
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]. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ  
 

Список використаних джерел: 
1. Науково-практичний коментар 

Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, 
В.К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. 
О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя. Київ. 
Юрінком Інтер, 2016. 1064 с. 
 

Тема електронного повідомлення повинна 
складатися з прізвища та імені учасника 
конференції, а також із зазначенням 
“КОНФЕРЕНЦІЯ”. 

 
 
 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  

 
21 листопада 2018 року (середа) 

 

09:30 – 10:00 – реєстрація учасників 
10:00 – 11:00 – пленарне засідання 
11:00 – 12:00 – робота конференції 
12:00 – 12:30 – перерва 
12:30 – 13:50 – робота конференції 
13:50 – 14:00 – закриття конференції 

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ 

 
Додаткову інформацію щодо проведення 

круглого столу Ви можете отримати в 
контактних осіб: 
Шармар Ольга Михайлівна 

моб. (097) 5256905; 
Корольчук Віктор Володимирович 
моб. (050) 5492529; 

 

Збірник тез доповідей після засідання 

конференції буде розміщено для широкого 

доступу учасників на загальноакадемічному 

веб-сайті НАВС: 

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

diyalnist/naukovi-zaxodi/materiali-naukovih-

zahodiv/ 

У разі необхідності офіційного запрошення 

на конференцію, просимо завчасно повідомити 

про це контактних осіб.  

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на 

конференції (проїзд, проживання, харчування 

тощо), оплачуються учасниками за власний 

рахунок або за рахунок сторони, що їх 

відряджає. 

 
Міністерство внутрішніх справ України 

Національна академія внутрішніх справ 
Кафедра кримінального права 
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Шановні колеги, практичні, науково-

педагогічні працівники! 

Національна академія внутрішніх справ 

оголошує проведення ІХ Всеукраїнської 

науково-теоретичної конференції на тему: 

“Актуальні проблеми кримінального права”, 

присвяченої пам’яті професора П.П. Михайленка, 

яка відбудеться 21 листопада 2018 року. 
 

Форми участі: очна, заочна. 

Мова конференції – українська. 
 

 

1. Актуальні проблеми Загальної частини 

кримінального права. 

2. Актуальні проблеми Особливої частини 

кримінального права. 

3. Історико-правові аспекти кримінального права  

4. Кримінальне право України та зарубіжних 

країн: порівняльний аналіз 

 
УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Для участі в засіданні конференції необхідно 

надіслати електронною поштою на адресу 

k006@naiau.kiev.ua або sharmar_olay@ukr.net 
до 3 листопада 2018 року: 

1) заявку на участь у засіданні конференції; 

2) тези доповіді (не більше трьох сторінок); 

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 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, а також вказівки 

“Актуальні проблеми кримінального права”. 
 
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, пл. Солом’янська, 1 

Національна академія внутрішніх справ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заявки 

Заявка на участь у конференції  
“Актуальні проблеми кримінального права” 

 

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

 Планую особисту участь у засіданні 
конференції. 
 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 ________________________________ 
 

Рецензія наукового керівника 
оформлюється у довільній формі та 
надсилається 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 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ СЕКЦІЙ 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ  

НАУКОВОГО КЕРІВНИКА 

mailto:k006@naiau.kiev.ua

