
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

 Праворуч – прізвище, ім’я та по батькові 

автора, повна назва установи у якій навчається 

автор, спеціальне звання. 

Посада і місце роботи, науковий ступінь, 

вчене звання, спеціальне звання, прізвище та 

ініціали наукового керівника. 

 Нижче, через один інтервал, посередині 

рядка, назва доповіді. 

Шрифт: Times New Roman, інтервал – 

1,0 см., кегель – 14. Наприклад: 

Ярошенко Юлія Вікторівна, 

курсант 3-го курсу ННІ № 2 

НАВС, рядовий поліції 

Науковий керівник: 
Професор кафедри 

криміналістичного 

забезпечення та судових 

експертиз ННІ 2 НАВС, 

кандидат юридичних наук, 

доцент Шевченко В.О. 

 

ГРАФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПИСУ 

 

(текст) 

 

Список використаних джерел: 

1. Фармагей А. Графологія як наука і не 

тільки. / А. Фармагей. – 2-ге вид., доп. – К.: 

Наука – Центр, 2010. – 120 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 Через один інтервал друкують текст тез, 

що має відповідати таким вимогам: Текстовий 

редактор формат А-4, поля: верхнє і нижнє – 

2,0 см., праве – 1,5 см, ліве поле – 2,5 см., 

шрифт Times New Roman, кегель – 14. Рисунки 

та таблиці не допускаються. 

 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 

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 трьох сторінок. 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

 Додаткову інформацію щодо 

проведення конференції можна отримати, 

звернувшись в оргкомітет конференції за 

адресою: м. Київ, вул. Генерала Карбишева, 3, 

Навчально-науковий інститут № 2 НАВС, 

каб. 217: 

Єфіменко Ігор Миколайович, моб. (093) 153 

22 16; 

Радзівон Сергій Миколайович, моб. (050) 

597 69 12. 

 За результатами конференції збірник 

наукових тез в електронному варіанті буде 

оприлюднено на офіційному сайті ННІ № 2 

НАВС. 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА 

 

Міністерство внутрішніх справ України 

Національна академія внутрішніх справ 

Навчально-науковий інститут № 2 

 
 

Актуальні проблеми 

криміналістики та 

судової експертології на 

сучасному етапі 

розвитку України 

 
11 квітня 2019 року 

 

 
 

 

 
КИЇВ - 2019 



Шановні здобувач вищої освіти! 
 

Навчально-науковий інститут № 2 НАВС 

оголошує проведення підсумкової науково-

теоретичної конференції здобувачів вищої 

освіти «Актуальні проблеми криміналістики та 

судової експертології на сучасному етапі 

розвитку України», яка відбудеться 11 квітня 

2019 року. 

Якщо Ви зацікавилися пропозицією та 

бажаєте взяти участь у конференції, то 

необхідно до 05 квітня 2019 року надіслати в 

електронному варіанті: 

1) заявку на участь у конференції; 

2) тези доповіді (не більше трьох 

сторінок). 

 

Інформацію надсилайте на електронну 

адресу оргкомітету: 

efimenko_i_n@ukr.net 

 

Повідомляємо, що учасники конференції для 

візуального супроводження своїх виступів 

мають можливість скористатися 

мультимедійними засобами. 
 Отримання оргкомітетом матеріалів для 

участі у конференції 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 – Заявка, для тез – Тези. 

Наприклад: Заявка: Ярошенко Юлія 

Тези: Ярошенко Юлія 

 Текст має бути виконано в Microsoft 

Word 6.0 і вище для Windows, файл з 

розширенням *rtf. 

 Тема електронного повідомлення 

повинна складатися з прізвища та імені 

учасника на конференцію, а також вказівки: 

«Актуальні проблеми криміналістики та 

судової експертології на сучасному етапі 

розвитку України». 
 

Оргкомітет зберігає за собою право 

відхилити надіслані матеріали, якщо вони 

не відповідають проблематиці конференції, 

неналежним чином оформлені або надіслані 

пізніше зазначеного терміну. 
 

МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Навчально-наукового інституту № 2 НАВС, 

м. Київ, вул. Генерала Карбишева, 3, 

11.04.2019 о 08 год 15 хв. (Актова зала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

 
Заявка на участь у конференції здобувачів 

вищої освіти 
«Актуальні проблеми криміналістики та 

судової експертології на сучасному етапі 

розвитку України» 

 
Відомості про доповідача та тему доповіді*: 
 

1. Прізвище, ім’я, по батькові; 
2. Повна назва закладу вищої освіти у 

якому навчається доповідач; 
3. Тема доповіді; 
4. Контактний телефон ; 
5. Електронна адреса; 
6. Наявність мультимедійної презентації 

(у разі наявності). 
 

* скорочення в назвах закладів вищої 
освіти у якому навчається доповідач не 
допускається  

 


