Шановні колеги!
Рада молодих вчених Державного науководослідного інституту Міністерства внутрішніх
справ України запрошує до участі у
всеукраїнській науково-практичній інтернетконференції з нагоди відзначення Дня науки–
2017 в Україні «РОЗВИТОК НАУКИ І
ТЕХНІКИ:
ПРОБЛЕМИ
ТА
ПЕРСПЕКТИВИ», яка відбудеться 24 травня
2017 року.
На конференцію запрошуються молоді
науковці,
випускники
ВНЗ,
аспіранти,
студенти, здобувачі, наукові співробітники та
практичні працівники, які активно займаються
науковими дослідженнями.
Конференція проводиться за такими
секціями
1) технічні науки
2) юридичні науки
3) педагогічні науки
4) психологічні науки
5) військові науки
6) національна безпека
7) соціологічні науки
Форма проведення – дистанційна
За результатами роботи конференції
заплановано створення електронного
збірника тез доповідей, який буде
розміщено для широкого доступу учасників
після проведення заходу на офіційному сайті
Державного науково-дослідного інституту
МВС України
http://dndi.mvs.gov.ua

Організаційний комітет конференції:
Криволапчук Володимир Олексійович –
д.ю.н., професор, заслужений юрист України,
директор ДНДІ МВС України;
Проценко Тарас Олександрович – д.ю.н.,
професор, заслужений працівник освіти
України, перший заступник директора ДНДІ
МВС України;
Опришко Ігор Віталійович – к.ю.н.,
доцент, с.н.с., заступник директора ДНДІ
МВС України;
Смерницький
Дем’ян
Вікторович –
к.ю.н.,
заступник
директора
ДНДІ
МВС України;
Плугатар Тетяна Анатоліївна – к.ю.н.,
с.н.с., учений секретар секретаріату вченої
ради ДНДІ МВС України;
Скоробагатько Максим Анатолійович –
к.ю.н., провідний науковий співробітник 1-го
науково-дослідного відділу науково-дослідної
лабораторії криміналістичної та спеціальної
техніки ДНДІ МВС України;
Расюк Анастасія Олександрівна – к.ю.н.,
с.н.с., провідний науковий співробітник 3-го
науково-дослідного відділу науково-дослідної
лабораторії кримінологічних досліджень та
проблем запобігання злочинності ДНДІ
МВС України;
Бочек Оксана Іванівна – науковий
співробітник 2-го науково-дослідного відділу
науково-дослідної
лабораторії
проблем
правового
забезпечення
діяльності
Міністерства ДНДІ МВС України.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Рада молодих вчених

Всеукраїнська науково-практична
інтернет-конференція з нагоди
відзначення Дня науки–2017 в Україні

РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
24 травня 2017 року
м. Київ

ЗАЯВКА
на участь у всеукраїнській науковопрактичній інтернет-конференції
з нагоди відзначення Дня науки–2017
в Україні
«РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
Прізвище__________________________
Ім’я_______________________________
По батькові________________________
Науковий ступінь__________________
Вчене звання______________________
Посада____________________________
Місце роботи (повна назва)__________
___________________________________
Адреса____________________________
Е-mail_____________________________
Контактний телефон_______________
Назва доповіді_____________________
___________________________________
Назва секції________________________
___________________________________

Вимоги до оформлення тез доповіді:

Умови участі у конференції

1. Обсяг тез доповіді – до 5 сторінок у
форматі А4. Текстовий редактор – Microsoft
Word. Поля: верхнє, нижнє – 20 мм; ліве –
30 мм; праве – 15 мм; інтервал – 1,5; шрифт –
Times New Roman; кегль – 14 пт.
2. У правому верхньому куті – прізвище,
ім’я, по батькові автора, науковий ступінь,
вчене звання, посада, місце роботи (без
скорочень).
3. Назву
тез
друкувати
великими
напівжирними літерами з вирівнюванням
по центру.
4. Текст набирати без переносів.
5. Література, що наводиться наприкінці
публікації у «Списку літератури», повинна
розташовуватися в порядку її згадування в
тексті й бути оформленою відповідно до
державного стандарту України ДСТУ ГОСТ
7.1:2006. Посилання в тексті подаються в
квадратних дужках, наприклад [3, c. 105].

Для участі в науковому заході, а також
включення тез до збірника необхідно
надіслати на електронну пошту

Рукописи
тез
доповідей
опубліковані
в
авторській
Відповідальність за висвітлений
матеріал несуть автори доповідей.

Матеріали,
вищевказаним
не будуть.

будуть
редакції.
у тезах

rmv_dndi@ukr.net
1) заявку на участь у роботі конференції;
2) тези доповіді.
Назва файлів повинна відповідати номеру
секції та прізвищу доповідача із вказівкою для
тез – Тези; заявки – Заявка.
Наприклад: 3_Іваненко_Тези.doc,
3_Іваненко_Заявка.doc.
Термін подання заявок та тез доповідей до

21 травня 2017 року (включно)
Участь у конференції – безкоштовна
які не відповідатимуть
вимогам,
публікуватися

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Організаційний комітет залишає за собою
право відхиляти тези доповідей, які не
відповідають тематиці конференції, подані із
запізненням чи з порушенням встановлених
вимог.

Скоробагатько Максим Анатолійович
тел. (044) 254-95-68
тел. моб. (096) 397-22-55

Робочі мови круглого столу: українська,
російська, англійська.

Бочек Оксана Іванівна
rmv_dndi@ukr.net

Расюк Анастасія Олександрівна
rmv_dndi@ukr.net

