
Інформаційне повідомлення 

 

Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує 

курсантів/студентів Вашого вищого навчального закладу взяти участь у 

Ювілейній ХХ Міжнародній студентській науково-практичній конференції 

іноземними мовами (англійською, німецькою, французькою) «Діяльність 

патрульної поліції (зарубіжний досвід)», яка  відбудеться 19 квітня 2019 

року. 

Для участі в конференції необхідно надіслати на електронні адреси: 

akorshenko@yahoo.com (Коршенку Анатолію Євгеновичу) та 

alev@univd.edu.ua (Левашову Олександру Семеновичу) такі матеріали: 

1) тези виступу іноземною мовою та їх адекватний переклад українською 

мовою; 

2) скановану копію відгуку консультанта з іноземної мови, в якому він 

повинен підтвердити відповідність тексту тез нормам цієї мови (відгук повинен 

мати завірений підпис і печатку установи, яку консультант представляє); 

3) скановану копію рецензії наукового керівника на тези, оформлену за 

встановленим порядком, в якій він повинен підтвердити відповідність тез темі 

конференції та їх достатній науковий рівень (рецензія повинна мати завірений 

підпис і печатку установи, яку науковий керівник представляє); 

4) відомості про учасника конференції, де вказати прізвище, ім’я та по 

батькові учасника конференції українською мовою (відповідно до паспорта) і 

такі відомості: повна і скорочена офіційні назви іноземною та українською 

мовами навчального закладу, адреса місця проживання, включаючи поштовий 

індекс, номер телефону та електронну адресу; 

5) відомості про консультанта з іноземної мови, де вказати його прізвище, 

ім’я та по батькові, а також повну та скорочену офіційні назви навчального 

закладу (іноземною і українською мовами), який він представляє; 

6) відомості про наукового керівника, де вказати його прізвище, ім’я та по 

батькові, а також повну та скорочену офіційну назву установи (іноземною і 

українською мовами), яку він представляє. 

Всі матеріали повинні бути зібрані в одній папці, назва якої має 

відповідати прізвищу та ініціалам учасника (українською мовою). Назва файлу 

з тезами іноземною мовою повинна складатися з прізвища та ініціалів учасника 

конференції і написана латинськими літерами за правилами транслітерації з 

української мови (Petrenko M.I.). Назва файлу з тезами українською мовою 

повинна складатися з прізвища та ініціалів учасника конференції і написана 

українськими літерами (Петренко М.І.). 

Додаткове редагування та корегування матеріалів не передбачається. 

Всю відповідальність за зміст тез та їх мовну коректність несуть автор, 

його науковий керівник та консультант з іноземної мови. 

Тези доповідей будуть розміщені на сайті університету www.univd.edu.ua 

не пізніше 10 квітня 2019 року. 

Остаточний термін подання матеріалів – 15 березня 2019 року. 

Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок учасника 
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конференції. 

Вимоги до матеріалів 

Тези повинні бути набрані на комп’ютері у Word шрифтом Times New 

Roman (розмір 10, звичайне написання) і збережені як документ RTF. 

Параметри сторінки: 

в опції «дзеркальні поля» повинна стояти позначка √; 

розмір аркуша паперу – А5 (148 мм x 210 мм); орієнтація – книжкова; 

поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; усередині – 2 см; зовні – 2 см; 

оправа – 0 см; 

колонтитули: верхній – 1,25 см; нижній – 1,5 см. 

На першому рядку сторінки з тезами іноземною мовою ліворуч необхідно 

зазначити шифр UDC (УДК), шрифт звичайний. 

Другий рядок сторінки з тезами іноземною мовою – від правого поля 

напівжирним курсивом ім’я, по батькові та прізвище учасника конференції 

іноземною мовою. 

Третій рядок – від правого поля курсивом малими літерами повна 

офіційна назва вузу іноземною мовою. 

Четвертий рядок – посередині з інтервалом перед та після у 6 пт малими 

літерами заголовок тез, який повинен мати не більше двох рядків, а рядок 

заголовка не повинен перевищувати 2/3 рядка основного тексту. 

Текст тез (абзацний відступ 0,7) не повинен мати ані посилань на 

літературу, ані списку літератури. 

Після тексту тез ліворуч із абзацним відступом 0,7 з інтервалом перед у 

6 пт мовою публікації курсивом повинні бути надруковані слова «Консультант 

з мови», напівжирним курсивом ініціали й прізвище консультанта і (в дужках 

курсивом) повна назва вузу, представником якого він/вона є. 

Тези однією мовою мають займати 1 сторінку паперу формату А5 при 

міжрядковому інтервалі 1,2. 

Сторінка з тезами українською мовою оформляється відповідно до тих 

самих вимог за виключенням того, що останній рядок після слів «Науковий 

керівник» мають сктановити відомості про наукового керівника. 

Тези, що не відповідатимуть вищезазначеним вимогам, друкуватися не 

будуть. 

Контактні телефони: (057) 73-98-127, 73-98-089, 73-98-139 або за 

електронною адресою alev@univd.edu.ua 

 

Оргкомітет конференції 
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