
2ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Обсяг тез до 3-х сторінок. Шрифт – Times New 
Roman, кегель – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1. 

На початку вказується назва тематичного 
напряму.  

Нижче через інтервал – прізвище, ім’я, по-
батькові автора, посада та повна назва установи, в 
якій навчається автор (дані наукового 
керівника); 

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 
існуючих стандартів. 

Посилання позначаються квадратними 
дужками, наприклад: [1, с. 78]. 

 

Зразок: 
Кримінальне право 
Петренко Олена Олегівна,  
студент 3-го курсу Інституту №3 Національної 
академії внутрішніх справ 
Науковий керівник: Іваненко І.І. 
доцент кафедри конституційного права та прав 
людини, кандидат юридичних наук, доцент 

 
ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ 
 

Список використаних джерел: 
 

 1. Березенко В. В. Проблеми 
концептуального визначення кордону та інших 
суміжних понять у науці конституційного 
права. Юридична Україна. 2016. № 3–4. С. 39–
44 
 Тема електронного повідомлення повинна 

складатися з прізвища та імені учасника 
конференції, а також із зазначенням 
“КОНФЕРЕНЦІЯ”. 

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ 

Додаткову інформацію щодо проведення 
конференції Ви можете отримати, 
звернувшись в оргкомітет: 
 
Власенко Тетяна Іванівна –  науковий 

співробітник наукової лабораторії з проблем 

превентивної діяльності та запобігання 

корупції ННІ №3 НАВС 

т. (044)  563-18-05 
 

Інформацію надсилайте за адресою: 
vlasenkot777@gmail.com 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА 
 
 

 

Збірник тез доповідей конференції буде 

розміщено для широкого доступу учасників на 

веб-сайті ННІ № 3 НАВС: 

https://nni3.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist/  

 

Організатори конференції зберігають за 

собою право відхилити надіслані матеріали, 

якщо вони не відповідають проблематиці 

конференції, неналежним чином оформлені 

або надіслані пізніше зазначеного терміну. 
 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 місто Київ, вул. Колекторна, 4 

Національна академія внутрішніх справ 

Навчально-науковий інститут № 3 

 

 

Міністерство внутрішніх справ України 

Національна академія внутрішніх справ 

Навчально-науковий інститут №3 
 

 
 

 

 

підсумкова науково-теоретична 

конференція наукового товариства 

курсантів та студентів інституту 

 

«До 100-річчя НАВС: традиції та 

сучасні напрями розвитку наукових шкіл 

НАВС у реалізації принципів публічної 

безпеки та порядку»  

 

15 квітня 2020 року 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2020 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 



Шановні науково-педагогічні працівники  

та здобувачі вищої освіти! 

 

Навчально-науковий інституту № 3 

Національної академії внутрішніх справ 

оголошує про проведення підсумкової науково-

теоретичної конференції наукового товариства 

курсантів та студентів інституту «До 100-річчя 

НАВС: традиції та сучасні напрями розвитку 

наукових шкіл НАВС у реалізації принципів 

публічної безпеки та порядку»», яка 

відбудеться 15 квітня 2020 року. 

 

Форма участі: очна, заочна. 

Мова конференції – українська, англійська. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

08.30-09.00 Пленарне засідання 

09.00-15.00 Секційні засідання  

15.30-16.00 Заключне пленарне засідання  

 
УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА 

НАПРЯМАМИ РОБОТИ СЕКЦІЙ 

 
1. Кафедра теорії держави та права 
2. Кафедра історії держави та права 
3. Кафедра конституційного права та прав 

людини 
4. Кафедра публічного управління та 

адміністрування 
5. Кафедра поліцейського права 
6. Кафедра кримінального права 
7. Кафедра кримінального процесу 
8. Кафедра цивільного права і процесу 
9. Кафедра криміналістики та судової 

медицини 
10. Кафедра кримінології та кримінально-

виконавчого права 
11. Кафедра управління та роботи з 

персоналом 
12. Кафедра іноземних мов 
13. Кафедра оперативно-розшукової 

діяльності 
14. Кафедра фінансового права та 

фіскального адміністрування 
15. Кафедра філософії права та юридичної 

логіки 
16. Кафедра юридичної психології 
17. Кафедра вогневої підготовки 
18. Кафедра спеціальної фізичної 

підготовки 
 
Якщо Ви зацікавилися пропозицією і 

хочете взяти участь в конференції, то для 
цього необхідно до 03 квітня 2020 року: 
1) тези доповіді (не більше 3 сторінок); 
2) відскановану рецензію наукового керівника 

(для здобувачів вищої освіти) 
надіслати за адресою:  
vlasenkot777@gmail.com 

 Отримання оргкомітетом матеріалів для 
участі у конференції має бути обов’язково 
підтверджено нашим повідомленням про їх 
отримання на вказану Вами електронну адресу 

 У разі, коли Ви не отримали 
підтвердження, просимо звертатися до оргкомітету.  

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТА  

ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

 Назва файлу має відповідати 

прізвищу та імені доповідача із вказівкою  

для тез – Tezy. 

Наприклад: Tezy Ivanov Ivan 

                     Тези Іванов Іван 

 Текст має бути виконано в Microsoft 

Word 6.0 і вище для Windows (але не вище 

2007 року), файл з розширенням *rtf. 

 

 Тема електронного повідомлення 

повинна складатися з прізвища та імені 

учасника конференції, а також вказівки «До 

100-річчя НАВС: традиції та сучасні напрями 

розвитку наукових шкіл НАВС у реалізації 

принципів публічної безпеки та порядку». 

 
 

 
Рецензія наукового керівника 

оформлюється у довільній формі та 
надсилається електронною поштою у 
відсканованому вигляді у форматі pdf або jpg. 

 
Наявність завіреного підпису наукового 

керівника обов’язкова. 
 
Скорочення закладів, посад у заявці не 

допускається 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЇ  

НАУКОВОГО КЕРІВНИКА 


