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].
Зразок:

Чорноус Юлія Миколаївна,
професор кафедри криміналістики
та судової медицини Національної
академії внутрішніх справ, доктор
юридичних наук, професор

ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ СУДОВОЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ
РЕАЛІЯХ
Список використаних джерел:

1. Криміналістика та судова експертиза:
міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ
судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін
(відповід. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип.61. –
620 с.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ
22 листопада 2018 року (четвер)
12:30 – 13:00 – реєстрація учасників
13:00 – 14:00 – пленарне засідання
14:00 – 14:30 – кава брейк
14:30 – 16:30 – робота конференції
16:30 – 17:00 – закриття конференції

Міністерство внутрішніх справ України
Національна академія внутрішніх справ
Кафедра криміналістики та
судової медицини
Кафедра криміналістичного забезпечення
та судових експертиз ННІ №2

КОНТАКТНІ ОСОБИ

Додаткову інформацію щодо проведення
конференції Ви можете отримати в контактних
осіб:
Пашиєва Алла Сергіївна
моб. тел. (063) 242 86 60
Пясковський Вадим Валерійович
моб. тел. (095) 030 61 33

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Київ, вул. Карбишева, 3, навчальнонауковий інститут № 2 Національної академії
внутрішніх справ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
КРИМІНАЛІСТИКИ
ТА СУДОВОЇ
ЕКСПЕРТОЛОГІЇ
Міжвідомча науковопрактична конференція
22 листопада 2018 року


Київ 2018

УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Шановні колеги!
У Національній
академії внутрішніх справ 22 листопада 2018
року
відбудеться
Міжвідомча
науковопрактична конференція “Актуальні проблеми
криміналістики та судової експертології”.

Для участі в роботі конференції необхідно
надіслати до 1 листопада 2018 року
електронною поштою на адресу
kriminalist2018@ukr.net

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1) заявку на участь у конференції;
2) тези доповіді (не більше ніж три
сторінки);
3) відскановану рецензію наукового
керівника (для здобувачів вищої освіти).

1. Сучасні напрями криміналістичних
досліджень.
2. Актуальні питання криміналістичного
забезпечення розслідування злочинів.
3. Актуальні
проблеми
судової
експертології.
4. Інновації у криміналістичній та судовоекспертній підготовці здобувачів вищої освіти.

Про отримання оргкомітетом матеріалів
для участі у конференції має обов’язково
надійти повідомлення з підтвердженням на
електронну адресу, зазначену учасником у
заявці.
Про необхідність надіслання офіційного
запрошення
на
конференцію
просимо
завчасно повідомити контактних осіб.

Форма участі: очна, заочна.
Мови конференції: українська.

\

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Збірник тез доповідей після проведення
конференції буде розміщено для широкого
доступу учасників на загальноакадемічному вебсайті НАВС: https://www.naiau.kiev.ua/naukovadiyalnist/naukovi-zaxodi/materiali-naukovih-zahodiv/

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 (файл з розширенням *rtf).

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
Заявка на участь у конференції
«Актуальні проблеми криміналістики та
судової експертології»
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 ________________________________
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ
НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

Рецензію
наукового
керівника
оформлють у довільній формі та надсилають
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

