ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДІ

Обсяг тез доповіді до 5-ти сторінок.
Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт,
міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ –
1 см.
На початку вказується прізвище, ім’я та
по батькові автора, посада та повна назва
організації, в якій працює чи навчається автор,
науковий ступінь, вчене звання.
Нижче через інтервал – назва теми доповіді
(всі слова великими літерами).
Нижче через інтервал – текст доповіді.
Нижче через інтервал – список використаних
джерел, який оформлюється відповідно до
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та
правила складання».
Посилання в тексті позначаються у
квадратних дужках, наприклад: [1, с. 78].
Приклад оформлення
Іванов Іван Іванович,
доцент кафедри теорії держави та права
Національної академії внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент
НАЦІОНАЛЬНА ПРАВОВА СИСТЕМА
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ
Список використаних джерел
1. Теорія держави та права: навч. посіб. /
Є. В. Білозьоров та ін. / За заг. ред. С. Д. Гусарєва,
О. Д. Тихомирова. Київ, 2017. 320 с.

 Тема
електронного
листа
повинна
складатися з прізвища та ініціалів учасника
конференції, а також вказівки «Круглий стіл».
Організатори зберігають за собою право
відхилити надіслані матеріали, якщо вони не
відповідають проблематиці круглого столу,
неналежним чином оформлені або надіслані
пізніше зазначеного терміну.

КОНТАКТНІ ОСОБИ

 Додаткову інформацію щодо проведення
круглого столу Ви можете отримати,
звернувшись до оргкомітету за адресою:
м. Київ, пл. Солом’янська, 1, каб. 312, 313:
Завальний Андрій Миколайович
моб. тел.: 067 988 99 62;
Лазнюк Наталія Василівна
моб. тел.: 067 247 24 20;
Кривицький Юрій Віталійович
моб. тел.: 097 944 64 19.

Міністерство внутрішніх справ України
Національна академія внутрішніх справ
Кафедра теорії держави та права

КРУГЛИЙ СТІЛ

Інформацію надсилайте за адресою:
natalya1408l@gmail.com
УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ
БЕЗКОШТОВНА

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
КРУГЛОГО СТОЛУ

Збірник тез доповідей після засідання
круглого столу буде розміщено для широкого
доступу
в
електронному
репозитарії
Національної академії внутрішніх справ.
У разі необхідності офіційного запрошення
на круглий стіл, просимо завчасно повідомити
про це контактних осіб.
Усі витрати, пов’язані з участю у круглому
столі (проїзд, проживання, харчування тощо),
оплачуються учасниками за власний рахунок
або за кошти сторони, що їх відряджає.

НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ
СИСТЕМИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
(ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА
О.Г. МУРАШИНА)
21 березня 2019 року

КИЇВ 2019

Шановні науково-педагогічні та практичні
працівники, аспіранти та ад’юнкти!
Національна академія внутрішніх справ
оголошує проведення круглого столу на тему:
«Національні правові системи в умовах
глобалізації
(пам’яті
професора
О.Г. Мурашина)», який відбудеться 21 березня
2019 року.
Форма участі: очна, заочна.
Мови конференції: українська.
Якщо Ви зацікавилися пропозицією та
хочете взяти участь у круглому столі, то для
цього необхідно до 04 березня 2019 року:
1) заявку на участь у засіданні круглого
столу;
2) тези доповіді (не більше 5-ти сторінок);
3) відскановану
рецензію
наукового
керівника (для осіб, які не мають наукового
ступеня або вченого звання).

надіслати за адресою:
natalya1408l@gmail.com
 Отримання оргкомітетом матеріалів для
участі у круглому столі має бути обов’язково
підтверджено нашим повідомленням 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 з 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 6.0 і вище для Windows, файл з
розширенням *rtf.
 Тема
електронного
повідомлення
повинна складатися з прізвища та ініціалів
учасника круглого столу, а також вказівки
«Круглий стіл».
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1,
Національна академія внутрішніх справ,
ауд. 304
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
КРУГЛОГО СТОЛУ

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у круглому столі
«Національні правові системи в умовах
глобалізації (пам’яті професора
О.Г. Мурашина)»
Відомості про доповідача та тему доповіді:
Прізвище, ім’я та по батькові _____________
Науковий ступінь _______________________
Вчене звання___________________________
Місце роботи (навчання) _________________
Посада ________________________________
Тема доповіді (повідомлення)_____________
 Планую особисту участь у роботі
круглого столу.
 Не планую приїзд.
Координати для зв’язку:
Поштова адреса_________________________
Контактний телефон_____________________
Е-mail: ________________________________
Відомості про наукового керівника:
(для аспірантів та ад’юнктів):
Прізвище, ім’я та по батькові _____________
Науковий ступінь _______________________
Вчене звання___________________________
Місце роботи ___________________________
Посада ________________________________

21 березня 2018 року
1100 – 1130 – відкриття та привітання учасників
круглого столу;
30
00
11 – 13 – засідання круглого столу;
1300 – 1330 – підбиття підсумків і схвалення
проекту рекомендацій круглого
столу.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ
НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

Рецензія
наукового
керівника
оформлюється в довільній формі та
надсилається електронною поштою у
відсканованому вигляді в форматі *pdf або
*jpg.
Наявність завіреного підпису наукового
керівника обов’язкова.
Скорочення назв організацій і посад у
заявці не допускається.

