київ, 

пл. Солом’янська, 1, кафедра теорії держави та 

права, к.312,313: 

каб. 310 - Завальний Андрій Миколайович 

моб. (067) 988 99 62 

каб. 312 - Лазнюк Наталія Василівна 

моб. (067) 247 24 20; 

 За результатами читань збірник 

наукових тез в електронному варіанті буде 

оприлюднено в електронному репозитарії 

НАВС. 

 

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ЧИТАННЯХ 

БЕЗКОШТОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство внутрішніх справ України 

Національна академія внутрішніх справ 

Кафедра теорії держави та права 

 

VІII-і наукові читання, 

присвячені пам’яті 

академіка 

В.В.Копєйчикова 

 
22 листопада 2018 року 
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Шановні ад’юнкти (аспіранти), здобувачі, 

студенти, курсанти! 
Кафедра теорії держави та права Національної 

академії внутрішніх справ оголошує проведення 

VІII-их наукових читань, присвячених пам’яті 

академіка В.В. Копєйчикова, які відбудуться 22 

листопада 2018 року. 

Якщо Ви зацікавилися пропозицією та 

бажаєте взяти участь у читаннях, то необхідно 

до 05 листопада 2018 року надіслати в 

електронному варіанті: 

1) заявку на участь в читаннях; 

2) тези повідомлень (не більше п’яти  

сторінок). 

Інформацію надсилайте на електронну адресу: 

natalya1408l@gmail.com 
        Повідомляємо, що учасники читань для 

візуального супроводження своїх виступів 

мають можливість скористатися 

мультимедійними засобами. 
 Отримання оргкомітетом матеріалів для 

участі у наукових читаннях має бути 
обов’язково підтверджено нашим 
повідомленням про їх отримання на вказану 
Вами електронну адресу.  

 У разі, коли Ви не отримали 
підтвердження, просимо звертатися до 
оргкомітету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 наукових читань, а також вказівки  

“VІII-і наукові читання, присвячені пам’яті 

академіка В.В. Копєйчикова ”. 
 

Організатори читань зберігають за 

собою право відхилити надіслані 

матеріали, якщо вони не відповідають 

проблематиці читань, неналежним 

чином оформлені або надіслані пізніше 

зазначеного терміну. 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ 

ЧИТАНЬ 

лекційний зал № 1 Відділу спеціальної і 

фізичної підготовки НАВС, Київська 

область, Києво-Святошинський район, с. 

Віта Поштова, 22.11.2018, 15 год 00 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 
Заявка на участь у читаннях 

“VІII-і наукові читання, присвячені пам’яті 

академіка В.В. Копєйчикова” 

 

 
Відомості про доповідача та тему 

повідомлення*: 
 

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

працює/навчається доповідач 
3. Тема повідомлення  
4. Контактний телефон  
5. Електронна адреса  
6. Наявність мультимедійної презентації  

(у разі наявності). 
 

* скорочення у назвах відомств, 
факультетів, навчальних закладів, посад у 
заявці не допускається  

 

mailto:natalya1408l@gmail.com

