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ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування кримінального
провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти», яка
присвячена пам’яті професорів В.П. Бахіна, В.К. Лисиченка та І.Я. Фрідмана
Прізвище (укр. та англ.)__________________
Ім’я (укр. та англ.)_______________________
По-батькові (укр. та англ.) __________________
Науковий ступінь (укр. та англ.)____________
Вчене звання (укр. та англ.)_________________
Посада (укр. та англ.)_______________________
Організація (повна назва) (укр. та англ.)______
Номер телефону_______________________
Адреса_______________________________
Адреса відділення Нової пошти ( у випадку
заочної участі) _________________________
Е-mail ________________________________
Науковий керівник
(для учасників без наукового ступеню)_______
Тема наукового повідомлення чи доповіді _
Потреба у мультимедійній техніці ___
Форма участі у конференції:
- виступити із доповіддю;
- прийняти участь як слухач;
- заочна.
Необхідність бронювання номеру в готелі _____________________________

Приймаються до друку тези доповіді, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та
оформлені відповідно до вимог:
1) обсяг тез не має перевищувати 5-ти сторінок.
2) формат А4 шрифтом Тіmes New Roman кегль – 14, міжрядковий інтервал - 1,5, поля сторінки: зліва3,0 см, справа - 1,5 см, зверху - 2,0 см, знизу - 2,0 см;
3) у лівому верхньому куті назва секції конференції;
4) у правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання,
посада, організація (без скорочень); відомості про наукового керівника (для учасників без наукового
ступеня);
5) по центру, великими літерами назва тез доповіді;
6) список використаних джерел має бути оформленим відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006
«Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та зазначені в
кінці тесту повідомлення чи тез доповіді (наприклад, [5, c. 105]).

Зразок оформлення тез
Іванов Іван Іванович,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Університету державної фіскальної
служби України
ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора (англійська транскрипція), наприклад:
Zayavka_Ivanov; Tezu_Ivanov; Recenz_Ivanov, Oplata_Ivanov.
Для участі у конференції необхідно надіслати одночасно:
1) заявку на участь у конференції за формою, що додається;
2) електронний варіант тез доповіді за зразком, що додається;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску;
4) відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня);
Зазначені вище матеріали необхідно надіслати
до 8 квітня 2019 року
на адресу електронної пошти el.v.linnik@gmail.com

Шановні колеги!
До участі запрошуються науковці, аспіранти, студенти та практичні працівники.
Під час роботи науково-практичної конференції відбудеться обговорення питань за такими
секціями:
 Кримінальна процесуальна діяльність в Україні
 Актуальні питання криміналістичної науки
Робоча мова конференції:
українська, англійська, російська
Витрати учасників, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування),
здійснюються за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.
За результатами конференції всі учасники отримають збірник матеріалів конференції. У
випадку заочної участі збірник учасника буде надіслано на адресу, вказану у заявці.
Розмір організаційного внеску становить 200 грн. Участь для докторів наук у конференції, які
подали одноособові тези доповіді, є безкоштовна.
Переказ коштів здійснюватиметься за банківськими реквізитами, шляхом внесення коштів на
банківську картку «ПриватБанк» № 4149 4991 0393 0465 отримувач Линник Олена Валеріївна
Призначення платежу: «Оплата тез конференції від ПІБ учасника».

Реєстрація учасників з 09-30 до 10-00.
Офіційне відкриття конференції з 10-00 до 11-00.
Пленарне засідання з 11-00 до 13-30.
Виступ: до 7 хвилин
Обговорення: до 5 хвилин

Місце проведення
Проведення міжнародної науково-практичної конференції планується у приміщенні
конференц-комплексу Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, вул.
Університетська, 31.

Проїзд:
Від залізничного вокзалу м. Ірпеня маршрутним таксі № 7 до зупинки «Університет».
Від ст. метро «Академмістечко» (м. Київ) маршрутним таксі № 379, до зупинки «Університет».

Примітка:
1. Оргкомітет залишає за собою право на відмову від опублікування тез у зв’язку з невідповідністю
їх теми до напрямів роботи конференції або суттєвого недотримання вимог оформлення;
2. Оргкомітет підтвердить електронним листом про отримання та реєстрацію Ваших матеріалів.

За більш детальною інформацією
звертайтесь за контактними телефонами:
0996315925 – Линник Олена Валеріївна
0986015823 – Антонюк Анастасія Борисівна

