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Шановні колеги, практичні, науково-

педагогічні працівники, ад’юнкти 

(аспіранти), здобувачі! 

 

 

Кафедра криміналістичних експертиз 

Навчально-наукового інституту №2 

Національної академії внутрішніх справ 

оголошує про проведення XI Міжвідомчої 

науково-практичної конференції «Сучасний 

стан криміналістичного забезпечення 

досудового розслідування», яка відбудеться 

20 квітня 2017 року. 

 

На конференцію запрошуються науковці 

вищих навчальних закладів та науково-

дослідних установ, представники провідних 

експертних установ України, відомі вчені та 

фахівці-практики. 

 

Метою конференції є обговорення 

проблемних аспектів теорії і практики 

криміналістичного забезпечення досудового 

розслідування. 

 

Форма участі: очна, заочна. 

 

Мова конференції – українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ 

 
Додаткову інформацію щодо проведення 

конференції Ви можете отримати, 
звернувшись в оргкомітет: 

 
Свобода Євгенія Юріївна – т.в.о. завідувача 

кафедри криміналістичних експертиз 

ННІ №2 НАВС 

моб. (067) 404-16-47 

 

Кобилянський Олег Леонідович – доцент 

кафедри криміналістичних експертиз ННІ 

№2 НАВС  

моб. (097) 919-52-06 

 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

02183, м. Київ, вул. Генерала Карбишева, 3 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

13.30-14.00 Реєстрація учасників 

конференції (хол інституту) 

 

14.00-14.10 Відкриття конференції  

 

14.10-16.50 Тематичні доповіді, дискусії, 

обговорення проблем 

експертно-криміналістичного 

забезпечення правоохоронної 

діяльності  

 

16.50-17.00 Підбиття підсумків, прийняття 

рішення, заключне слово 



ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

на участь у XI Міжвідомчій 

науково-практичній конференції 

«Сучасний стан криміналістичного 

забезпечення досудового розслідування» 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові______________ 

______________________________________ 

Місце роботи__________________________ 

Посада_______________________________ 

Науковий ступінь______________________ 

Вчене звання__________________________ 

Адреса (службова):_____________________ 

______________________________________ 

Контактні телефони: 

службовий:____________________________ 

мобільний_____________________________ 

Тема виступу__________________________ 

 

Планую (підкреслити) 

– приїзд та особисту участь у роботі 

конференції; 

– надіслати тільки текст доповіді. 

 

Підпис_______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Для участі в засіданні конференції 

необхідно надіслати електронною поштою 

на адресу praktika_nni@ukr.net до 1 квітня 

2017 року 
– заявку на участь у засіданні 

конференції; 

– тези доповіді; 

 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Збірник тез доповідей до початку роботи 

конференції буде розміщено для широкого 

доступу учасників на загально 

академічному веб-сайті НАВС: 

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

diyalnist/naukovi-zaxodi/materiali-naukovih-

zahodiv/ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

1. Матеріали повинні бути представлені 

українською мовою. 

2. Обсяг тез не повинен перевищувати  

4-х сторінок зі списком використаних 

джерел. 

3. Матеріали повинні бути підготовлені 

за допомогою редактора MS Word. Аркуш 

формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. 

Шрифт Times New Roman, кегель – 14, 

інтервал –1,5. 

4. Загальна схема побудови тез: 

– прізвище, ім’я та по батькові автора 

(без скорочень), посада, науковий ступінь, 

вчене звання, установа, навчальний заклад, 

місто – у правому верхньому кутку; 

– назва тез – великими літерами, 

напівжирним шрифтом по центру; 

– текст; 

– список використаних джерел. 

5. У тексті виноски позначаються 

квадратними дужками із вказівкою в них 

порядкового номера джерела за списком та 

через кому – номера сторінки (сторінок), 

наприклад: [3, с. 78]. 

6. Список використаних джерел (без 

повторів) оформлюється в кінці тексту під 

назвою «Список використаних джерел:» 

відповідно до існуючих стандартів 

бібліографічного опису. 

 

Тема електронного повідомлення 

повинна складатися з прізвища та імені 

учасника конференції, а також вказівки 

«Конференція». 


