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Шановні колеги! 

 

Національна академія внутрішніх справ 

запрошує до участі в IX Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції 

«Іншомовна підготовка працівників 

правоохоронних органів та фахівців із 

права», яка відбудеться 25 квітня 2019 року 

на базі кафедри іноземних мов НАВС  

(м. Київ). 

До участі в конференції запрошуються  

науково-педагогічні працівники, науковці, 

докторанти, ад’юнкти (аспіранти), студенти та 

всі зацікавлені дослідженнями у галузі 

філологічних і педагогічних наук. 

 

Метою проведення науково-практичної 

інтернет-конференції є обмін науковим і 

практичним досвідом іншомовної підготовки 

особливих категорій слухачів – працівників 

правоохоронних органів і фахівців із права, 

пошук рішень з актуальних проблем 

викладання іноземної мови у ЗВО: інноваційні 

методики і засоби викладання, навчання видів 

мовленнєвої діяльності, ознайомлення зі 

світовим досвідом навчання іноземних мов 

правоохоронців і юристів тощо. 

 Актуальні питання методики та 
практики викладання іноземних мов для 
специфічних категорій (правоохоронців та 
юристів). 
 Інноваційні технології та ресурси у 

викладанні іноземних мов. 
 Світовий досвід іншомовної підготовки 

поліцейських і фахівців із права.  

 Психолого-педагогічні проблеми 
навчання і виховання курсантів навчальних 
закладів системи МВС. 

Мови інтернет-конференції: 
українська, англійська, німецька, 
французька, російська. 

 
Форма проведення конференції – 

дистанційна 
 

Для участі у науково-практичній 
інтернет-конференції, необхідно до 31 
березня 2019 року надіслати на електронну 
адресу організаційного комітету в 
електронному варіанті: 

- тези доповіді (не більше трьох 
сторінок); 

- заявку на участь 
 

Електронна адреса оргкомітету: 
departmentnavs@gmail.com 

 
 Назви файлів мають відповідати 

прізвищу та ініціалам учасника. Наприклад: 

Коваль І.І._Заявка або Koval I.I._Zayavka 

Коваль І.І._Тези або Koval I.I._Tezy 

 Тема електронного повідомлення 

повинна складатися з прізвища та імені 

учасника конференції, а також вказівки 

«Конференція «Іншомовна підготовка». 
 Отримання оргкомітетом матеріалів 

для участі у конференції має бути  
підтверджено нашим повідомленням на 
вказану Вами електронну адресу. Якщо після 
надсилання матеріалів Вам не відповіли 
протягом 3-х робочих днів, будь-ласка, 
надішліть матеріали повторно. 

 Участь в інтернет-конференції 
безкоштовна 

Іншомовна 

підготовка 

працівників 

правоохоронних 

органів та 

фахівців із права 

Мета конференції 

Тематичні напрями роботи 

Умови участі в Інтернет-конференції 

mailto:departmentnavs@gmail.com


 Після проведення конференції 
електронний збірник тез доповідей буде 
оприлюднено на веб-порталі НАВС за адресою : 
https://naiau.kiev.ua/naukova-diylnist  

Вимоги до оформлення тез доповідей 

 
 Обсяг тексту не більше трьох сторінок. 
 Праворуч вказується ім’я та прізвище 

автора, посада і повна назва установи у якій 

працює/навчається автор, науковий ступінь, 

вчене звання; якщо особа ще не має наукового 

ступеня – прізвище та ініціали наукового 

керівника, посада і повна назва установи у якій 

він працює. 
 Нижче, через  інтервал, назва доповіді 

посередині рядка (усі слова великими літерами, 
без крапки в кінці назви): шрифт Times New 
Roman, кегль 14, напівжирний.  
 Через один інтервал друкується текст тез, 

що має відповідати таким вимогам: формат А-4, 
поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве поле – 3 
см, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 
1,25. Вирівнювання по ширині. 
 Література через один рядок після тексту 

(без повторів) оформлюється під назвою 
Список використаних джерел, або  References 
– для іншомовних статей (напівжирний шрифт, 
вирівнювання по центру), не більше 7 джерел. 
Список використаних джерел оформлюється 
відповідно до чинних стандартів. 
 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].  
 Текст має бути виконано в 

MicrosoftWord 6.0 і вище для Windows (але не 
вище 2007 року), файл з розширенням *rtf. 
 Текст має бути перевірений і 

відредагований. Відповідальність за викладений 
у тезах матеріал несуть автори доповідей. 

Організатори конференції зберігають 
за собою право відхилити надіслані 
матеріали, якщо вони не відповідають 
проблематиці конференції, неналежним 
чином оформлені або надіслані пізніше 
зазначеного терміну. 

 

Зразок оформлення тез доповідей  

Коваль Іван Олександрович, 

кандидат філологічних наук, доцент,  

Національна академія внутрішніх справ 
 

ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ 
ПРАВООХОРОНЦІВ В КОНТЕКСТІ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 
Текст …  
 

Список використаних джерел: 
1. Денисенко О.В. Іншомовна підготовка: 

навч. посіб. Київ, 2015. 213 с. 
2. Лукашова О.І. Зміст іншомовної 

підготовки в країнах Європейського союзу: 
монографія. Київ, 2009. 305 с. URL : 
http:/hbuv.gov_ua   

3.  
 

Для тез, написаних іноземною мовою: 
 

Koval Ivan Oleksandrovych, 
Candidate of Philological Sciences, 

 Associate Professor, National  
Academy of Internal Affairs  

 
CONCEPT OF PROFESSIONAL 

EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE 
 

Text … 
 

References: 
1. Wender M.C. Cross-border education. 

Paris, OECD, 2004. P. 87-137. 
2. Siurala L. New paradigms in education. 

Council of Europe Publishing, 2016. URL: 
www2.ohchr.org/English/crc.htm     

 

 

Зразок заявки 

 

Заявка на участь у IX  Всеукраїнській 

науково-практичній Інтернет-

конференції «Іншомовна підготовка 

працівників правоохоронних органів та 

фахівців із права» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові______________ 

Науковий ступінь, вчене звання__________ 

Місце роботи (навчання)________________ 

Посада _______________________________ 

Тема доповіді_________________________ 

Контактний телефон___________________ 

E-mail _______________________________ 

Для студентів, аспірантів додатково: 

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання і місце роботи 

наукового керівника 

 

Додаткова інформація 

 Додаткову інформацію щодо 
проведення конференції Ви можете 
отримати, звернувшись в оргкомітет за 
адресою: м. Київ, пл. Солом’янська, 1: 

каб. 914 – Корольчук Віктор 
Володимирович, моб. (050) 5492529; 

каб. 416 – Лісун Світлана Леонідівна,  
(096) 4363874; 
каб. 408 - Галдецька Ірина Григорівна, 
(097) 2302155. 

Або написати по: 
e-mail: departmentnavs@gmail.com 

(кафедра іноземних мов) 
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